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0,001 g 60 g DBS 60-3 1060,– 48 1 ■ ■ ■
0,001 g 160 g DLB 160-3A 1150,– 49 1 ■ ■ ■
0,001 g 50 g MLB 50-3N 1220,– 50 1 ■ ■ ■
0,001 g 50 g MLS 50-3HA160N 1490,– 51 1 ■ ■ ■
0,001 g 100 g DLT 100-3 2600,– 52 1 ■ ■ ■

Vochtbepalers
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4 Vochtbepalers 
KERN Model Pagina

DBS Moderne vochtbepaler met 10 geheugens  
 en grafisch display 48

DLB Robuste vochtbepaler voor samples tot 160 g 49

 MLB-N  Hoge standaard bij de vochtbepaling met  
grafisch ondersteund display 50

MLS-N  Vochtbepaler met 99 geheugens en grafisch display 51

DLT  High-end vochtbepaler met innovatief  
Windows CE touch® besturingssysteem  52/53

De vochtbepaling is een vast bestanddeel van veel onbewerkte en eind-
producten en heeft een doorslaggevende invloed op de kwaliteit van het 
product.

Vochtbepalers worden bijzonder vaak gebruikt in de levensmiddelenin-
dustrie, waterhuishouding (zoals zuiveringsinstallaties), kunststofindustrie,  
landbouw en energiesector (zoals biologische energie-installaties).

Het bepalen van de vochtigheid vergt veel ervaring. Afhankelijk van het 
soort monster en de taakstelling worden verschillende droogmethoden 
toegepast.

KERN heeft zich met de halogeendroging op de meest gebruikte droog-
methode gespecialiseerd. Tot de vele voordelen behoren: 

•	 Gelijkmatige verwarming van het monster van bovenaf, zonder gevaar 
voor verbranding van het oppervlak

•	De lage aanschafkosten zorgen voor een lage afschrijving  
 van het apparaat

•	Gebruikelijke temperatuurbereiken van 35 - 200°C

•	Hoge meetnauwkeurigheid, tot 0,01%

•	Voldoende capaciteitreserves, weegbereiken tot 160 g

•	 Diverse droogprogramma‘s (zacht drogen, standaarddrogen,  
drogen in stappen, voorverwarmingsfase (boost))

Bijzonder handig zijn de vele geheugenplaatsen van de KERN-vocht-
bepalers waar complete droogprocessen met droogparameters zoals 
droogduur, droogtemperatuur, weergave-instellingen, uitschakelcriteria 
etc. kunnen worden opgeslagen. Dat spaart enorm veel tijd en komt de  
reproduceerbaarheid van resultaten ten goede.

Op het internet vindt u voor elke KERN-vochtmeter een handig applica-
tiehandboek met vele voorbeelden, ervaringsverslagen, instellingen en 
tips.

Uw productspecialist bij KERN  
helpt u graag verder:

Ulrich Ulmer
Productspecialist Vochtbepalers
Tel. +49-(0) 74 33-99 33-160 
Fax +49-(0) 74 33-99 33-29160
ulmer@kern-sohn.com

Dijkstra Vereenigde 
Pa s c a l l a a n  9
8 2 1 8  N J  L e l y s t a d

Te l .  ( + 3 1 )  ( 0 )  3 2 0  -  2 6 6  1 1 2
l a b o r a t o r i u m @ d i j k s t r a . n e t
w w w. d i j k s t r a . n e t
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KERN DBS 60-3

0,001 g / 0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

100 - 999 %
0 - 999 %

1060,-
963-127, €  65,-

Vochtbepalers

STANDAARD                       OPTIE   

  

        
alleen met 
printer                  

Afleesbaarheid [d]
Weegbereik [Max]
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 2 g
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 10 g
Aanduiding na drogen (Aanduiding kan op elk moment omgeschakeld worden)
Vochtigheid [%] =
Gewichtsverlies (GV) 
van SG (Startgewicht)
Drooggewicht [%] =
Restgewicht (RG) van SG
ATRO [%]  [(SG-RG) : RG] · 100%
ATRO [%]  (SG : RG) · 100%
Gewichtsverlies [g] (GV) Absolute waarde in [g]
Temperatuurbereik 50 - 200 °C in stappen van 1 °C
Droogmodi •	  Standaard drogen •	  Drogen in stappen •	  Zacht drogen •	  Voorverwarmingsfase
Uitschakelcriteria •	Als	de	ingestelde	tijd	is	afgelopen	(1	min	-	4	h) •	Als	gewichtsverlies	per	tijdeenheid	de	gewenste	waarde	onderschrijdt,	

 (30 sec)
Meetwaarden opvragen Interval instelbaar van 1 sec - 10 min (Alleen in combinatie met printer KERN YKB-01 of pc)
Totale afmetingen BxDxH 202x336x157 mm
Nettogewicht ca. 4,2 kg
Prijs €, excl. btw., af fabriek
Optie DKD-kalib. certificaat

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/DBS · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

