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11..  РРооззппааккуувваанннняя  ввааггии  
 

1.1. Ваги серії AS 

Розпакування ваги. Вийняти вагу з заводського упакування і делікатно вставити її в 

запланованому місці експлуатації. Витягнути з коробки всі елементи, якими комплектується вага і 

встановити їх згідно приведеної схеми  

 

Відсунути шибку камери зважування; 

Встановити в середину камери нижню заслінку 

(1); 

На заслінку (1) встановити втулку центруючи 

(2); 

Встановити тарілку (3) у втулку центруючу; 

Після встановлення тарілки поставити заслінку 

(4) на втулку центруючи; 

Засунути шибку камери зважування; 

Ввімкнути живлення ваги (вилку адаптера 

вставити в гніздо, яке знаходиться на задній 

стінці ваги); 

Після закінчення тестової програми на 

індикаторі повинен з’явитись напис 0.0000g. 

 

1.2. Ваги серії  PS  

Встановити тарілку разом з іншими елементами згідно приведеної схеми: 

Монтаж елементів для ваги з дискретністю 10 мг 

  
 

Монтаж елементів для ваги з 

дискретністю 1 мг 

 

 

 

- зняти плівку фіксації контактної 

пружини (1) на одній з гумових 

втулок; 

- встановити тарілку (2) на гумові 

втулки (4); 

- після встановлення тарілки 

перевірити її прилягання до гумових 

втулок; 

- встановити скляну заслінку (3) 

тарілки на спеціальні фіксатори. 

- зняти плівку фіксації 

контактної пружини (1) на 

одній з гумових втулок; 

- встановити тарілку (2) на 

гумові втулки; 

- після встановлення тарілки 

перевірити прилягання її до 

гумових втулок. 
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1.3. Вага APP 

 
 
 

 Зняти тарілку ваги і забрати транспортні прокладки як показано на малюнку. 

 Після розпакування ваги необхідно викрутити транспортний гвинт (1), що блокує механізм 

калібрування  

 
 

 Встановити тарілку 

 Звернути увагу на правильне встановлення тарілки на амортизатори: тарілка не може дотикатися 

корпусу ваги і прилягати по площині. 

 Після встановлення тарілки необхідно під єднати електронний блок до гнізда розміщеного на 

задній стінці корпусу ваги. 

 

 

 Встановити вагу в місці експлуатації 

 Користуючись ключем (3), після встановлення рівня ваги, необхідно докрутити гайку (2) на ніжці 

(1) до упору. 
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1.4. Встановлення 

 

Перед вмиканням живлення необхідно встановити вагу по рівню, користуючись 

ніжками, як показано на малюнку. 

 

Вага повинна стояти на плиті стола опираючись на всі 4 ніжки без похитувань. 

 

1.5. Виходи та роз’єми 

 

1- роз’єм  для адаптера джерела живлення; 

2- роз’єм  для порту COM 1 - (наприклад, додатковий дисплей); 

3- роз’єм для порту COM 2 - (наприклад, принтер); 

4- роз’єм для порту USB 2 - (наприклад, комп'ютер); 

5- роз’єм для порту USB 1 - (наприклад, клавіатура комп'ютера). 

 

 

 

 

1.6. Запакування ваги 

Необхідно зберегти всі елементи упакування з метою використання їх для майбутнього транспортування. 

Тільки оригінальне упакування може бути використане для транспортування ваги. Перед запакуванням 

необхідно зняти всі рухомі елементи (тарілка, заслонки, вкладки, амортизатори). Елементи ваги розмістити 

в упакуванні так, щоб вони не пошкодились під час транспортування. 

 

 

22..  УУммооввии  ттаа  ооссооббллииввооссттіі  ееккссппллууааттааццііїї  
 

 Зберігати та використовувати вагу необхідно у приміщеннях, де відсутні вібрації, поштовхи, 

протяги, запиленість. 

 Температура повітря у приміщенні повинна бути у межах + 18 oC + 30 oC. 

 При використанні ваги температура у приміщенні не повинна змінюватись більше ніж на 0,5 oC за 

годину. 

 Вага повинна бути встановлена на стінній консолі або стабільному столі далеко від джерела тепла. 

 Особливу увагу слід звернути на зважування магнітних матеріалів, тому що вага є  сильним 

магнітом. У такому випадку, щоб позбутись впливу магнітного поля на результат зважування 

необхідно магнітні матеріали зважувати в підвішеному стані, така можливість передбачена 

конструкцією ваги. 

