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Multifunctioneel touchscreen stuksteller weegschaal PCE-TMS-serie 

Programmeerbare multifunctionele touchscreen stuksteller weegschaal met hoge resolutie 7’’ 
display / tot 30 kg / resolutie vanaf 0,1g / scanner functie / geheugen / software / verwijderbaar 

300 x 230 platform / 2x USB en 1x RS-232-interface 

De Multifunctionele Touchscreen Stuksteller Weegschaal PCE-TMS Serie is een tafelweegschaal met 
een breed scala aan toepassingen. De Multifunctionele Touchscreen Stuksteller Weegschaal is 
uitgerust met een hoge resolutie 7’’ groot touchscreen beeldscherm en zodoende kan de weegschaal 
gemakkelijk worden bediend. De stuksteller weegschaal is verkrijgbaar in twee verschillende 
weegbereiken: PCE-TMS 6 met een weegbereik tot 6kg en een resolutie vanaf 0,1g: PCE-TMS 30 
met een weegbereik tot 30kg en een resolutie vanaf 0,5g. Het platform van de weegschaal is 
afneembaar en heeft een afmeting van 300 x 230mm. 
Dankzij de vele functies zoals het optellen en stuks tellen, grenswaarde functie, controle wegingen, 
tijd en datum functie is de Multifunctionele touchscreen stuksteller weegschaal PCE-TMS in vele 
gebieden inzetbaar. Daarnaast heeft de weegschaal een meertalig menu. Gebruik de geïntegreerde 
USB of RS-232-interface voor het aansluiten van de weegschaal op een computer of printer. 
Metingen kunnen dus direct geëvalueerd en geanalyseerd worden of worden afgedrukt. 
Mocht u vragen hebben over de Multifunctioneel touchscreen stuksteller weegschaal PCE-TMS-serie, 
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 Telweegschaal 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/telweegschaals-kat_156279_1.htm
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- Hoge-resolutie 7 "touchscreen display 
- Tot 30 kg 
- Resolutie van 0,1 g 
- Afneembaar 300 x 230 mm platform 
- Werkt op batterijen 
- Akoestisch alarm selecteerbaar  

- Scanner functie 
- Intern geheugen van 256 MB 
- Software 
- 2 x USB en 1 x RS-232-interface 
- Meertalige Menu 
- Automatische nulstellDing 

Model    Weegbereik Resolutie Meetonzekerheid 

PCE-TMS 6 6 kg / 6.000 g 0,1 g  ± 0,4 g 

PCE-TMS 30 30 kg / 30.000 g  0,5 g ± 2 g 

Beeldscherm 7-inch display (kleur), 800 x 400 pixels, helderheid 
instelbaar 

Interface  2 x USB, 1 x RS-232 

Geheugen 256 MB 

Omgevingscondities +10 ... +40 °C 

Stroomvoorziening CE 6 V / 4,5 Ah Accu 

Gebruikerstijd ca. 40 uur 

Afmetingen 315 x 382 x 110 mm 
Plattform: 300 x 230 m, roestvrij staal 

Gewicht PCE-TMS 6: ca. 2 kg 
PCE-TMS 30: ca. 10 kg 

Omvang van de levering van de Multifunctioneel touchscreen stuksteller weegschaal PCE-
TMS-serie 

1 x multifunctionele touchscreen stuksteller weegschaal PCE-TMS 6 of 30, 1 x Software,  

1 x handleiding 

Optionele accessoires 

- ISO-kalibratie certificaat CAL-PCE-TMS 
- Handscanner voor USB TMS-Scan 
- RS-232 datakabel PCE-RS 
- USB datakabel PCE-USB 
- Kalibratie gewicht, Kl. M1, 5.000g CW-M1-5000 
- Kalibratie gewicht, Kl. M1, 20 kg (Blok gewicht) CW-M1-20k 

 


