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Vloerweegschaal PCE-EP TP SST 
Vlakke roestvrijstalen weegplatform / weegbereik tot 600 kg / Resolutie 0.2 kg / Bruikbare 

oppervlakte 1200 x 1200 mm / incl. twee opritten / RS-232-interface 

De vloerweegschaal PCE-EP TP SST is niet-gekalibreerde weegschaal van roestvrij staal. Het 
belangrijkste kenmerk van deze weegbrug is de platte constructie die het mogelijk maakt zeer 
eenvoudig het plateau op te rijden . Tevens heeft het weegplateau aan de zijkanten een ophoging 
waar zich de meetinstallatie van het roestvrijstalen weegplateau bevindt. Houd rekening met het 
verschil in afmetingen tussen het werkvlak en het plaatsingsvlak. Een stalen oprij helling is 
inbegrepen. Om eenvoudige reiniging van de weegbrug te waarborgen is het weegplateau volledig 
van roestvrij staal en dus relatief vochtbestendig. De display van deze roestvrijstalen weegplateau is 
aangesloten met een 5 meter lange kabel en kan gemakkelijk worden gemonteerd op de tafel of aan 
de muur. Functies van de vloerweegschaal zijn: optellen, tellen, limiet wegen (min/max.)functie, 
meervoudige tara en een RS-232 interface voor bidirectionele communicatie. Mocht u vragen hebben 
over de vloerweegschaal PCE-EP TP SST, 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 vloerweegschaal en 
al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- Lage aandrijving 

- Weegplatform gemaakt van roestvrij staal 

  IP65 

- LCD-display met achtergrondverlichting 

- 25 mm cijferhoogte - Opsommingsfunctie 

- Telfunctie 

- Grenswaarde-weegfunctie 

- Bi-directionele RS-232-interface 

 

 

 

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/vloerweegschalen-kat_158740_1.htm
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Technische specificaties van de vloerweegschaal PCE-EP TP SST 

Weegbereik 600 kg 

Resolutie 0,2 kg 

Meetonzekerheid ± 0,8 kg 

Gebruikoppervlakte 1200 x 1200 mm 

Tarra Meervoudige tara over het volledige 
meetbereik 

Display LCD-scherm met cijferhoogte van 25 mm 

Kabellengte tot aan display ongeveer 5 m 

Interface Bidirectionele RS-232 interface 

Beschermingsgraad Cellen IP68 / display IP54  

Voeding PSU of 6V batterij intern (BAT-6V-4.5Ah) 

Bedrijfstemperatuur 0 ... + 40 ° C 

Omvang van de levering  
1 x Vloerweegschaal PCE-EP TP SST, 1 x oprij helling, 1 x display, 1 x PSU (voeding) en 1x 
handleiding 

 