 Якщо електростатика має  вплив на результат зважування необхідно заземлити корпус ваги , гвинт 

заземлення знаходиться в задній частині корпусу ваги. 

 Вага повинна бути встановлена на рівну поверхню і виставлена по рівню, який знаходиться   в 

задній частині корпусу ваги. 
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33..  ППррооффііллааккттииккаа  
 

Зовнішню поверхню ваги необхідно регулярно протирати вологою тканиною, акуратно витираючи 

забруднені місця. Для очищення тарілки її необхідно зняти. Протирання тарілки при ввімкненій вазі 

ЗАБОРОНЕНО! Це може спричинити пошкодження механізму ваги.  

 

44..  ООссннооввнніі  ффууннккццііїї  
 

Функції, пов'язані з одиницями виміру: 

− зважування в грамах [г]; 

− зважування в міліграмах [мг] (для ваг з d  0,001 г); 

− зважування в міліграмах [мг] (для ваг з d  0,01 г); 

− зважування в каратах  [кар]; 

− зважування в одиницях, які не входять в систему СІ (доступно тільки в неліцензованих вагах): 

[lb], [oz], [ozt], [dwt], [tlh], [tls], [tlt], [tlc], [mom], [gr], [ti], [N], [baht], [tola]. 

Режими роботи ваги: 

− підрахунок кількості однакових деталей; 

− сортування (контроль + / -); 

− дозування; 

− відхилення від маси зразка; 

− визначення густини твердих тіл; 

− визначення густини рідин; 

− зважування звірят; 

− статистика; 

− сумування; 

− фіксування  максимального результату. 

Функції, пов'язані з пристосуванням ваги до умов роботи: 

− ввімкнення / вимкнення автоматичного обнулення; 

− встановлення кількості усереднених вимірювань; 

− встановлення способу затвердження результатів вимірювання, 

− підсвічування і яскравість дисплея, 

− сигнал від натискання клавіш ваги. 

Функції, пов'язані з використанням портів (RS232, USB, Wi-Fi): 

− вибір порту; 

− швидкість передачі даних; 

− безперервна передача даних в основних одиницях; 

− безперервна передача даних у поточних одиницях; 

− автоматичний режим роботи. 

Вага може бути використана для зважування вантажів підвішених під вагою. Також є можливість 

згенерувати звіт калібрування ваги в друкованому вигляді. (див. RAPORT KAL.). 
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55..  ККллааввііааттуурраа  ввааггии  
 

  

 
  

 

Кнопка ON/OFF, призначена для увімкнення/вимкнення індикатора 

ваги. Після вимкнення індикатора вага залишається у стані готовності  

 

Кнопка F є функціональною, дозволяє  швидко увійти у налаштування 

для вибраного режиму роботи. 

 
Кнопка MODE – вибір режиму роботи ваги. 

 

Кнопка UNITS, призначена для вибору одиниць зважування. 

 

Кнопка PRINT/ENTER – передача стану індикатора до зовнішнього 

обладнання (PRINT), або підтвердження вибраного значення параметру 

(ENTER). 

 

Кнопка ZERO – обнулення показів ваги. 

 

Кнопка TARA – тарування показів ваги. 

 
Кнопка старту калібрування ваги. 

 
Кнопка входу в головне меню 

 

Кнопки навігаційні дозволяють рухатись по меню і змінювати значення 

параметрів 

  

66..  ППооччааттоокк  ррооббооттии  
 

Після підключення ваги до мережі живлення на індикаторі висвітлюється назва та номер версії 

програми. Вага в режимі зважування. 

 

6.1. Час температурної стабілізації ваги 

Перед початком зважування, необхідно, щоб вага досягла температурної стабілізації. Для ваг, які 

перед вмиканням зберігались при низькій температурі (наприклад, в зимовий період) час акліматизації і 

нагрівання становить 4 години для ваг типу PS і біля 8 годин для ваг типу AS і АРР. Під час температурної 

стабілізації покази ваги можуть змінюватись. Для отримання достовірних результатів вага повинна 

працювати в діапазоні температур, приведених в технічних характеристиках. 

Рекомендується експлуатувати вагу з незначними змінами навколишньої температури. 

 



 - 10 - 

77..  ММееннюю  ккооррииссттууввааччаа  
 

Меню складається з 7-ми основних груп. Кожна з груп має індивідуальне позначення 

 

7.1. Переміщення в меню користувача 

Користувач переміщається в меню за допомогою клавіатури ваги: 

 

 

 

Вхід в головне меню. Кнопка Setup. 

