Laboratorium zakweegschaal PCE-JS 100
zakweegschaal met een hoge resolutie van 0,01 g en een weegbereik van 0 ... 100 g
Goed beschermde nauwkeurige zakweegschaal (in een stevige behuizing met een klapdeksel) voor
gebruik in laboratoria of op iedere plaats waar grote nauwkeurigheid en mobiliteit noodzakelijk is.
De roestvrij stalen weegplaat van deze zakweegschaal garandeert een lange levensduur. De
bediening is zeer eenvoudig dankzij de 4 toetsen bij het LCD-beeldscherm met
achtergrondverlichting. De verschillende weegeenheden zoals bijvoorbeeld g, oz, ct, gn en de
telfunctie voor eenheden maken van dit apparaat een flexibele weegschaal. De kakibratiefunctie
maakt het mogelijk om op snelle wijze de zakweegschaal te kalibreren (d.m.v. een optioneel
kalibreergewicht). U kunt de precisie zakweegschaal ook met een laboratoriumkalibratie en een
ISO-certificaat (optioneel) verkrijgen. Mocht u vragen hebben over de laboratorium zakweegschaal
PCE-JS 100 , 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 technici en ingenieurs zullen u graag
met raad bijstaan over de laboratorium zakweegschaal PCE-JS 100 en over ieder willekeurig
product van onze regelings- en controlesystemen, meetinstrumenten of weegschalen van PCE
Benelux.

- Zakweegschaal met grote nauwkeurigheid

- Tarra in heel het bereik

- Telfunctie voor eenheden

- Overbelastingsaanduiding

- Goede bescherming dankzij zijn behuizing met

- Automatische uitschakeling na 30 s van

klapdeksel
- Optimaal afleesbaar LCD-beeldscherm

inactiviteit
- ISO-kalibratiecertificaat is optioneel
verkrijgbaar
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Zakweegschaal bij het wegen van goud
Technische specificaties
Meetbereik

0 ...100 g

Afleesbaarheid

0,01 g

Lineariteit

± 0,02 g

Reproduceerbaarheid

0,01 g

Weegplaat

roestvrij staal

Weegeenheden

g, oz, ct, gn

Beeldscherm

LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting

Behuizing

ABS-plastic

Afmetingen

Weegschaal ca. 120 x 80 x 25 mm
Weegplaat ca. 62 x 62 mm

Gewicht

170 g

Batterijvoeding

2 AAA batterijen
(voor 70 bedrijfsuren)

Inhoud van de zending
1 x laboratorium zakweegschaal PCE-JS 100, 2 x batterijen en gebruiksaanwijzing
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