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Gekalibreerde hangweegschaal PCE-PS 300MLS (Klasse III) 
Gekalibreerde hangweegschaal tot 300 kg / gemakkelijk af te lezen display / Tare-functie / 

Batterij of netvoeding mogelijk, USB-interface incl. ijking 

De gekalibreerde hangweegschaal biedt een hoge weegcapaciteit van 300 kg en kan gemakkelijk 

worden geïntegreerd in bestaand hefsysteem. Het indicatie instrument wordt direct geïntegreerd in 

de hangweegschaal en biedt een eenvoudige twee-knops bediening. De hangweegschaal werkt 

met een interne batterij. Tot 80 uur kan worden gewogen met een acculading van de 

hangweegschaal. De weging van bedlederige mensen kan een groot probleem zijn van 

zorgverleners. Voor dit probleem is de hefweegschaal een ideale oplossing. Veel hefweegschalen 

hebben aansluitingen die voor gebruik een afgestemd liftsysteem vereisen. De gekalibreerde 

hangweegschaal kan in veel liftsystemen geinstalleerd worden. De hangweegschalen zijn populair 

in bejaardenhuizen, verpleeghuizen of in ziekenhuizen. De hangweegschaal wordt gekalibreerd 

geleverd. Als u vragen heeft over de gekalibreerde hangweegschaal, raadpleeg dan de volgende 

data sheet of neem 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 gekalibreerde 

hangweegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 

regeltechniek. 

 

- Gemakkelijk om de weergave van de 

  liftweegschaal te lezen  

- Makkelijk toetsenbord voor eenvoudige 

  bediening  

- Meting in stappen van 100 g  

- Weegbereik: 300 Kg.  

- Hold-functie 

- Tarra over het gehele weegbereik 

- RS-232 poort / optionele software 

- AC adapter als standaard voor 230 V 

- Ingebouwde batterij voor maximaal 80 uur 

  gebruikstijd 

- Wettelijke verificatie klasse M III 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Technische gegevens van de gekalibreerde hangweegschaal PCE-PS 300MLS 

Weegbereik  300 kg  

Leesbaarheid  100 g 

Kalibratie waarde 100 g  

Minimale belasting  2 kg  

Verificatie klasse  III  

Tarrabereik  Volledig weegbereik 

Weegeenheden  Kg  

Meettijd 2 s  

Display  LCD display (met achtergrondverlichting)  

Netadapter   230 V / 50 Hz 

Accu  12 V / 100 mA  

Afmetingen  210 x 130 x 190 mm  

Toegestane omgevingstemperatuur.  +10 ... +40 ° C.  

Gewicht  ca. 2,6 kg 

Omvang van de levering  
1 x Gekalibreerde hangweegschaal PCE-PS 300MLS, 1 x batterij, 1 x power adapter, handleiding 

 

 