 
Вибір групи параметрів вниз меню, або зміна значення параметра.  

 
Вибір групи параметрів вверх меню, або зміна значення параметра.  

 

Вибір групи параметрів для активізації. Після натискання кнопки з’явиться перший 

параметр вибраної групи.  

 

Вихід на вищий рівень, наприклад в головне меню. 

 

Відмова від зміни параметру. 

 

Підтвердження введених змін. 

 

Відміна знаку при редагуванні текстів. 

 

Вставлення (введення) знаку при редагуванні текстів. 
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P5 РОЗДРУК 

P5.1 RAPORT KAL |  [вигляд звіту калібрування] 

P5.2 NAGŁÓWEK |  [вигляд друку заголовка] 

P5.3 WYDRUK GLP |  [вигляд друку стопки] 

P5.4 STOPKA |  [вигляд друку результату зважування] 

P5.5 W. NSTD. 1 |  [шаблон нестандартного друку №1] 

P5.6 W. NSTD. 2 |  [шаблон нестандартного друку №2] 

P5.7 W. NSTD. 3 |  [шаблон нестандартного друку №3] 

P5.8 W. NSTD. 4 |  [шаблон нестандартного друку №4] 

P5.9 ZMIENNA 1 |  [змінний проект  1] 

P5.10 ZMIENNA 2 |  [змінний проект  2] 

 

P6 ІНШЕ 

P6.1 JĘZYK  |POLSKI / ANGIELSKI [мова меню] 

P6.2 UPRAWN. |ADMIN  [рівень повноважень доступу в меню] 

P6.3 DZW. KLAWIS. |TAK/NIE [звук натискання кнопок] 

P6.4 PODSWIETLE. |70  [рівень підсвітки індикатора] 

P1 КАЛІБРУВАННЯ  

P1.1 KAL. WEWN. |   [внутрішнє калібрування] 

P1.2 KAL. ZEWN. |   [зовнішнє калібрування] 

P1.3 KAL. UZYTK. |   [калібрування користувача] 

P1.4 TEST KAL. |   [тест калібрування] 

P1.5 AUTO. KALIBR. |BRAK/CZAS/TEMP./OBIE [автоматичне калібрування] 

P1.6 AUTO KAL. C. |0.5, 1, 2 …, 11, 12 [час автоматичного калібрування] 

 

P2 РЕЖИМИ РОБОТИ 

P2.1 DOSTĘPNOŚĆ  | [встановлення доступу до особливих параметрів] 

P2.2 WAŻENIE  | [встановлення для функції зважування] 

P2.3 LICZENIE SZTUK | [встановлення для рахування кількості] 

P2.4 DOWAZANIE  | [встановлення для сортування] 

P2.5 DOZOWANIE  | [встановлення для дозування] 

P2.6 ODCHYŁKI  | [встановлення для відхилень у %] 

P2.7 GESTOSC CIAL STALYCH | [встановлення для визначення густини твердих тіл] 

P2.8 GESTOSC CIECZY | [встановлення для визначення густини рідин] 

P2.9 WAŻENIE ZWIERZAT | [встановлення для зважування звірят] 

P2.10 STATYSTYKA  | [встановлення для функцій статистики] 

P2.11 SUMOWANIE  | [встановлення для функцій сумування] 

P2.12 ZATRZASK MAX |[ встановлення для фіксації максимального значення] 

 

P3 КОМУНІКАЦІЇ  

P3.1 COM 1 |   [параметри передачі порту COM 1] 

P3.2 COM 2 |   [параметри передачі порту COM 2]  

P3.3 WIFI |   [параметри передачі порту WIFI]  

 

P4 ОБЛАДНАННЯ 

P4.1 KOMPUTER |COM 1/COM 2/USB/WIFI/BRAK       [порт під’єднання комп’ютера] 

P4.2 DRUKARKA |COM 1/COM 2/USB/WIFI/PENDRIVE/USB PC/BRAK   [порт під’єднання принтера] 

P4.3 CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH| COM 1/COM 2/BRAK   [порт під’єднання сканера штрих кодів 

Р4.4. WYSWIETLACZ  DODATKOWY| COM 1/COM 2/BRAK   [порт під’єднання додаткового індикатора] 
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P6.5 DATA  |2013.05.27 [встановлення дати] 

P6.6 CZAS  |8:53:00  A [встановлення часу] 

