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Digitale papierweegschaal PCE-DMS 200 
Weegschaal met directe weergave in g/m² (maximale bereik: 0 … 20000 g/m² of 0 … 200g). 

De Papierweegschaal is een echt multi-talent. Waarom? U kunt het apparaat gebruiken als een 
papierweegschaal met de weergave g/m² of als een normale weegschaal met de eenheid g (door 
middel van een knop instelbaar). Een voorwaarde voor het gebruik van de weegschaal als 
papierweegschaal met direct weergave in g/m² is dat je monsters moet hebben van een 
papieroppervlakte van 100cm². Ofwel een vierkant (10cm x 10xm) of gebruik een adequaat monster 
van Reisser. De meest nauwkeurige variant is een monstersnijder die verkrijgbaar is bij onze 
accessoires en u tegelijkertijd met de weegschaal kunt bestellen. Bij papier dat een zwaardere massa 
heeft, zoals karton, kan de weegschaal zonder het meegeleverde windscherm gebruikt worden. Bij 
schrijfpapier moet het windscherm altijd gebruikt worden. Voor een overzicht van alle 
papierweegschalen van PCE Brookhuis kunt u hier klikken. Mocht u vragen hebben over deze digitale 
papierweegschaal dan kunt u de volgende digitale papierweegschaal raadplegen of neemt u contact 
met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en 
ingenieurs geven u graag meer advies over deze controleweegschaal en al onze andere producten 
op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

                     

- Bediening op 240 V AC adapter 

  of d.m.v. AA-batterijen 

- Automatische afsluiting voor batterij  

  besparing (functie is instelbaar) 

- Kalibratie middels extern IJkgewicht 

- Monstersnijder voor 100cm² (optioneel 

  verkrijgbaar) 

- ISO-kalibratiecertificaat (optioneel) 

- Weergegeven eenheden instelbaar  

  (g/m², g, oz, oz/yd²) 

http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen/papierweegschalen.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/papierweegschalen-kat_160525_1.htm
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Technische gegevens 

Weegbereik 0 ... 20000 g/m² of 0 ... 200 g 

Aflezen 1 g/m² of 0,01 g 

Reproduceerbaarheid 0,02 g 

Lineairiteit ±0,02 g 

Stabilisatietijd 3 s 

Kalibratie automatisch met behulp van een extern 
IJkgewicht (optionele accessoire) 

Bescherming achtergrondverlicht LED, 15 mm hoog 

Stroomvoorziening - 12 V AC adapter of 
- 6 x AA batterij 

Behuizing Kunststof 

Netadapter Kunststof / 145 x 145 120 mm 

Windscherm / dimensie 100 mm 

Afmeting weegplateau IP 65 

Afmeting weegschaal 145 x 210 x 40 (zonder windscherm) 

Gewicht 1kg 

Omvang van de levering 
1x Papierweegschaal PCE-DMS 200, 1x windscherm, 1x 240V / 12 V AC adapter, handleiding 

 