Vochtbepaler KERN DBS

Moderne vochtmeter met 10 geheugens  
en grafisch display

Kenmerken

 Droogprogramma
 Droogtijd tot nu toe
 Huidige temperatuur
 Eenheid waarmee de resultaten worden 

weergegeven
 Huidig vochtaandeel in %
 Droogmodus/Statusweergave drogen

•	Halogeenkwartsstraler 400 W
•	Kijkvenster op het monster, een grote hulp 

bij de eerste afstelling
•	Intern weegschaalgeheugen voor het auto-

matisch verloop van 10 droogprogramma‘s 
en 100 uitgevoerde droogprocessen

•	De laatste meetwaarde blijft lang op het  
display staan, tot deze door een nieuwe 
meting wordt overschreven

•	Monsteraanduiding voor max. 99 monsters, 
met 2 cijfers, vrij programmeerbaar, wordt 
op het meetprotocol vermeld

•	Standaard weergave van datum en tijd
•	Inclusief 10 monsterschalen
•	Applicatiehandboek: Op het internet vindt 

u voor elke KERN-vochtmeter een handig 
applicatiehandboek met vele voorbeelden, 
ervaringsverslagen, instellingen en tips

Accessoires

•	Monsterschalen van aluminium, Ø 92 mm. 
Set van 80 stuks, KERN MLB-A01, € 60,-

•	Rond glasvezelfilter bijv. voor spattende en 
korstvormende monsters. Set van 80 stuks, 
KERN RH-A02, € 70,-

•	  Temperatuurkalibratieset bestaande  
uit meetsensor en afleesinrichting,  
KERN DBS-A01, € 370,-

•	USB-interfaceset voor bidirectionele 
gegevensuitwisseling tussen vochtmeter 
en computer. Leveringsomvang: USB kabel, 
driver, Software Balance Connection,  
KERN DBS-A02, € 290,-

•	Passende printer zie pagina 130
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KERN DLB 160-3A

0,001 g / 0,01 %
160 g

0,05 %

0 - 100 %

100 - 0 %

100 - 999 %

1150,-
963-127, €  65,-

Vochtbepalers

STANDAARD                     OPTIE   

  

      
alleen met 
printer                  

Afleesbaarheid [d]
Weegbereik [Max]
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 10 g
Aanduiding na drogen (Aanduiding kan op elk moment omgeschakeld worden)
Vochtigheid [%] =
Gewichtsverlies (GV) 
van SG (Startgewicht)
Drooggewicht [%] =
Restgewicht (RG) van SG
ATRO [%]  (SG : RG) · 100%
Gewichtsverlies [g] (GV) Absolute waarde in [g]
Temperatuurbereik 35 °C - 160 °C n stappen van 1 °C
Droogmodi •	  Standaard drogen •	  Voorverwarmingsfase
Uitschakelcriteria •	Als	de	ingestelde	tijd	is	afgelopen	(1	-	99	min) •	Als	gewichtsverlies	per	tijdeenheid	de	gewenste	waarde	onderschrijdt,	 (60 sec)
Meetwaarden opvragen •	Continue	uitvoer	(restgewicht) •	Na	afloop	van	de	droging,	handmatig	of	automatisch	 (Alleen in combinatie met printer KERN YKB-01 of pc)
Totale afmetingen BxDxH 210x340x225 mm
Nettogewicht ca. 4,2 kg
Prijs €, excl. btw., af fabriek
Optie DKD-kalib. certificaat

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/DLB · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

Vochtbepaler KERN DLB

Robuuste vochtmeter voor samples tot 160 g
Kenmerken

•	LCD-scherm met achtergrondverlichting, 
cijferhoogte 17 mm

 Huidig vochtaandeel in %
 Eenheid waarmee de resultaten worden 

weergegeven, bijv. % vochtigheid
 Droogproces actief

•	Halogeenkwartsstraler 400 W
•	Intern weegschaalgeheugen voor  

het automatisch verloop van 5 complete 
droogprocessen

•	De laatste meetwaarde blijft lang op het  
display staan, tot deze door een nieuwe 
meting wordt overschreven

•	Inclusief 10 monsterschalen
•	Applicatiehandboek: Op het internet vindt 

u voor elke KERN-vochtmeter een handig 
applicatiehandboek met vele voorbeelden, 
ervaringsverslagen, instellingen en tips

Accessoires

•	Monsterschalen van aluminium, Ø 92 mm. 
Set van 80 stuks, KERN MLB-A01, € 60,-

•	Rond glasvezelfilter bijv. voor spattende en 
korstvormende monsters. Set van 80 stuks, 
KERN RH-A02, € 70,-

•	  Temperatuurkalibratieset bestaande  
uit meetsensor en afleesinrichting,  
KERN DLB-A01, € 310,-

•	Beschermhoes standaard, na te bestellen, 
KERN PLJ-A01, € 25,-

•	Passende printer zie pagina 130
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KERN MLB 50-3N

0,001 g / 0,01 %
50 g

0,5 %

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

0 - 999 %

1220,-
963-127, €  65,-

Vochtbepalers

STANDAARD                 OPTIE   

  

                   