P6.7 FORM. DATY |YYYY.MM.DD/YYYY.DD.MM/DD.MM.YYYY/MM.DD.YYYY [формат 

                                                                                                                                         дати] 

P6.8 FORM. CZASU |12H/24H [формат часу] 

P6.9  AUTOTEST GLP |  [виконання авто тесту ваги] 

 

P7  INFO 

P7.1 ID WAGI |123456                [заводський номер ваги] 

P7.2 TYP WAGI |AS  [тип ваги] 

P7.3 WER. PROG. |0.6.7  [версія програми] 

P7.4 TEMPERATURA |21.7  [температура] 

P7.5 WYD. USTAW. |  [роздрук параметрів ваги] 

 

УВАГА 

Внесені в пам'ять зміни будуть збережені після виходу з меню (після повернення в 

режим зважування). Для цього необхідно кількаразово натиснути кнопку ESC. 

 

 

 

88..  РРееєєссттррааццііяя  
 

Для повного доступу до параметрів користувача і редагування баз даних, оператор який обслуговує 

вагу, після кожного її вмикання, повинен виконати процедуру реєстрації з повноваженнями  

<ADMINISTARTOR> <АДМІНІСТРАТОР>. Програма дозволяє ввести 10 користувачів з рівними 

повноваженнями. 

 

  Процедура першої реєстрації 

 Знаходячись в головному вікні потрібно вибрати опцію <ZALOGUJ> <ЗАРЕЄСТРУЙ>, яка 

доступна після натискання кнопки , або натиснути одну з функціональних кнопок, яка 

дозволяє швидкий доступ <ZALOGUJ> <ЗАРЕЄСТРУЙ>, або натиснути кнопку , ввійти в 

базу користувачів і вибрати користувача <ADMIN>; 

 Після вибору користувача < ADMIN> потрібно підтвердити вибір кнопкою  , програма 

переходить до запису пароля оператора; 

 Необхідно вписати пароль „1111” і підтвердити кнопкою ; 

 

 Програма повертається в головне вікно; 

 

 Після першої реєстрації необхідно ввести всіх користувачів і надати їм відповідні рівні 

повноваження. (Процедура описана в наступних розділах інструкції). 

 

При наступній реєстрації необхідно вибрати користувача зі списку, вказати пароль, розпочати 

роботу з повноваженнями даного користувача. 

 

Якщо будь який користувач є зареєстрований, то на індикаторі з’явиться піктограма. .  
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Процедура скасування реєстрації 

 

  Щоб скасувати реєстрацію необхідно вибрати в списку доступних користувачів позицію <BRAK> 

<ВІДСУТНІЙ> 

 

  Програма повертається до головного вікна, вигляд якого відповідає незареєстрованому  

користувачеві (відсутній зареєстрований користувач, відсутня піктограма)  на індикаторі).  

 

Рівні повноважень 

Програма ваги передбачає три рівні повноважень: АДМІНІСТРАТОР, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ, 

КОРИСТУАЧ. 

 

Доступ до редагування параметрів користувача, баз даних, а також функцій програми, в 

залежності від рівня повноважень приведений в таблиці. 

 

Повноваження Рівень доступу 

КОРИСТУВАЧ Доступ до редагування параметрів у підменю: <Odczyt> (<Відлік>) 

також встановлення в групі параметрів <Inne> oкрім встановлень дати і 

часу (<Data i Czas>). Може реалізовувати всі процеси зважування. Має 

доступ для ознайомлення з інформацією в базах даних <Bazach 

Danych>, може визначати універсальні змінні 

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ Доступ до редагування параметрів в підменю: <Odczyt> (<Відлік>); 

<Mody pracy> (<Режими роботи>); <Komunikacja> (<Комунікації>); 

<Urządzenia> (<Обладнання>); <Inne>  (<Інше>) крім встановлення 

дати і часу <Data i Czas>. Може реалізовувати всі процеси зважування. 

 

АДМІНІСТРАТОР Доступ до всіх параметрів користувача, функцій і редагування баз 

даних. 

  

99..  ЗЗвваажжуувваанннняя  

9.1. Основи правильного зважування  

 Для забезпечення довготривалого користування і отримання достовірних результатів зважування 

необхідно: 

 Вмикати вагу при ненавантаженій тарілці  

(допустиме значення навантаження тарілки при вмиканні становить ±10% від 

максимального  значення). 

