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Tafelweegschaal PCE-WS 30  
Voordelige tafelweegschaal PCE-WS 30 met een weegbereik tot 30 kg.  

Met een hoge nauwkeurigheid, RS-232 interface, voor gebruik met AC-adapter of interne 
batterij  

Tafelweegschaal voor professionele wegingen met geheugenfunctie. Deze Tafelweegschaal is het 

optimale werktuig wanneer het gaat om de exacte bepaling van zwaardere gewichten tot 30 

kg. Voor het nivelleren van de weegschaal zijn er verstelbare en afsluitbare voetjes op de 

weegschaal gemonteerd. Daarnaast heeft de weegschaal een interne waterpas. Met behulp van 

een toetsenbord kan de tarragewicht-aftrek ingevoerd worden. De Tafelweegschaal bevat een RS-

232 interface. Met behulp van het optionele softwarepakket kunnen de weeggegevens overgezet 

worden op een PC. De Tafelweegschaal werkt ofwel op een 230V net-adapter of op een interne 

oplaadbare batterij. Dit maakt mobiel gebruik van de weegschaal mogelijk. Hier vindt u een 

overizcht van de tafelweegschalen en een volledig overzicht van alle weegschalen van PCE 

Instruments. Mocht u vragen hebben over de PCE-WS 30, 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 

tafelweegschaal en al onze andere producten op het gebied van meettechniek,weegtechniek en 

regeltechniek. 

 

             

http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen/tafelweegschalen.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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/tafelweegschalen-kat_156301_1.htm
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- Groot display voor het gewicht 

- Tarra-weging van de 

  Tafelweegschaal 

- Invoer van tarragewicht-aftrek 

- Tolerantieweging met vooraf 

  instelbare grenzen 

- Op batterijen 

- AC adapter voor 230V  

- Een ISO-certificaat kan voor de 

  Tafelweegschaal PCE-WS 30 

  optioneel bijbesteld worden. 

  (DIN ISO 9000) 
 

Technische specificaties  

Model PCE-WS 30 

Weegbereik [max] 30 kg 

Afleesbaarheid [d] 0,5 g 

Minimale belasting 0,5 g 

Afwikkelingstijd 3 s 

Lineariteit  ±1,5  

Geheugen 99 

Tarrabereik  100 % 

Weegeenheid  instelbaar g / kg / lb 

Beeldscherm  Groot 6-cijferig LCD 

Kalibratie  D.m.v. test gewichten 

Weegplateau uit RVS  230 x 310 mm 

Gebruikstemperatuur  0 ... +40 °C 

Voeding  230 V / 50 Hz (via meegeleverde adapter), 
of interne batterij 

Behuizing  ABS Kunststof 

Interface  RS-232 

Softwarepakket  Optioneel 

Afmetingen  ca. 320 x 320 x 125 mm 

Nettogewicht  ca. 2,8 kg 

Omvang van de levering  
1 x Tafelweegschaal PCE-WS 30, weegplateau, AC adapter, interne batterij en handleiding 

 


