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Geijkte precisieweegschaal PCE-LS serie  (  Klasse II)  
Precisie weegschaal met interne kalibratie, Geijkt, 

Weegbereik: 0 ... 500 of 0 ... 3000 g / Resolutie: 0,001 g / 0,01 g  
RS-232 interface, Optionele software 

De geijkte precisie weegschaal van de PCE-LS serie onderscheidt zich door zijn hoge precisie, vele 
functies en de lage prijs. De weegschaal is een waar multi-talent. Door de aluminium behuizing is 
de precisieweegschaal robuust en stabiel. In de behuizing bevindt zich een waterpas voor de 
uitlijning van de weegschaal. De display heeft een capaciteitsweergave die overbelasting door 
gebruik van de tarrafunctie bemoeilijkt. Middels de optionele software kunnen de weeggegevens 
van de weegschaal naar een computer overgedragen worden. Beschikt uw PC alleen over een 
USB-poort, dan bieden wij een optionele adapter van RS 232 naar USB aan. We kunnen optioneel 
ook de weegschaal met een USB-interface aanbieden. Naast de interne kalibratie kan de precisie 
weegschaal extern middels optioneel beschikbare gewichten gekalibreerd worden (alleen wanneer 
de weegschaal niet geijkt is). Bij de geijkte weegschalen zorgt de interne kalibratie voor gebruik van 
de weegschaal onafhankelijk van de plaats. De weegschaal uit de PCE-LS serie kan ook naar ISO-
normen gekalibreerd worden. De accessoires, zoals de kit voor dichtheidsbepaling, maken het 
aanbod compleet. Hier vindt u een overzicht van alle precisie weegschalen. Mocht u vragen 
hebben over de ijkbare analytische weegschaal, 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 weegschaal en al 
onze andere producten op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

                    

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/analytische-weegschalen-kat_156333_1.htm
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- Hoeveelheden met de precisie weegschaal  

- Intern aanpassingsprogramma  

- Procentweging 

- Recept weging 

- Geijkt naar klasse M III 

- Robuuste aluminium behuizing  

- Waterpas voor uitlijning van de weegschaal  

- RS-232 PC-gegevens-interface  

- Dichtheidsbepaling optioneel 

- ISO-kalibratiecertificaat optioneel  

Technische gegevens van de geijkte precisieweegschaal PCE-LS 

Weegbereik van de precisie weegschaal max. 

PCE-LS 500 500 g 

PCE-LS 3000  3.000 g 

Afleesbaarheid van de precisie weegschaal [d] 

PCE-LS 500 0,001 g 

PCE-LS 3000  0,01 g 

IJkwaarde van de precisie weegschaal [e] 

PCE-LS 500 0,01 g 

PCE-LS 3000 0,1 g 

Lineariteit van de precisie weegschaal 

PCE-LS 500 0,0015 g 

PCE-LS 3000  0,015 g 

Herhaalbaarheid van de precisie weegschaal 

PCE-LS 500 ±0,002 g 

PCE-LS 3000  ±0,03 g 

Minimaal gewicht per stuk bij hoeveelheden 

PCE-LS 500 0,006 g 

PCE-LS 3000 0,06 g 

Weegvlak van de precisie weegschaal  

PCE-LS 500 Ø 120 mm 

PCE-LS 3000  165 x 165 mm 

Algemene informatie van de precisie weegschaal  

Voorbijgaande tijd  <5 s 

Hoeveelheid  Met vrij te kiezen referentienummers 

Tarrabereik  Als weegbereik (100 %) 

Interface  RS-232, bi-directioneel 

interne Kalibratie (instelbaar)  Elke 2 u of bij temperatuurverandering 

Windscherm  Alleen bij de PCE-LS 500 geleverd 
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Ttemperatuurbereik  +18 ... +30 °C 

Spanning  230 V / 50 Hz (met12 V Netadapter) 

Behuizing  Aluminium 

Afmetingen (over alles)  210 x 320 x 90 mm 

Gewicht (netto)  ca. 5 kg 

Certificering / keuring  CE / OIML Klasse II (geijkt) 

Inhoud levering 
1 x Precisie weegschaal PCE-LS Serie, incl. ijking, 1 x 12V – Netcomponent, 1 x handleiding 
( PCE-LS 500 incl. windscherm)  

 