Afleesbaarheid [d]
Weegbereik [Max]
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 2 g
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 10 g
Aanduiding na drogen (Aanduiding kan op elk moment omgeschakeld worden)
Vochtigheid [%] =
Gewichtsverlies (GV) 
van SG (Startgewicht)
Drooggewicht [%] =
Restgewicht (RG) van SG
ATRO [%]  [(SG-RG) : RG] · 100%
Temperatuurbereik 50° - 160°C in stappen van 1°C
Droogmodi •	  Standaard drogen •	  Zacht drogen •	  Voorverwarmingsfase
Uitschakelcriteria •	Als	de	ingestelde	tijd	is	afgelopen	(1	-	9	h	59	min) •	Als	constant	gewicht	per	instelbare	tijdseenheid	is	bereikt	(1	-	59	sec) 

Meetwaarden opvragen Interval in te stellen van 1 - 180 sec (Alleen in combinatie met printer KERN YKB-01 of pc)
Totale afmetingen BxDxH 210x335x156 mm
Nettogewicht ca. 6 kg
Prijs €, excl. btw., af fabriek
Optie DKD-kalib. certificaat

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MLB-N · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

Vochtbepaler KERN MLB-N

Hoge standaard bij de vochtbepaling met  
grafisch ondersteund display

Kenmerken

•	LCD-scherm, achtergrondverlichting,  
cijferhoogte 14 mm

 Aanduiding van vochtpercentage
 Huidig vochtaandeel in %
 Printuitvoer in vocht %
 Droogwijze standaard
 Uitschakelmodus
 Droogtijd tot nu toe
 Huidige temperatuur
 Droogproces actief

•	Halogeenkwartsstraler 400 W
•	De laatste meetwaarde blijft lang op het  

display staan, tot deze door een nieuwe 
meting wordt overschreven

•	  Inclusief 10 monsterschalen
•	Applicatiehandboek: Op het internet vindt 

u voor elke KERN-vochtmeter een handig 
applicatiehandboek met vele voorbeelden, 
ervaringsverslagen, instellingen en tips

Accessoires

•	  Monsterschalen van aluminium, Ø 92 
mm. Set van 80 stuks, KERN MLB-A01, € 60,-

•	Rond glasvezelfilter bijv. voor spattende en 
korstvormende monsters. Set van 80 stuks, 
KERN RH-A02, € 70,-

•	Temperatuurkalibratieset bestaande  
uit meetsensor en afleesinrichting,  
KERN MLB-A11, € 340,-

•	Beschermhoes standaard, na te bestellen, 
KERN ALS-A02, € 25,-

•	Passende printer zie pagina 130
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KERN MLS 50-3HA160N

0,001 g / 0,01 %
50 g

0,5 %

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

0 - 999 %

1490,-
963-127, €  65,-

Vochtbepalers

STANDAARD                   OPTIE   

  

                     

Afleesbaarheid [d]
Weegbereik [Max]
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 2 g
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 10 g
Aanduiding na drogen (Aanduiding kan op elk moment omgeschakeld worden)
Vochtigheid [%] =
Gewichtsverlies (GV) 
van SG (Startgewicht)
Drooggewicht [%] =
Restgewicht (RG) van SG
ATRO [%]  [(SG-RG) : RG] · 100%
Restgewicht [g] Absolute waarde in [g]
Temperatuurbereik 50° - 160°C in stappen van 1°C
Droogmodi •	  Standaard drogen •	  Drogen in stappen •	  Zacht drogen •	  Voorverwarmingsfase
Uitschakelcriteria •	Als	de	ingestelde	tijd	is	afgelopen	(1	-	9	h	59	min) •	Als	gewichtsverlies	per	tijdeenheid	de	gewenste	waarde	onderschrijdt,	

alle waarden vrij instelbaar ([mg/sec])
Meetwaarden opvragen Interval in te stellen van 1 sec - 5 min (Alleen in combinatie met printer KERN YKB-01 of pc)
Totale afmetingen BxDxH 210x335x156 mm
Nettogewicht ca. 6,3 kg
Prijs €, excl. btw., af fabriek
Optie DKD-kalib. certificaat

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/MLS-N · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

Vochtbepaler KERN MLS-N

Vochtbepaler met 10 geheugens en grafisch display

Kenmerken

•	Grafik-scherm, achtergrondverlichting,  
cijferhoogte 14 mm

 Aanduiding van vochtpercentage
 Huidig vochtaandeel in %
 Printerinterval 30 sec
 Printuitvoer in vocht %
 Uitschakelmodus
 Droogwijze standaard
 Droogtijd tot nu toe
 Statusbalk
 Huidige temperatuur
 Droogwijze standaard
 Gewenste temperatuur
 Droogproces actief

•	  Halogeenkwartsstraler 400 W
•	Intern weegschaalgeheugen voor het automa-

tisch verloop van 10 droogprogramma‘s (per 
geheugenplaats 12 vrije tekens) en 100 uitgevoerde 
droogprocessen, afzonderlijk op te roepen

•	Praktische uitlekhulp op een bepaalde  
gewenste waarde [g] met instelbaar toleran-
tiebereik 1 - 25 % van de gewenste waarde

•	De laatste meetwaarde blijft lang op het  
display staan, tot deze door een nieuwe 
meting wordt overschreven

