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Geijkte platformweegschaal PCE-SD Serie   
IJkbare platformweegschaal tot 2.000 kg / Resolutie vanaf 0,1 kg / Kleine bouwhoogte/ Incl. 

oprijlaan / bidirectionele RS-232 interface / Opsomfunctie / Stuktelfunctie / Tolerantieweging/ 
Optioneel 4-20 mA, 0-10 V of OC schakeluitgang 

De geijkte platformweegschaal is ideaal wanneer u geen vloerweegschaal vast in de grond wilt 
bouwen. Even gemakkelijk de platformweegschaal neerzetten, bevestigingsplaten vastmaken, 
oprijlaan vastmaken, de stekker in het stopcontact en u kunt beginnen. Wij voeren een eerste ijking 
door voordat wij het product verzenden. Op deze manier is de weegschaal wettelijk in te zetten in het 
handelsverkeer. De platformweegschaal heeft een geringe bouwhoogte van slechts 5 cm en maakt het 
mogelijk om ladingen gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. 
In de leveromvang zit een oprijlaan, een tweede oprijlaan kan optioneel besteld worden. De Display 
heeft een houder, welke een muurmontage of montage aan een tafel mogelijk maakt. Optioneel is er 
ook een statief voor de platformweegschaal beschikbaar. De functies van de platformweegschaal zijn: 
stuktelfunctie, een max. min. weging, recept weging, procent weging, gemiddelde gewichtsbepaling, 
opsomfunctie, tarragewicht geheugen en instelbare RS-232 interface. De platformweegschaal is ook 
als geijkte RVS platformweegschaal beschikbaar. Mocht u vragen hebben over de geijkte 
platformweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties 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 geijkte platformweegschaal en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

  

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/grondweegschalen-kat_156271_1.htm
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- Stuktelfunctie 

- Procent % vergelijkingsweging 

- Filter (reactietijd) instelbaar 

- Dierweegfunctie 

- Tarrawaarde oplag 

- Tolerantiebepaling gewicht min / ok / max 

- Meerdere wegingen opsomming 

- Gemiddelde gewichtsbepaling 

- Recept mengsel weging 

- Instelbare bi-directionele RS-232 interface 

- Printertalen Line Mode en EPL2 

- Instelbare automatische uitschakeling 

- Bruto / Netto knoppen op de display 

- Menu vrij instelbaar 

- Onderhoudsvrije componenten 

- Optioneel: RS-485, USB, LAN, 4-20 mA 

Technische specificaties 

Model Weegbereik Resolutie 
Minimale 
belasting* 

Gewicht Gebruikersvlakte 

PCE-SD 300 300 kg 0,1 kg 2 kg 160 kg 860 x 1000 mm 

PCE-SD 600 600 kg 0,2 kg 4 kg 160 kg 860 x 1000 mm 

PCE-SD 1500 1.500 kg 0,5 kg 10 kg 250 kg 1250 x 1500 mm 

PCE-SD 2000 2.000 kg 1 kg 20 kg 250 kg 1250 x 1500 mm 
 

* De minimale belasting is de belasting waarbij de ijkingsautoriteit de nauwkeurigheid moet 
verifiëren. De verifieerbare weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan maar deze 

mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. 

IJking Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd) 

Tarra Meervoudige tarra over het gehele weegebreik 

Uitvoertijd <4 s 

Display LED met 20 mm cijferhoogte 

Interface RS-232 bidirectioneel 
Interface beschrijving  
Optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC 

Kalibratie Extern (niet geleverd bij de geijkte 
platformweegschaal) 

Bedrijfstemperatuur -10 ... +40 °C 

Bescherming Display IP54 / Cellen IP67 

Stroomvoorziening ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko) 
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Let u alstublieft op de afmetingen van het gebruikersoppervlakte (A0) alsmede van het gezamenlijke 
oppervlakte (A1) de platformweegschaal van de PCE-SD Serie 

Inhoud van de levering 
1 x Platformweegschaal, 1 x Display, 1 x Oprijlaan, 4 x Bodem bevestigingsplaten, 1 x Handleiding 

 


