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RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III) 

Platformweegschaal IP67 uit RVS, geijkt tot 15 kg, 52 mm cijferhoogte,  
controle weging, optelfunctie, Stuktel functie, Op accu 

De geijkte platformweegschaal is compleet uit RVS gemaakt. De beschermingsklasse is IP67, 
display IP65. Het statief van de weegschaal is bij de grotere modellen afneembaar. De kabellengte 
bedraagt ca. 1,30m en maakt het mogelijk om het apparaat ook als tafelweegschaal te gebruiken. 
De platformgrootte is afhankelijk van het model. De display is groot en goed leesbaar. De 
cijferhoogte bedraagt 52 mm. De weegschaal wordt met een interne accu geleverd en kan met een 
extern netdeel opgeladen worden. Nuttige functies van de RVS-platformweegschaal zijn: 
stuktelling, optelfunctie, controle weging en receptweging door meervoudige tarra. De geijkte 
weegschaal wordt met een twee jaar geldige ijking geleverd. Een overzicht van alle RVS 
weegschalen of platformweegschalen van PCE Instruments vindt u als u de link volgt. Mocht u 
vragen hebben over de RVS-Platformweegschaal PCE_SSI_PS 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 platformweegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, 
weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

- M III geijkt (Duitsland 2 jaar geldig) 

- Platformweegschaal compleet uit RVS 

- Statief afhankelijk van het model 

- Displaykabellengte 1,3 m 

- Grote display met 52 mm cijferhoogte  

- Stuktelfunctie, met referentiestuktelling  

- Optelfunctie 

- Meervoudige tarra 

- Controle weging 

- Aangedreven door accu  

https://www.pce-instruments.com/dutch/weegtechniek/weegschalen/platformweegschaals-kat_156297_1.htm
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Platformweegschaal met goed zichtbare display 

Technische specificaties van de RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III) 

Weegbereik van de RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS Serie ( Klasse III) 

PCE-SSI-PS 15  15 kg 

Resolutie / ijkwaarde van de RVS-platformweegschaal 

PCE-SSI-PS 15 0,005 kg (5 g) 

Plattformgrootte van de RVS-platformweegschaal 

PCE-SSI-PS 15  320 x 360 mm 

Stativhöhe der RVS-platformweegschaal 

PCE-SSI-PS 15  ca. 200 mm (niet afneembaar) 

Gewicht der RVS-platformweegschaal 

PCE-SSI-PS 15  ca. 12 kg incl. statief 

Algemene informatie van de precisie weegschaal 

Display LC-Display (verlicht), cijferhoogte 52 mm 

Displayhouder Voor montage op een statief, muur of tafel 

Tarrafunctie Meervoudige tarra over complete weegbereik 

Stuktelfunctie Met referentiestuktelling (10 / 20 / 50 / 100 / 
200) 

Optelfunctie Optellen van meerdere wegingen 

Controle weging Twee instelbare grondwaarden MIN / MAX / 
OK 

Kalibratietoelating (controleerbaar) Incl. eerste ijk M III (Duitsland geldig) 
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Beschermingsklasse Cellen IP67 / display IP65 

Arbeidstemperaturen - 10...+40°C / max. 85% r.v. 

Stroomvoorziening 6V / 4 Ah accu of 12 V / 500 mA netdeel 

Gewicht 14,5 kg 

Kalibratie (door ijking beveiligd) Met M1 Kalibreergewichten, gewicht vrij 
verkiesbaar  

Inhoud levering 
1 x Geijkte RVS-Platformweegschaal PCE-SSI-PS, 1 x Netdeel, 1 x Statiefhouding en handleiding 

http://www.youtube.com/watch?v=V8HdaqiHY4A  

Optionele accessoires 

ISO-kalibratie / kalibreercertificaat 
Certificaat, bijvoorbeeld voor inhouden van uw DIN 
ISO 9000. Hiertoe zenden wij de geijkte RVS-
Platformweegschaal in een onafhankelijk 
kalibratielaboratorium. De meetwaarden, het 
serienummer en u als opdrachtgever komen op 
het certificaat te staan. .  

 

http://www.youtube.com/watch?v=V8HdaqiHY4A