•	Eenvoudige gebruikersbegeleiding stap vor 
stap op het display, keuze uit D, GB, F, I, E, PL

•	  Inclusief 10 monsterschalen
•	Toetsenbord van de pc aansluitbaar
•	Applicatiehandboek: Op het internet vindt 

u voor elke KERN-vochtmeter een handig 
applicatiehandboek met vele voorbeelden, 
ervaringsverslagen, instellingen en tips

Accessoires

•	  Monsterschalen van aluminium, Ø 92 
mm. Set van 80 stuks, KERN MLB-A01, € 60,-

•	Rond glasvezelfilter bijv. voor spattende en 
korstvormende monsters. Set van 80 stuks, 
KERN RH-A02, € 70,-

•	Temperatuurkalibratieset bestaande  
uit meetsensor en afleesinrichting,  
KERN MLB-A11, € 340,-

•	Beschermhoes standaard, na te bestellen, 
KERN ALS-A02, € 25,-

•	Passende printer zie pagina 130



52

04

Vochtbepalers

Vochtbepaler KERN DLT

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/DLT · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

High-end vochtbepaler met innovatief Windows CE touch® 
besturingssysteem

Vooral in de farmaceutische, levensmiddelen-, 
chemische en bouwmaterialenindustrie is de 
bepaling van de materiaalvochtigheid bij de 
goederenontvangst en productie een belangrijk 
instrument om de productkwaliteit en stabiele 
productieprocessen te waarborgen

In de houtindustrie zijn controleerbare uits-
praken over het vochtgehalte en de daaruit 
voortvloeiende mechanische en technologische 
eigenschappen van het hout of de verbran-
dings- en calorische waarde van haksel, pellets 
etc. van economisch belang

In biogasinstallaties en waterzuiveringsinstal-
laties of op vuilstortplaatsen is droging van 
biomassa van oudsher zeer belangrijk. Daarbij 
helpt de precieze controle van het vochtge-
halte bijvoorbeeld met het verlagen van het 
transportgewicht of met het verhogen van de 
calorische waarde
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KERN DLT 100-3

0,001 g |  0,01 %
160 g

0,001 g

0 - 100 %

100 - 0 %

100 - 999 %

2600,-
963-127, €  65,-

Vochtbepalers

STANDAARD                           OPTIE   

  

                             

Afleesbaarheid [d]
Weegbereik [Max]
Reproduceerbaarheid bij
uitlekgewicht 10 g
Aanduiding na drogen (Aanduiding kan op elk moment omgeschakeld worden)
Vochtigheid [%] =
Gewichtsverlies (GV) 
van SG (Startgewicht)
Drooggewicht [%] =
Restgewicht (RG) van SG
ATRO [%]  (SG : RG) · 100%
Gewichtsverlies [g] (GV) Absolute waarde in [g]
Temperatuurbereik 35 °C - 160 °C in stappen van 1 °C
Droogmodi •	  Standaard drogen •	  Drogen in stappen •	  Zacht drogen •	  Voorverwarmingsfase
Uitschakelcriteria •	Als	de	ingestelde	tijd	is	afgelopen	(1	-	99	min) •	Als	gewichtsverlies	per	tijdeenheid	de	gewenste	waarde	onderschrijdt,	 (60 sec)
Meetwaarden opvragen •	Continue	uitvoer	(restgewicht) •	Na	afloop	van	de	droging,	handmatig	of	automatisch	 (Alleen in combinatie met printer KERN YKB-01 of pc)
Totale afmetingen BxDxH 210x340x225 mm
Afmetingen   afleesinrichting BxDxH 200x150x63 mm

Nettogewicht 5,5 kg
Prijs €, excl. btw., af fabriek
Optie DKD-kalib. certificaat

Nadere informatie op www.kern-sohn.com/nl/DLT · Bestelhotline +49-[0]7433-9933-0

Vochtbepaler KERN DLT

Innovatief aanraakscherm: Contrastrijk, van ach-
teren verlicht, contactgevoelig groot beeldscherm 
voor gemakkelijk bedienen en comfortabel aflezen

Overzichtelijke menustructuur met niet-gecodeerde 
tekst op de display. Het menu en de uit te voeren han-
delingen zijn zelfverklarend. Daardoor worden inwerk-
tijden verkort en kunnen bedieningsfouten worden 
vermeden. Bovendien wordt er efficiënter gewerkt.

LCD-kleurendisplay cijferhoogte weegwaarde 17 mm, be-
eldschermdiagonaal 5,8‘‘ (ca. 147 mm), BxH 11,8x8.8 mm

 Droogproces actief 
 Statusbalk
 Huidige temperatuur 
 Huidig vochtaandeel in % / Weergave en  

printuitvoer in vocht-% 
 Restgewicht in % (voortgangsbalk) 
 Uitschakelmodus
 Gewenste temperatuur
 Droogwijze standaard
 Drogingspercentage 
 Droogproces actief 

Touchless-Tare-functie: één beweging is ge-
noeg. 2 vrij in te delen bewegingssensoren  
voor TARE en/of PRINT

•	De laatste meetwaarde blijft lang op het dis-
play staan, tot deze door een nieuwe meting 
wordt overschreven

•	Inclusief 10 monsterschalen
•	Applicatiehandboek: Op het internet vindt 

u voor elke KERN-vochtmeter een handig 
applicatiehandboek met vele voorbeelden, 
ervaringsverslagen, instellingen en tips. 
 
