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Telweegschaal PCE-TB C Serie  
Professionele telweegschaal weegt tot 30 kg / Resolutie vanaf 0,1 g / 

Drievoudige display / Artikelgeheugen / Stuktelfunctie- en stukgewichtcontrole 
/ Scanner-, USB-, PC-, Printer- Aansluiting   

De telweegschaal PCE-TB C Serie is een professioneel hulpmiddel wanneer het om 
taken gaat waarbij geteld moet worden. Het interne geheugen kan tot 1000 artikelen 
opslaan die probleemloos met bijv. een scanner opgeroepen kunnen worden. 
Artikelgegevens die opgeslagen kunnen worden zijn: productnaam, scannercode, 
gewicht per stuk, acceptabele gewichtsafwijkingen MIN / MAX en het gewicht van de 
verpakking (TARA). Het opnemen van de telweegschaal met de mogelijke informatie 
is eenvoudig. De gegevens worden gecreëerd met behulp van de software en naar 
het interne geheugen van de telweegschaal overgedragen. Daarnaast kan de 
telweegschaal de doorgevoerde tellingen op een PC of optioneel verkrijgbare USB-
stick overdragen. Mocht u vragen hebben over deze telweegschaal 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 telweegschaal en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

- Intern geheugen voor 1.000  
  artikelen 
- Artikel oorsprong verwerking met  
  behulp van PC 
- Drievoudige display 
- Scanneraansluiting (RS-232  
  Sub-D 9) 
- RS-232 en USB interface 
- Optelfunctie 

- Grensgewicht controle 
- Opslag voor 10 tarragewichten 
- optioneel: Acc en scanner 
- optioneel: LAN / Ethernet / Netwerk 
- optioneel: USB stick 
- optioneel: 4-20 mA / 0-10 V Analoge  
  uitgang 

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/laboratoriumweegschalen-kat_156299_1.htm
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Technische gegevens 

Model Weegbereik Resolutie Meetonzekerheid 

PCE-TB 1,5C 1.500g 0,05g ± 0,15 g 

PCE-TB 3C 3.000g 0,1 ± 0,3g 

PCE-TB 6C 6.000g 0,2g ± 0,6 g 

PCE-TB 15C 15kg 0,5g ± 1,5 g 

PCE-TB 30C 30kg 1g ± 3 g 

 

Referentie stukgewicht Door wegen of invoeren 

Tarrabereik Meervoudige tarra over het volle 
weegbereik. 

Display Multi-display 16 mm cijferhoogte 

Geheugen - Tot 5 gebruikers 
- Tot 30 producten via de snelkeuzetoetsen  
- In gezamenlijke 1.000 productdatasets 
- Voor 10 Tarragewichten 

Product datasets - Geheugenplaatsnummer 
- Artikelnaam 
- Barcode 
- Stukgewicht / streefgewicht 
- Afwijkingtoleranties / Min. - Max. 
- Tarragewicht 

Onderhoudsgegevens Handmatig op de weegschaal of met behulp 
van PC Software en Excel 

Interface RS-232 en USB 
Scanner via RS-232 / Sub-D 9 mogelijk 
Optioneel: 4-20 mA / 0-10 V / 
Schakelcontacten 

Opstarttijd <3s 

Plattformgrootte 300 x 210 mm (RVS) 

Kalibratie extern mogelijk / vrij verkiesbaar met M1 
gewichten 

Stroomvoorziening 230V / 50 Hz - 12V / 1,2A Netsnoer 
of 6V / 4,5Ah accu optioneel 

Accu looptijd ca. 90 u / Laadtijd ca. 12 u. 

Inzettemperatuur -10…+35°C / 15% rH – 85% rH 

Afmetingen 335 x 320 x 110 mm 

Gewicht ca. 3,5 kg 
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Zo op het eerste gezicht ziet het toetsenbord van telweegschaal er zeer omvangrijk 
uit. Dat komt omdat de noodzakelijke functies van de telweegschaal direct voor de 
gebruiker toegankelijk moeten zijn. Ondanks de vele knoppen is het gebruik echter 

eenvoudig. 

De gegevens kunnen na een succesvolle overdracht op de PC in tabelvorm 

weergegeven worden. U kunt bijvoorbeeld in Excel een tabel maken, waar gegevens 

als: geheugenplaats, artikelbeschrijving, barcode, stukgewicht, streefgewicht, 

afwijktoleranties (min. –max.) en tarragewicht in voor komen. Dit kan ook gedaan 

worden vanuit het ERP-systeem van uw bedrijf. Na overdracht van de gegevens kan 

men snel en gemakkelijk de gegevens oproepen. Dit doet u met de keuzetoetsen op 

de telweegschaal of met behulp van een optioneel beschikbare scanner. Afhankelijk 

van de configuratie kunnen de gegevens automatisch als .TXT bestand opgeslagen 

worden. Ook niet opgeslagen producten kunnen met de gewenste informatie geteld 

en opgeslagen worden. U hoeft daarvoor niet eerst de artikeldatabank te raadplegen. 

Op deze manier is de inzet van dit instrument in zeer veel gebieden mogelijk. 

Inhoud van de levering:  
1 x Telweegschaal PCE-TB C Serie, 1 x Netdeel, 1 x Software en 1 x Handleiding 

 


