
 

 
 

 

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 
  

Geijkte Precisie Weegschaal PCE-PM ... T-serie (Klasse III)  
Geijkte Precisie Weegschaal met telfunctie, verstelbare RS-232 interface, 

optionele speciale functies zoals 4-20 mA analoge uitgang, limietwegingen.  

De goed Geijkte Precisie Weegschaal PCE-PM ... T-serie is dankzij zijn functies en 

opties een ongeëvenaarde Precisie Weegschaal. De Geijke Precisie Weegschaal 

wordt volgens Klasse III geijkt. Deze gusntig, robuuste eenvoudige tafelweegschaal 

is een vernieuwde versie van onze succesvolle Precisie Weegschaal PCE-LSM-serie 

die voornamelijk gebruikt wordt in laboratoria en apotheken. Bij deze gunstig en 

verifieerbare tafelweegschaal hebben we de robuustheid van de functies en opties 

voor gebruik in het laboratorium en de industrie op de voorgrond gezet. De behuizing 

van het apparaat is vervaardigd uit slagvast kunststof en de weegplaat uit dubbele 

dwarsbalkjes met weegmeters, die goed te onderhouden zijn en zorgen voor een 

goede weging. De standaardfuncties, zoals automatische tarra, bruto/netto 

wegingen, opslag van het gewicht, kortdurende verhoging van de afleesbaarheid te 

bedienen per knop, instellen van de geïntegreerde RS-232-interface voor 

probleemloze verbinding met een printer of PC, maken deze Geijkte Weegschaal 

flexibel inzetbaar. Daarnaast kunt u de robuust Geijkte Precisie Tafelweegschaal met 

een veelheid aan extra functies uitrusten. Zo is er ook een gunstig verifieerbare 

Precisie Weegschaal beschikbaar met procentweging, middelwaarde, Max 

gewichtsmeting, receptuurweging, vaststelling en met analooguitgang 4-20mA. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de vele functies kunt u hieronder vinden. 

Als u een goede kwaliteit kunt waarderen, kunt u de gunstig Geijkte Precisie 

Weegschaal ook als niet geijkte weegschaal gebruiken. Wij bieden een ISO-

kalibratiecertificaat aan waarmee u aan de ISO-normen kunt voldoen. Hier kunt u 

niet-verifieerbare tafelweegschalen met een betere afleesbaarheid en een overzicht 

van alle precisie weegschalen vinden Mocht u vragen hebben over de PCE-PM T-

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 digitale 

weegschaal 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/compacte-weegschalen-kat_156317_1.htm
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- Stukstelling  
- RS-232-interface  
- Robuuste kunststof behuizing 
- Tarra-Gewicht-geheugen 
- Tarrafunctie 
- Brutto / Netto Gewicht knop  

- Afleesbaarheidsknop met max. 
  leesbaarheid 
- Stof / spatwaterdicht volgens IP 54 
- De weegschaal wordt geijkt geleverd 
- Optionele analooguitgang 
- ISO-kalibratiecertificaat beschikbaar 
  (Volgens DIN ISO 9000) 

Een gekalibreerde Precisie Weegschaal is voorgeschreven in de productie van 
verschillende geneesmiddelen in apotheken en ook bij analyses in de medische en 
farmaceutische laboratoria. Een Precisie Weegschaal moet officieel geijkt zijn 
voordat deze in gebruik genomen kan worden bij de volgende 
gebruikersmogelijkheden: 
 
a) indien de prijs van een grondstof wordt bepaald door de Precisie Weegschaal 
b) in de productie van geneesmiddelen in apotheken of als analyses in de 
farmaceutische laboratoria.  
c) voor officiële doeleinden, zoals de vaststelling van rechten en boetes. Verder, bij 
rapporten voor de rechtbanken.  
d) bij de vervaardiging van afgewerkte verpakkingen 
 
Elke Precisie Weegschaal wordt gecontroleerd door het verificatiebureau en 
voorzien van de maatstreep. Zo wordt hun juistheid bevestigd binnen de 
toegestande kalibratie tolerantie. De reikwijdte van de geldigheid van de EU-
kalibratie strekt zich tot alle lidstaten van de EU (Europese Unie). 

Technische specificaties  
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PCE-PM 0,3 T 300 0,1 *0,01 0,1 2 ø 115 

PCE-PM 0,6 T 600  0,2 *0,02 0,2 4 225 x 165 

PCE-PM 1,5 T 1.500 0,5 *0,05 0,5 10 225 x 165 

PCE-PM 2 T  2.000 1 *0,1 1 20 225 x 165 

PCE-PM 3 T 3.000 1 *0,1 1 20 225 x 165 

PCE-PM 6 T 6.000 2 *0,2 2 40 225 x 165 

PCE-PM 15 T 15.000 5 1 5 100 225 x 165 

 

* korttijdige max. afleesbaarheid (5 sec.) door het indrukken van een knop op de 
weegschaal 

IJkklasse III 

Stukstelling Met de referentiehoeveelheden van 
bijvoorbeeld 5, 10 of 50 stuks 
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Minimum gewicht bij stukstelling: 

  

PCE-PM 0,3 T PCE-PM 0,6 T PCE-PM 1,5 T PCE-PM 2 T 

PCE-PM 3 T PCE-PM 6 T PCE-PM 15 T 

0,01  0,02 0,05 0,1 0,2 1 

 

Afmetingen 235 x 250 x 80 mm 

Tarra  Als weegcapaciteit (100 %) 

Interface RS-232 

Software Optioneel 

Opstarten ca.2 Seconden 

Bedrijfstemperatuur -10 ... +40 °C 

Beschermingsklasse IP 54 

Voeding  230V 50Hz 6VA / = 12V, 0,6A 

Omvang van de levering  
1 x Geijkte Precisieweegschaal PCE-PM...T (afhankelijk van het model) 1 x AC 
Adapter, handleiding, Bijzondere kenmerken van de PCE-PM ... T Precisie 
Weegschaal optioneel mogelijk 

 


