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Nauwkeurige Textiel Weegschaal PCE-LSZ 200C  
Textiel Weegschaal laboratorium klasse met een hoge resolutie (0,1 g / m² of 0.001 g), 

externe kalibratie, bescherming tegen wind, RS-232 interface, optionele software  

De Textiel Weegschaal is een precisie-instrument voor de bepaling van de massa oppervlakte in de 

eenheid g/m². Daarnaast is de afleesnauwkeurigheid van de Textiel Weegschaal 0,1 g/m². Voor het 

genereren van een weging wordt met een snijmachine een monster uitgesneden van 100cm². De 

monstersnijder vindt u aan het einde van deze pagina onder optionele accessoires. Naast het 

gebruik van de weegschaal als Textiel Weegschaal kunt u het apparaat ook gebruiken als 

laboratorium weegschaal. Met een druk op de knop wordt de weergave van g/m² omgezet in g. In 

deze modus heeft u een weegbereik van 0 ... 300g met een resolutie van 0,001g. Met behulp van 

de optionele software en de interface-kabel kunt u, indien nodig, de gegevens overzetten op een 

PC of laptop. Als uw laptop alleen over een USB-poort beschikt, bieden wij een adapter aan die 

een RS-232 omzet naar USB. Graag kalibreren wij de weegschaal voor u volgens ISO. Hier vindt u 

een overzicht van alle weegschalen voor basisgewichten. Mocht u vragen hebben over de PCE-

LSZ 200C T-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 textiel weegschaal en al onze andere producten 

op het gebied vanmeettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

          

• Textiel weegschaal inclusief 

  windscherm  

• RS-232 interface voor het 

  verbinden van de Textiel 

  Weegschaal met een PC en voor 

  het analyseren van de gegevens. 

• Capaciteit indicator (aan de 

  rechterkant van het scherm / toont 

  beschikbare weegbereik) 

• Tarrabereik 100% van het 

• Behuizing van gegoten aluminium, 

  robuust en stabiel  

• Libel voor nauwkeurige uitlijning van de 

  analytische balans  

• Interne anti-schock-functie 

• AC adapter voor 230 V-norm  

• ISO-Kalibratiecertificaat (bijvoorbeeld 

  voor het onderhoud van uw in-house 

  ISO 9000) 

• Weergave-eenheid: g tot g/m² 

http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen/papierweegschalen.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/compacte-weegschalen-kat_156317_1.htm
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  weegbereik 

Technische specificaties  

Weegbereik 0 ... 20000 g/m² of 0 ... 200 g 

Afleesbaarheid 0,1 g/m² of 0,001 g 

Herhaalbaarheid 0,002 g 

Lineariteit ±0,002 g 

Tarrabereik Full Scale capaciteit 

Afwikkeling <5 s 

Display 15 mm LCD / Achtergrondverlichting 

Kalibratie Middels optioneel kalibratiegewicht 

Interface RS-232, bi-direktional 

Software Optioneel 

Weegplateau Drm. 120 mm / RVS 

Gebruikstemperatuur +18 ... +32 °C 

Voeding  230 V / 50 Hz (via 12 V netadapter) 

Behuizing Aluminium 

Windscherm Plastic / Drm. 160 x 60 mm 

Beschermingsgraad IP54 

Afmetingen 235 × 250 × 80 mm 

Gewicht 3,5 kg 

Omvang van de levering  
1 x Textiel Weegschaal PCE-LSZ 200C, 1 x voeding (Adapter), 1 x Windscherm, handleiding 

 


