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Statistische controleweegschaal 3590 serie ( Klasse M 
III) 

IJkbare statistische controleweegschaal / Conform 76/211/CEE / 1.000 artikelen 
op te slaan / Volumebepaling / Tot 10 productielijnen / printer en waarschuw 

verkeerslicht optioneel beschikbaar  

De statistische controleweegschaal maakt het mogelijk om een gewichtscontrole uit 
te voeren tijdens verschillende productieprocessen. De 3590 biedt de optie om 
gegevens als productienaam, dichtheid, streefgewicht, drie tolerantiegrenzen, 
tarragewicht alsmede het aantal voor de statistiek door te voeren metingen (tot 1000 
producten) op te slaan. Aan de hand van deze gegevens voert de weegschaal een 
ordening van het aantal te wegen items. Daarbij kan de weegschaal zowel de 
inhoudscontrole van enkele verpakkingen alsmede een steekproefcontrole van een 
levering meten. Met behulp van de productdichtheid kan de weegschaal de 
verpakkingsinhoud in ml (volume samenstelling) omrekenen en controleren. De 
controle weegschaal kan tot 10 productielijnen beheren. Invoer van productielijn en 
productnummer wordt handmatig in de display ingevoerd. De statistische 
controleweegschaal kan in geijkte uitvoering in overeenstemming met de wettelijke 
eisen (76/211/CEE) de gewogen producten classificeren (toegelaten / geweigerd). 
Om te voldoen aan deze richtlijnen is een printer wel noodzakelijk. De statistische 
evaluatie kan met behulp van de optioneel beschikbare printer afgedrukt, op een 
USB-stick of op een PC opgeslagen worden. Mocht u vragen hebben over deze 
statistische controleweegschaal 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 controleweegschaal 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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- IJkbaar, ijking optioneel  
- Datageheugen tot 1.000 artikelen 
- Tot 10 productielijnen 
- Met printer (76/211/CEE) 
- 15 configureerbare ID-teksten 
- Volume samenstelling bepaling in 
   ml 

- Tot drie grenswaarden per artikel  
- Automatische selectie OK / niet OK) 
- Tarra handmatige invoer 
- Deel-, tussen-, gezamenlijk- en 
  artikelopsomming 
- Auto / Handsommering 
- Calculator functie 

Technische gegevens 

Model 
Verpakking 
min. - max. 

Platform Max. Resolutie 
IJkwaarde 

3590RPLC1 
50g ... 
1.500g 

Ø = 178 mm 1.500 g 0,2g 
0,5g 

3590TS3 
200g ... 
3.000g 

230 x 330 
mm 

3.000 g 0,5g 
1g 

3590TT6 
2.000 g ... 
6.000 g 

330 x 330 
mm 

6.000 g 1g 
1 / 2g 

 

Display Dubbele display weergave 
LED en grafische LC Display 

Displaymateriaal ABS Behuizing 

Platformmateriaal Weegvlak uit RVS 
Omlijsting uit gelakt staal 

Datageheugen Datageheugen Voor 1.000 artikels met 
productiebeschrijving 3 delen met elk 20 
tekens, product dichtheidscoëfficiënt, 
nominaal gewicht, 3 ± grensbereiken, 
Tarrawaarde 

ID teksten 15 teksten met elk 32 tekens kunnen 
ingegeven en afgedrukt worden, bijv. 
personeelnummer, laagnummer, partij ID, 
operator ID, etc. 

Interface RS-232 

Netadapter 240 V / 50 Hz via adapter 

Bescherming IP 65 

Inzettemperatuur - 10 °C ... + 40 °C 

 

Hier een overzicht van de afdrukmogelijkheden van de statistische 
controleweegschaal 

Inhoud levering 
1 x Statistische controleweegschaal, 1 x weegplatform, 1 x Netkabel, Handleiding 

 