Accessoires

•	Monsterschalen van aluminium, Ø 92 mm. 
Set van 80 stuks, KERN MLB-A01, € 60,-

•	Rond glasvezelfilter bijv. voor spattende en 
korstvormende monsters. Set van 80 stuks, 
KERN RH-A02, € 65,-

•	  Temperatuurkalibratieset bestaande  
uit meetsensor en afleesinrichting, 
KERN DLB-A01, € 300,-

•	Beschermhoes standaard, na te bestellen, 
KERN PLJ-A01, € 25,-

•	Passende printer zie pagina 130

In de weegschaal geïntegreerd geheugen voor 
de automatische uitvoering van 300 droog-
programma’s (per geheugenplaats 12 vrije tekens) 
en 100 extra geheugenplaatsen voor uitgevoerde 
droogprocessen, afzonderlijk op te roepen

De grafische weergave van de droogkromme 
toont de voortgang in real time en helpt de 
gebruiker bij het controleren en beoordelen van 
het resultaat

Uitlekhulp op een bepaalde gewenste waarde [g] 
met instelbaar tolerantiebereik 

•Halogeenkwartsstraler	400	W
•	Eenvoudige gebruikersbegeleiding stap vor 

stap op het display, keuze uit D, GB, F, I, E, PT
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2013DE

WAAGEN & PRÜFSERVICE
für Labor, Industrie und Lebensmittel

DE 20122013

DE
MESSTECHNIK

Kraftmesstechnik  
Schichtdickenmesstechnik
Materialstärkenmesstechnik
Härtemesstechnik
Prüfdienstleistung

2013KERN – Professional measuring.

MEDIZINISCHE WAAGEN
  für Kliniken, Arztpraxen, Pfl egeeinrichtungen und Veterinäre

DE

Mehr Infos erhalten Sie unter: www.kern-sohn.com 1

Ihr DKD Kalibrier-Laboratorium (DKD-K-11801)

DKD KALIBRIER-SERVICE
Waage, Prüfgewicht, Kraft … und mehr.

DEDE
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DE

SCHMUCK
Prüfi nstrumente für JuweliereSCHMUCK
Prüfi nstrumente für Juweliere

DE

INDUSTRIE
Stark und mobil – 
Waagen für den Schwerlastbereich bis 10 t

KERN – Professional measuring.

KERN & SOHN GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen · Deutschland
Tel. + 49-7433-9933-0
Fax + 49-7433-9933-146
www.kern-sohn.com
info@kern-sohn.com

Ihre Vorteile bei KERN:

SCHNELL 
·  24 Stunden Versandservice –  

heute bestellt, morgen unterwegs
·  Vertriebs- & Service-Hotline von 8:00 – 18:00 Uhr

KOMPETENT
·  DKD-Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025)
·  QM-System (DIN EN ISO 9001:2008)
·  Hersteller-Ersteichung (2009/23/EWG)
·  Medical (DIN EN ISO 13485 & 93/42/EWG)

ZUVERLÄSSIG 
·  3 Jahre Gewährleistung für Waagen über € 400,–
·  Präzision in der Wägetechnik seit 168 Jahren

VIELFÄLTIG 
·  One-stop-shopping: von der Taschenwaage bis zur  

Bodenwaage, alles aus einer Hand
·  Blitzschnell zum Wunschprodukt über den  

„Waagen-Quick-Finder“ auf www.kern-sohn.com

DE
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INDUSTRIE
Waagen und Wägesysteme bis 300 kg -  
von Profis für Profis

Modelle KERN   Seite

Tischwaagen
EMS   3 
Einsteiger-Modell mit großer Wägeplatte im Low-Cost-Bereich  
FCE   4 
Preisgünstige Tischwaage - mobil, handlich, leicht   
FCB   5  
Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite    
FKB-A   6 
Tischwaage bis 65 kg mit großer Wägeplatte   
FKT   7 
Die Zukunft beginnt hier - Touchscreen-Industriewaage mit riesigem  
Funktionsumfang

Zählwaagen
CXB   8 
Einsteigermodell ins Profi-Zählen, auch mit Eichzulassung [M],  
Zählauflösung 30.000 Punkte   
CPB   9 
Preisgünstiges Profimodell, mit Eichzulassung [M],  
Zählauflösung 60.000 Punkte   
CCS   10/11 
Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung ab 300.000 Punkte 

Plattformwaagen
EOE   12 
Allround-Plattformwaagen mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis  
EOB   13 
Der Bestseller unter den Paket- und Veterinärwaagen, auch mit  
XL-Plattform, jetzt mit höherer Auflösung 
EOS-F   14 
Drahtlose Kommunikation zwischen Plattform und Anzeigegerät 
DE-D   15 
Multifunktionsmodell, jetzt mit IP65-Anzeigegerät   
IFS   16  
Hochauflösende Industriewaage für Profis   

Hängewaagen
CH   17 
Praktisch und stets griffbereit   
HCB   18 
Die Handliche für erhöhte Lasten   

KERN – Professional measuring.

