Waterdichte RVS Weegschaal PCE-SD ... SST C-serie
Waterdichte roestvrijstalen weegschaal met een gewicht tot 300 kg / volledig roestvrijstaal /
Beschermingsklasse IP67 - IP65 / opsomfunctie / Limiet functie / statistieken functie / RS232, optioneel RS-485, USB, LAN, analoge 4-20 mA, 0-10 V, OC optioneel
De waterdichte roestvrijstalen weegschaal met apart display is MIII controleerbaar en wordt
geleverd in geijkte vorm. De cellen van de roestvrijstalen weegschaal zijn IP67 beschermd, zo ook
het beeldscherm. Daarom is de waterdichte RVS weegschaal ideaal voor vochtige ruimtes of
omgevingen waar hoge eisen gesteld worden aan de hygiëne. Met een speciale optionele functie
kan de waterdichte roestvrijstalen weegschaal ook gebruikt worden op schepen op zee. Standaard
kenmerken van de roestvrijstalen weegschaal zijn: optellen, telfunctie, statistiekfunctie,
receptuurfunctie, alarmgrens functie etc. Door de hoge IP-beschermingsklasse heeft de waterdichte
roestvrijstalen weegschaal geen ingebouwde interfaces. Wij bieden optionele interfaces zoals RS232, RS-485, USB, LAN, OC switch contacten, analoog ingangen 4-20 mA of 0-10 V voor de
Waterdichte Roestvrijstalen Weegschaal.Mocht u vragen hebben over de PCE-SD ... SST C-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 waterdichte RVS weegschaal en al onze andere producten op het
gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

- Geijkt volgens klasse MIII EU

- Statistiekfunctie

- Compleet uit RVS IP67 – IP65

- Dieren kunnen gewogen worden

- Stukstelling

- Brutto / Netto-display

- Opsommingfunctie

- Tarrageheugen
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- Max. / Min. display

- Grensweging MIN / MAX / OK

- Procentweging

- 3 potentiaal vrije contacten

- Receptuurweging

- Optionele analoog-uitgang 4-20 mA / 0-10V

Technische specificaties
Model

Weegbereik

Resolutie

IJkwaarde

Min.

Plateaugrootte

PCE-SD 30SST C

30 kg

10 g

10 g

200 g

400 x 500 mm

PCE-SD 60SST C

60 kg

20 g

20 g

400 g

400 x 500 mm

PCE-SD 150SST C

150 kg

50 g

50 g

1 kg

600 x 500 mm

PCE-SD 300SST C

300 kg

100 g

100 g

2 kg

600 x 500 mm

* De minimale belasting is de belasting waarbij de ijkingsautoriteit de nauwkeurigheid moet
verifiëren. De waterdichte roestvrijstalen weegschaal geeft kleinere gewichten aan, maar dit
mag niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.
IJkklasse

MIII (wordt geijkt geleverd)

Stukstelling

Door referentiestukstelling

Tarrafunctie

Meerdere tara over volledige meetbereik

Interface

Optionele bi-directionele RS-232, USB, LAN en
analoge uitgang 4-20 mA, 0-10, OC

Display

LED met 20 mm hoge cijfers

Kabellengte

Van het platform naar het Display ca. 1m

Voeding

~230V, 50Hz, 8VA (Schukostecker)

Beschermingsklasse

Cel IP67 / Display IP65

Bedrijfstemperatuur

- 10 °C ... + 40 °C

Gewicht

Plateau 400 x 500 x 120 mm / 17 kg
Plateau 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

Omvang van de levering
1 x Waterdichte roestvrijstalen weegschaal, 1 x display unit en gebruikershandleiding
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