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Roestvrijstalen vloerweegschaal PCE-SD...E SST Serie    

(  Klasse III)  
Geijkte roestvrijstalen vloerweegschaal tot 6t / resolutie vanaf 0,1kg / optellen / tarragewicht 

kan worden opgeslagen / stuks tellen / grenswaarde weging / optioneel: analoge uitgang 4-20 
mA, 0 – 10 V, OC relais contact, RS-232, USB, LAN 

De roestvrijstalen vloerweegschaal is compleet uit hoogwaardig, zuurbestendig, roestvrij staal 
gemaakt. In de roestvrijstalen bodemweegschaal hebben de weegcellen een beschermingsklasse 
van IP68. Het weegoppervlak van de roestvrijstalen vloerweegschaal is glad en heeft geen naden of 
putjes zodat het reinigen van de roestvrijstalen vloerweegschaal snel en betrouwbaar uitgevoerd kan 
worden. De grootte van het plateau van de roestvrijstalen vloerweegschaal is in verschillende 
afmetingen en afhankelijk van het bereik beschikbaar. De functies van de roestvrijstalen 
vloerweegschaal zijn optellen, stuks tellen, statistiek functie, wegen van dieren, procent weegfunctie, 
recept weegfunctie, meervoudige tarra, opslaan van tarra, bruto – netto weging en instelbare 
grensgewichten MIN / MAX/ OK. Daarnaast is de roestvrijstalen vloerweegschaal voorzien van 
interfaces die controle taken kunnen uitvoeren en waardoor besturingsfuncties kunnen worden 
overgenomen. Wij bieden bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, en 3 
passieve potentiaalvrije contacten of OC, aan. In de industrie kunnen speciale maten of eisen aan de 
roestvrijstalen vloerweegschaal gesteld worden. Voor zulke toepassingen bieden wij ook op maat 
oplossingen zoals volledige controle met SMS-melding.Mocht u vragen hebben over 
de roestvrijstalen vloerweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of 
neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vloerweegschaal 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/grondweegschalen-kat_156271_1.htm
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- Geijkt volgens M III  

- Volledig gemaakt uit hoogwaardig roestvrijstaal  

- Beschermingsklasse IP68 – IP65  

- Tolerantie bepalen van het gewicht met  

  MIN / OK / MAX 

- Gemiddeld gewicht bepalen 

- Verschillende wegingen optellen 

- Procent % vergelijkingsweging 

- Filter (reactietijd) kan worden ingesteld 

- Wegen van dieren mogelijk 

- Stuks tellen 

- Een tarra waarde opslaan 

- Receptweging  

- Verstelbare automatische uitschakeling 

- Bruto / netto-toets op het display  

- Menu vrij instelbaar  

- Optioneel: RS-232, USB, LAN. 4-20mA, 

  0 – 10 V, OC 

Technische specificaties 

Model Weegbereik Resolutie Min.belast* Afmetingen Gewicht 

PCE-SD 300E SST 300 kg 0,1 kg 2 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 

PCE-SD 600E SST 600 kg 0,2 kg 4 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 

PCE-SD 1500E SST 1.500 kg 0,5 kg 10 kg 1250 x 1250 x 85 mm 140 kg 

PCE-SD 3000E SST 3.000 kg 1 kg 20 kg 1500 x 1500 x 112 mm 210 kg 

PCE-SD 6000E SST 6.000 kg 2 kg 40 kg 1500 x 1500 x 112 mm 300 kg 
 

* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet 
verifiëren. De roestvrijstalen vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze 

mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie. 

Kalibratie Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd 

geleverd) 

Tarra Meervoudige tarra over het gehele weegbereik 

Uitvoertijd <4 s 

Display LED met 20 mm cijferhoogte (3 m kabel) 

Weegeenheden kg / st. / lb 

Interface Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN en 

analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC 

Ramp Zie optionele accessoires 

Bedrijfstemperatuur -10 ... +40 °C 

Bescherming Cellen IP68 / beeldscherm IP65 

Stroomvoorziening ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko) 

Omvang van de levering 
1x roestvrijstalen vloerweegschaal (gekalibreerd), 1x scherm met wand/tafel beugel / 1x handleiding 

 


