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Waterdichte RVS tafelweegschaal van de PCE-TSS Serie 
Water- en stofdichte RVS tafelweegschaal / bechermingsklasse IP 65 / Poweraccu / 

Cijferhoogte 25 mm / Kalibeerfunctie/ Tarra-functie en automatische uitschakelfunctie 

De RVS tafelweegschaal van de PCE-TSS Serie is een compacte weegschaal die een goede prijs 
/kwaliteitsverhouding heeft. De tafelweegschaal is uit RVS vervaardigd, waardoor een stof- en 
waterdichte bescherming gegarandeerd wordt naar IP 65 normen. Zo kunt u deze robuuste RVS 
tafelweegschaal ook onder de meest ruwe omgevingscondities inzetten. De weegschaal wordt door 
een power accu met een bedrijfsduur van ca. 90 werkuren aangedreven. Voor het egaliseren van het 
meetoppervlak beschikt de weegschaal over een geïntegreerde waterpas. De tafelweegschaal 
beschikt over een achtergrondverlichte 25 mm grote LCD-display. Middels optionele 
kalibratiegewichten kan de RVS weegschaal elke keer snel gecontroleerd en gekalibreerd 
worden. Mocht u vragen hebben over deze waterdichte RVS tafelweegschaal 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 waterdichte RVS tafelweegschaal en al onze andere producten op het gebied 
van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- RVS behuizing 

- Beschermingsklasse IP 65 

- LC-Display - cijferhoogte 25 mm 

- Accu gebruik tot 90 u. 

- Kalibratiefunctie 

- Tarrafunctie / meervoudige tarra 

- Platformgrootte 230 x 190 mm 

- Robuuste bouw 

 

 

 

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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Technische gegevens 

Model Weegbereik Resolutie Meettolerantie 

PCE-TSS 6 6kg/ 6.000g 1g ± 3 g 

PCE-TSS 15 15kg/15.000g 2g ± 6 g 
 

* IJking optioneel ** Is het gewicht per platform, de display heeft een gewicht van ca. 2 kg 

Tarrabereik Over het gehele bereik / Meervoudige tarra 

Opstarttijd 2s 

Weegeenheden kg / g 

Display / cijferhoogte LC Display / 25 mm 

Platformgrootte 230 x 190 mm 

Kalibratie Door externe kalibratiegewichten 

Inzettemperatuur 0 °C … + 40 °C 

Stroomvoorziening 4,5 Ah / 6 V accu (BAT-6V-4,5Ah) 
(laden via netsnoer 12V / 500 mA) 

Bedrijfsduur ca. 90 u. 

Gezamenlijke afmetingen 230 x 300 x 130 mm 

Gewicht 3,5 kg 

Inhoud levering 
1 x RVS tafelweegschaal, 1 x Accu, 1 x Netsnoer en 1 x Handleiding 

 


