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Grondweegschaal PCE-RS 2000 

grondweegschaal van gelakt staal / afmetingen van het platform: 1200 x 1200 mm / bereik tot 
2.000 kg / optelfunctie / telfunctie voor eenheden, etc. 

De grondweegschaal is vooral geschikt voor gebruik op een vaste plek. Dankzij zijn stevige ontwerp 
en grote platform is deze grondweegschaal ideaal voor het wegen van grote voorwerpen. De 
weegschaal is van gelakt staal gemaakt. Met behulp van de optioneel bestelbare oprijplaten kan deze 
grondweegschaal ook gebruikt worden voor het wegen van bijvoorbeeld pallets. De weeggegevens 
zijn gemakkelijk op het externe beeldscherm af te lezen (met een kabel van 5 m). De functies van de 
grondweegschaal zijn: optelfunctie, telfunctie voor eenheden en weegcontrolefunctie. De 
weegschaal wordt met een RS-232 interface geleverd en optioneel kunt u ook een analoge uitgang 
meebestellen. Het is ook mogelijk om de weegschaal in de vloer in te bouwen. Hiervoor bieden wij u 
een optioneel montageframe aan. Het beeldscherm kan op een tafel of statief geplaatst worden. Door 
hier te klikken krijgt u een algemeen beeld van al onze grondweegschalen.  Mocht u vragen hebben 
over de  grondweegschaal, 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 grondweegschaal 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
http://www.warensortiment.de/technische-daten/waegebruecke-pce-rs-serie.htm
http://www.warensortiment.de/technische-daten/waegebruecke-pce-rs-serie.htm
http://www.warensortiment.de/technische-daten/waegebruecke-pce-rs-serie.htm
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- Beeldscherm van RVS IP54 

- LCD-display met 25 mm cijferhoogte 

- Kabellengte tot het beeldscherm: 5 m 

- Optelfunctie (instelbaar) 

- Telfunctie van eenheden 

 

- Weegcontrolefunctie (optioneel met visueel 

  alarm) 

- Controleweeg-functie MIN / OK / MAX  

- Bi-directionele RS-232 interface 

- Analoog 4 ... 20 mA optioneel 

Technische specificaties van de grondweegschaal 

Weegbereik 2.000 kg 

Resolutie 0,5 kg 

Meetonzekerheid ± 2 kg 

Tarrabereik in heel het weegbereik 

Beeldscherm LCD, 25 mm cijferhoogte, achtergrondbelichting 

Interfaces 1 x bidirectionele RS-232 interface 

Kalibratie Één / meerpunt-aanpassing mogelijk 

Bedrijfstemperatuur -10 ... +40 °C / max. 85% RV 

Voeding 12 V / 1000 mA (Accu niet mogelijk) 

Afmetingen 1200 mm x 1200 mm x a00 mm 

Gewicht ca. 85 kg 

Inhoud van de zending 

1 x grondweegschaal PCE-RS 2000, 1 x extern beeldscherm, 1 x netstroomadapter van 230 V, 1 x 

gebruiksaanwijzing 

 