KERN & SOHN GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen · Deutschland
Tel. + 49-7433-9933-0
Fax + 49-7433-9933-146
www.kern-sohn.com
info@kern-sohn.com

Ihre Vorteile bei KERN:

SCHNELL 
·  24 Stunden Versandservice –  

heute bestellt, morgen unterwegs
·  Vertriebs- & Service-Hotline von 8:00 – 18:00 Uhr

KOMPETENT
·  DKD-Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025)
·  QM-System (DIN EN ISO 9001:2008)
·  Hersteller-Ersteichung (2009/23/EWG)
·  Medical (DIN EN ISO 13485 & 93/42/EWG)

ZUVERLÄSSIG 
·  3 Jahre Gewährleistung für Waagen über € 400,–
·  Präzision in der Wägetechnik seit 168 Jahren

VIELFÄLTIG 
·  One-stop-shopping: von der Taschenwaage bis zur  

Bodenwaage, alles aus einer Hand
·  Blitzschnell zum Wunschprodukt über den  

„Waagen-Quick-Finder“ auf www.kern-sohn.com
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LABOR
Präzisionswaagen für Profis

Präzisionswaagen
EMB   3 
Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen 
EMS   4 
Einsteiger-Modell mit großer Wägeplatte im Low-Cost-Bereich 
PCB   5 
Die wirtschaftliche Lösung für kluge Rechner 
KB   6 
Komfortmodell zum Basispreis, auch mit Eichzulassung [M] 
PKP   7 
Robuste Labor- und Industriewaage mit Grafik-Display 
PLJ   8 
Starke Leistung, starker Preis - mit Eichzulassung [M] 
PLS / PLJ   9 
Starke Leistung, starker Preis - jetzt auch mit interner Justierautomatik 
PKT   10 
Touchscreen-Laborwaage mit riesigem Funktionsumfang 

DKD-Kalibrierservice   11 
Kalibrierservice für Waagen und Prüfgewichte 

Analysenwaagen
ACS / ACJ   12 
Einsteiger-Analysenwaage mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem 
ABS / ABJ   13 
Gehobener Standard für kleine Budgets, mit Eichzulassung [M]
ALT   14 
Analysenwaage mit komfortablem Grafik-Display 

Zubehör
YPS / YBI / YKS   15 
Wägetisch, Ionisator, Drucker 

Feuchtebestimmer
DBS   16 
Moderner Feuchtebestimmer mit 10 Speicherplätzen und Grafik-Display 
MLS-A   17 
Feuchtebestimmer mit 49 Speicherplätzen für individuelle  
Trocknungsprogramme 

Plattformwaagen
IKT   18 
Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang,  
jetzt auch mit Eichzulassung [M] 

Modelle KERN   Seite
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LEBENSMITTEL
Professionelle Wägelösungen für den Foodbereich
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KERN - meettechniek en testdiensten van één partnerKERN Pictogrammen

Catalogus voor medische 
producten
Compleet aanbod aan 
medische weegschalen: van 
babyweegschalen en profes-
sionele personenweegscha-
len tot stoelweegschalen, 
adipositasweegschalen, 
innovatieve handkracht-
meters en apothekers- en 
dierenweegschalen.

KERN-hoofdcatalogus 
voor weegschalen

Biedt een compleet over-
zicht van het assortiment 
aan weegschalen, test-
gewichten en diensten 
van KERN.

KERN-brochures voor 
de branches
Compact overzicht 
van de bestsellers per 
branche – precies de 
weegschalen die uw 
klanten nodig hebben!

KERN-brochure voor 
de DKD-kalibratieser-
vice

Gedetailleerde informa-
tie over alle thema‘s 
 rondom de kalibratie 
van weegschalen, test-
gewichten en kracht-
meters.

SAUTER-catalogus voor  
de meettechniek
Testinstrumenten voor 
industrie en handel, zoals 
de meettechniek voor 
kracht, laagdikte, materi-
aalsterkte en hardheid.

Bezoek eens het museum voor weegschaal en gewicht …

Hoe de weegschaal leerde wegen! Beleef de geschiedenis van Kern in het Zollernschloss Balingen www.balingen.de  ➔ cultuur