 Тарілку навантажувати спокійно без ударів: 

 

TAK НІ 

  
 

 Навантажування розміщувати в центрі тарілки: 

 

TAK НІ 
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 Уникати бокових навантажень тарілки, особливо бокових ударів: 

 

НІ НІ 

  
Перед початком вимірювань або у випадку істотних змін зовнішніх умов (наприклад зміна 

навколишньої температури більше ніж на 3 С) вагу необхідно калібрувати. Процедура калібрування 

описана в наступних розділах інструкції. 

* Перед початком вимірювань рекомендується тарілку ваги декілька раз навантажити масою, близькою 

до максимальної; 

* після зняття вантажу перевірити покази ваги, вони повинні бути рівні нулю, тобто повинен світитись 

символ  і символ стабілізації -  , якщо цього не спостерігається, необхідно натиснути кнопку 

/Detete; 

* кнопкою UNITS, вибрати необхідну одиницю зважування:  

[g], [mg], [ct], і за наявності (якщо ваги неліцензійні) в заводському меню [kg], [lb], [oz], [ozt], [dwt], 

[tlh], [tls], [tlt], [tlc] [mom], [gr], [ti], [N], [baht], [tola]; 

* встановити на тарілку пакунок (предмет), який будемо зважувати і після стабілізації показів 

прочитати на індикаторі результат зважування; 

* покази ваги можна багаторазово тарувати кнопкою T /Insert (при цьому необхідно звернути 

увагу щоб не перевершити найбільшу границю зважування (НГЗ) ваги).  

 

 

 
 

 

У перервах між вимірюваннями не рекомендується вимикати вагу з мережі 

живлення. Достатньо вимкнути свічення індикатора кнопкою ON/OFF. При 

повторному натисканні кнопки ON/OFF, вага є готовою до наступних зважувань. 

9.2. Обнулення ваги 

Для обнулення показів ваги необхідно натиснути кнопку .  

На індикаторі з’являться нульові покази, а також з’явиться символи:  i .  

 

Обнулення ваги є одночасним з визначенням нового значення нуля, яке називають «точний нуль». 

Обнулення можливе при стабільних показах індикатора. 

 

Увага: 

 Обнулення індикатора  можливе в діапазоні ±2% від найбільшої границі зважування (НГЗ) ваги. Якщо 

обнулювана маса буде більша ніж ±2% НГЗ на індикаторі з’явиться повідомлення Err2. 
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9.3. Тарування ваги 

 

Для визначення маси нетто необхідно встановити упакування вантажу на тарілку і після стабілізації 

показів натиснути кнопку . На індикаторі з’являться нульові покази і символи Net i .   

 

Після зняття вантажу і упакування, на індикаторі висвітяться покази, які є рівні сумі тарованих мас із 

знаком мінус. 

 

Можна вписати значення тари для кожного товару в базі даних, тоді вага автоматично після вибору 

товару підбере інформацію про зчитування тари. 

 

Увага: 

Тарування від’ємних значень недопустиме, а при спробі тарування з’явиться повідомлення про помилку 

Err3. В такому випадку потрібно обнулити вагу і знову виконати процедуру тарування. 

Ручне введення тари 

Процедура: 

 Знаходячись в довільному режимі роботи потрібно натиснути одну з кнопок швидкого доступу  F, 

до якої приписана опція <WPISZ TARE> <ВПИШИ ТАРУ> в установках <SKRÓTY> 

<СКОРОЧЕННЯ> (дивитися в пункті  <Skróty klawiszy F> <Скорочення кнопок>),  

 З’явиться вікно, 

 За допомого кнопок навігаційних ввести значення тари і натиснути кнопку , 

 Вага повертається в режим зважування, а на індикаторі з’явитися значення введеної тари зі знаком „–

". 

 

Вибір тари з БАЗИ ТАР 

Процедура: 

 Знаходячись в довільному режимі роботи натиснути одну з кнопок швидкого доступу F, до якої 

приписана опція <WYBIERZ TARE> <ВИБЕРИ ТАРУ>в установках 

<SKRÓTY><СКОРОЧЕННЯ> (дивитися в пункті  <Skróty klawiszy F> <Скорочення кнопок>), або 

вибрати опцію <WYBIERZ TARE> після натискання кнопки  

 висвітиться перша з мас упаковок записаних в базі тар. 

 

 За допомогою кнопок навігаційних необхідно вибрати тару, яка повинна залишитись викликаною і 

натиснути кнопку . 

 Вага повертається в режим зважування, а на індикаторі з’явиться значення вибраної тари зі знаком „–

". 

Або 

 Знаходячись в довільному режимі роботи натиснути кнопку . 

