
 

 
 

 

Your Partner for Measurement, Control  & Weighing  Instruments 

PCE Brookhuis B.V.  Institutenweg 15  7521 PH Enschede  The Netherlands  

T: +31 (0)900 1200 003  E: info@pcebenelux.nl  I: www.pce-inst-benelux.nl 
  

Precisie Pocket Weegschaal TAB 20-3 

Precisie pocket weegschaal met hoge resolutie van 0,001 g / 0,005 ct /  
Weegbereik tot 20 g / AAA Batterijgebruik 

Goed beschermde precisie pocket weegschaal met hoge resolutie (in robuuste klapdeksel behuizing) 
voor de inzet in laboratoria of bij meetopdrachten waarbij het om hoge precisie en mobiliteit gaat. Een 
gemakkelijke bediening wordt gegarandeerd door de vier knoppen en het blauw verlichte LCD 
scherm. Ter controle van de precisie wordt een testgewicht meegeleverd (dit gewicht is niet 
geclassificeerd). De leveromvang behelst ook een kunststof weegschuitje. De stroom wordt voorzien 
door AAA-batterijen. Natuurlijk kan de TAB 20-3 ook gekalibreerd worden in het laboratorium en met 
een ISO-proefschrift geleverd worden (optioneel). Hier ziet u een overzicht van 
alle weegschalen. Mocht u vragen hebben over de Precisie Pocket Weegschaal TAB 20-3, 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 precisieweegschaal en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Pocket weegschaal met hoge precisie 
- Goed beschermd door inklapbaar windscherm 
- Verlicht LCD scherm 
- Tarrafunctie  

- Incl. kunststof weegschuitje. 
- Batterijgebruik 4x 1,5 V AAA 
- Inclusief testgewicht  
- ISO kalibratie optioneel 

https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen-kat_156263_1.htm
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/precisieweegschaalen-kat_156312_1.htm
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Technische specificaties van de Precisie Pocket Weegschaal TAB 20-3 

Weegbereik / Dual bereik [max] 0 ... 20 g / 0 ... 100 ct 

Afleesbaarheid [d] 0,001 g / 0,005 ct 

Lineariteit ±0,004 g / ±0,20 ct 

Reproductie 0,002 g / 0,010 ct 

Weegplatform Ø 18 mm (zonder schaal) 

Windkap gesloten Max. monster hoogte 6 mm  

Weegeenheden g, ct en gn 

Display LCD-scherm met achtergrondverlichting 

Behuizing ABS-kunststof 

Afmetingen 95 x 133 x 33 mm 

Gewicht ca. 200 g 

Stroomvoorziening 4x 1,5 V AAA batterijen (netsnoer mogelijk) 

Batterij levensduur Ca. 150 u. zonder achtergrondverlichting 

Kalibratie Extern met F2 10g gewicht mogelijk (optioneel) 

Omvang van de levering van de Precisie Pocket Weegschaal TAB 20-3 

1 x Precisie pocket weegschaal TAB, 4 x Batterijen, 1 x Controle gewicht, 1 x schaal, Handleiding 

Optionele accessoires 

- DKD-certificaat 963-127 
Dit kalibratie proefschrift behelst de technische 
eigenschappen van de pocket weegschaal. Zeker 
wordt gesteld dat in de weegschaaltests de 
relevante groottes naar de nationale normen 
opgenomen zijn. De kalibratie wordt in een 
laboratorium uitgevoerd. 

 

 