  Pagina
Accessoires ................. 129-132, 151, 152
Adipositasweegschalen ........... zie internet
Afleesinrichtingen ....................... 110-113
Analyseweegschalen ....................... 41-46
Babyweegschalen .................... zie internet
Badkamerweegschalen ........... zie internet
Betaling ...............................................162
Catalogi  ......................................... 2, 162
Certificaat, DKD/DAkkS ............. 153-157
Contactpersonen ................................... 4
Controle van testmiddelen ..................153 
Controlegewichten ...................... 133-152
Controleservice  .......................... 153-157
De geschiedenis van KERN  .....................2
Dichtheidsbepaling  ...........  15, 22, 29-33,  
  ....................37-39, 42-44, 46, 100/101
Dierenweegschalen   .... 18/19, 21, 23-26, 
  29-31, 37-39, 60-65, 71, 91-95, 97, 98,  
  ........ 100/101, 103, 105-109, 123, 124
Diktemeters ............................ zie internet 
DKD/DAkkS  ............................... 153-157
Drogingsweegschaal  ...................... 47-53
Edelstaal weegschalen  ................... 69-73
Eigendomsvoorbehoud  .......................162
Explosiegevaar  ...................................162
Garantie ......................................... 2, 162
Gewichten ................................... 133-152
Greinweegschaal ..................... zie internet
Half-micro weegschalen  ................ 44, 46
Handkrachtmeters  ................. zie internet
Hangweegschalen ....................... 122-128
Hardheidsmeters  .................... zie internet
Herkalibreren  ............................. 153-157
Hydrostatische weegschalen ..........15, 22,  
  ........ 29-33, 37-39, 42-44, 46, 100/101
IJking  ................................  111, 157, 158
Indicatoren  ................................. 110-113
Industrieweegschalen ................... 55-128

  Pagina
Informatie  ........................... 2-7, 158-163
Interfacekabel  ....................................131
Internet .................................................. 2
Ionisator ..............................................132
IP65...68 weegschalen  68, 70-73, 94/95,  
  .........................108, 109, 117-121, 124
ISO Kalibratie  ............................. 153-157
Kalibreren  .................................. 153-157
Karaatweegschalen .................................8
Koffer  .................................................132 
Korting   ..............................................162
Kraanweegschalen  ..................... 125-128
Krachtmeters  ......................... zie internet
Laagdiktemeters ..................... zie internet
Laboratoriumweegschalen  ............... 9-46
Lengtemeetlatten .................... zie internet
Leveringsvoorwaarden ........................162
Lexicon A-Z ................................ 158/159
Lichaamsvetweegschalen ........ zie internet
Liftweegschalen ...................... zie internet
Mechanische Weegschalen  
(Veerbalansen) ........................ zie internet
Monsterschalen, alu  ....................... 48-53
Palletwagen ................................. 116-121
Palletweegschalen  ..................... 107, 108
Personenweegschalen  ............ zie internet
Pictogrammen ........................................ 2
Pincetten .............................................151
Plateauweegschalen  ..................... 88-101
Platforms .................................... 110-115
Portaalweegschalen  ...........................109
Precisieweegschalen  .........................9-40
Prijsberekenende weegschalen  ...... 74-78
Prijzen, prijsgeldigheid   ......................162
Printers  ..............................................130
Rechtstreekse verzending  ..................... 2
Reparaties  ..........................................162
Retailweegschalen  ......................... 74-78

  Pagina
Rolstoelweegschalen  .............. zie internet
Rond glasvezelfilter ......................... 48-53
Service  ...............................................162
Software  ............................................132
Stasteunweegschalen  ............ zie internet
Stoelweegschalen  .................. zie internet
Tafel weegschaalen  ........................ 55-65
Telsystemen  ........................................ 87
Telweegschalen  .............................. 79-87
Temperatuurkalibratieset ................ 48-53
Testinstallaties ........................ zie internet 
Touchscreen weegschaal .............. 30/31,  
  ....................... 52/53, 64/65, 100/101
Transportkoffer  ..................................132 
Vakhandel  ..........................................162
Veerbalansen  ......................... zie internet
Verkoopvoorwaarden  .........................162
Vloerweegschalen  ...................... 102-109
Vochtbepalers ................................. 47-53
Vochtmeter  .................................... 47-53
Vorkhefwagens met weegschaal...116-121
Weegbalken .........................................107
Weging onder het plateau, Accessoire voor 
  ..........14, 15, 18/19, 21, 22, 23, 24-27,  
  ..... 29-39, 42-44, 46, 98, 100/101, 131
Weeg-/steekwagens  .................. 116-121
Weegbruggen  ............................. 110-115
Weegpalletwagens ...................... 116-121
Weegschuitjes  ........................ zie internet
Weegtafel  ...........................................132
Winkelweegschalen  ........................ 74-78
Zakweegschalen  .................................... 8
Zinklood   ............................................132
Zwaartekracht  ................................... 162

Traditie en innovatie – 169 jaren KERN

 1844 Oprichting van de firma. Productie van precisieweegschalen  1863 Een trotse Gottlieb Kern met zijn werkplaatspersoneel  1880 Apothe-
kersweegschaal met Esculaap  1923 Inflatie – KERN betaalt de salarissen met zelfgedrukt geld  1980 De elektronische weegschaal verdringt de  
mechanische weegschalen  1994 Geaccrediteerd DKD-laboratorium (ISO 17025)  2000 Nieuw bedrijfsterrein in Balingen  2002 Certificatie van het 
bestaande QM-systeem conform DIN EN ISO 9001:2000  2007 Goedkeuring tot het vervaardigen van medische producten (EN 13485 en 93/42/
EEG)  2008 Goedkeuring tot ijking door de producent (2009/23/EEG)  2009 Goedkeuring tot het vervaardigen en verkoop van lengtemeetlatten  
(EN 13485 en 93/42/EEG)   2012 IJkbedrijf voor niet-automatische weegschalen en testgewichten   2012 Nieuw klantportaal www.kern-sohn.com  
gaat online

Als onafhankelijk bedrijf in eigen handen staat de 6e generatie van KERN nog steeds voor kwaliteit en betrouwbaarheid in dienst van de klant.

Uw voordelen
g Prijs-/prestatieverhouding
KERN-weegschalen zijn qua prijs steeds 
een voordelig alternatief. Ze zijn robuust,
ongecompliceerd en probleemloos in 
werking te stellen. 

f Snelle levering
Bij ontvangst van uw bestelling voor 13:00 
uur worden alle vooraad artikelen nog  
dezelfde dag verstuurd. Geldig voor  
verzending van pakketten binnen de EU. 

h Garantie 3 jaar
Apparatuur onder € 400,-: 2 jaar.

jf Recht van teruggave 
Binnen 14 dagen.

 h Directe verzending  
op verzoek de door u bestelde  
waren direct verstuurd naar uw  
klant. Op aanvraag een geperson- 
aliseerde pakbon erbij. De factuur  
natuurlijk aan uw adres.

i Geen magazijnkosten voor u 
– KERN zorgt voor de opslag.

Onze tip:

Trefwoordenregister
Interne justeerautomaat (CAL):  
precisie-afstelling van de 
weegschaal vindt plaats d.m.v.  
een interne robot.

Edelstaal: de weegschaal is  
tegen corrosie beschermd.

Justeerprogramma (CAL): voor 
precisie-afstelling. Een separaat 
justeergewicht is noodzakelijk.

Weging onder het weegplateau: 
mogelijkheid voor lastophanging  
aan de onderkant van de 
weegschaal.

Memory: In de weegschaal geïnte-
greerde geheugenplaatsen, bv. voor 
tarragewichten, weeggegevens, 
artikelgegevens, PLU enz.

Batterijvoeding:  
Geschikt voor batterijvoeding. Het 
juiste batterijtype wordt bij het 
betreffende toestel aangegeven.

Gegevens interface RS-232: Voor 
de aansluiting van de weegschaal 
op een printer, pc of netwerk

Accuvoeding: de accu is  
oplaadbaar.

Interfaces (optische koppeling, 
digitale I/0): voor het aansluiten 
van relais, waarschuwingslampjes, 
ventielen, etc.

Netadapter: 230V/50Hz. Seriema-
tig standaard NL, op aanvraag ook 
in andere uitvoeringen.

Interface voor tweede 
weegschaal: voor de aansluiting 
van un tweede weegschaal.

Netadapter: in de weegschaal geïn-
tegreerd. 230V/50Hz in NL. 
Op aanvraag ook in standard GB, 
AUS, USA.

Netwerkinterface: Voor de aans-
luiting van de weegschaal op het 
Ethernet-netwerk. Bij KERN door 
een universeel aansluitbare  
RS-232/LAN-converter mogelijk.

Rekmeetstrip:  elektrische 
weerstand op een vervormings-
object.

GLP/ISO-protocol: van weeggege-
vens met vermelding van datum, 
tijd en ident.-nr. Alleen met printers 
van KERN.

Stemvorkprincipe: Een resonantie-
object wordt lastafhankelijk 
elektromagnetisch in trilling gezet.

Telwegen: selectie artikelen. Indi-
catie is omschakelbaar van tellen 
naar gewicht.

Elektromagnetische krachtcom-
pensatie: spoel in een permanente 
magneet. Voor zeer nauwkeurige 
wegingen.

Receptuur: receptuur en meerdere 
tarra’s te programmeren in het 
weegschaalgeheugen (netto-totaal).

Single-Cell-technologie: verdere 
ontwikkeling van het krachtcom-
pensatieprincipe met zeer hoge 
nauwkeurigheid.

Percentage bepalen: Vaststellen  
van de afwijking in % van de ge-
wenste waarde (100 %).

IJking mogelijk: De duur van de 
beschikbaarstelling van de ijking is 
in het pictogram aangegeven.

Weegeenheden: d.m.v. toets-
druk omschakelbaar bijv. naar 
niet-metrische eenheden. Zie 
weegschaalmodel.

DKD-kalibratie: De duur van de 
DKD-kalibratie in dagen is in het 
pictogram aangegeven.

Wegen binnen een tolerantieband: 
(Checkweighing) boven- en onder-
waarde programmeerbaar, bijv. 
bij doseren e sorteren en porties 
verdelen.

Pakketverzending:
De duur van de interne product-
levertijd in dagen is in het picto-
gram aangegeven.

Schokvrij wegen: (Dierenweeg-
programma) Trillingen worden  
eruit gefilterd om een stabiele 
weegwaarde te verkrijgen.

Palletverzending:
De duur van de interne product-
levertijd in dagen is in het picto-
gram aangegeven.

Stof- en spatwaterbescherming 
IPxx: de IP-bescherming wordt  
in het pictogram aangegeven. Zie 
lexicon. 

Garantie: De garantieperiode wordt 
in het pictogram aangegeven.