 Війти в опцію b3 <TARA>. 

 Висвітленою залишиться перша з мас упаковок, які записані в базі тар. 

 За допомогою навігаційних кнопок необхідно вибрати тару, яка повинна залишитись викликаною і 

натиснути кнопку . 

 Вага повертається в режим зважування, а на індикаторі з’явитися значення введеної тари зі знаком „–

". 

Скасування тари. Введене значення тари можна усунути шляхом натискання кнопки  або ввести 

тару з значенням 0.000g. 
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9.4. Встановлення для режиму «Зважування» 

Програма ваги дозволяє конфігурування параметрів користувача (фільтрів, затвердження 

результату, роботу автонуля, погашення останньої цифри індикатора і інших встановлень) окремо для 

конкретного режиму роботи. Дозволяє пристосувати обладнання і функції користувача до конкретних 

потреб або специфічних вимог для вибраного режиму роботи (наприклад дозування), завдяки чому 

робота буде легка і швидка. 

 

Доступні встановлення: 

P2.2.1 – ODCZYT - відлік 

P2.2.1.1 – FILTR [B. SZYBK / SZYBKI / SREDNI / WOLNY / B. WOLNY] – фільтр (дуже швидкий/ 

швидкий/ повільний/ дуже повільний); 

P2.2.1.2 – ZATW. WYNIK. [DOKLADNIE / SZYBKO / SZYB.+DOK.] – затвердження результату 

(точно/ швидко/ швидко + точно); 

 P2.2.1.3 – AUTOZERO [TAK / NIE] – авто нуль (так/ ні) 

P2.2.1.4 – OST. CYFRA [ZAWSZE / NIGDY / GDY STAB.] – остання цифра (завжди/ ніколи/ при 

стабілізації); 

 P2.2.1.5 – SRODOWISKO [STABILNE / NIESTAB.] – середовище (стабільне/нестабільне); 

P2.2.2 – TRYB WYDRUKU – режим друку; 

 P2.2.2.1 – TRYB [KAŻDY / GDY STAB. / AUTO] – режим (кожний/при стабілізації/авто); 

 P2.2.2.2 – PROG AUTO –поріг АВТО.; 

P2.2.3 – JEDNOSTKI – одиниці зважування; 

 P2.2.3.1 – DOSTEPNOSC – доступ; 

 P2.2.3.2 – JEDN. START. [G] – одиниці стартові; 

P2.2.3.3 – JEDN. U1 – одиниці U1; 

 P2.2.3.4 – JEDN. U2 – одиниці U2; 

P2.2.4 – INFORMACJE  [TARA / NETTO / BRUTTO / UŻYTKOWNIK / TOWAR / / INF. NSTD. / 

BRAK] - інформація (тара/нетто/брутто/користувач/товар/інф. нест./відсутність); 

P2.2.5 – INF. NSTD.  - інформація нестандартна (довільний текст, Max 19 знаків); 

P2.2.6 – SKRÓTY – скорочення, швидкий доступ (опція доступна в залежності від режиму роботи;) 

 P2.2.6 1 – F1 [BRAK / WPISZ TARĘ / …] – інформація відсутня/введіть тару; 

 P2.2.6.2 – F2 [BRAK / WPISZ TARĘ / …] - інформація відсутня/введіть тару; 

 P2.2.6.3 – F3 [BRAK / WPISZ TARĘ / …] - інформація відсутня/введіть тару; 

 P2.2.6.4 – F4 [BRAK / WPISZ TARĘ / …] - інформація відсутня/введіть тару; 

 

9.4.1. Встановлення 
У залежності від умов роботи ваги, необхідно встановити фільтр. Для ідеальних умов роботи ваги 

можна встановити фільтр, як дуже швидкий ( значення параметру Р.2.2.1.), а якщо умови дуже погані 

(вібрації, перетяги), необхідно встановити фільтр, як повільний, або дуже повільний (Р.2.2.1.1). 

Ефективність роботи фільтру в діапазоні зважування є різною. Спочатку дія фільтру сильна, а 

потім слабшає по мірі наближення до зважуваної маси (параметр діапазону дії фільтру доступний тільки в 

сервісному меню – користувач немає до нього доступу). 

В залежності від встановленого фільтру час зважування буде коротшим (значення «дуже 

швидкий» і «швидкий»), або довшим (значення «Повільний» і «Дуже повільний»).  
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УУввааггаа  

Чим вищий ступінь фільтрування, тим довший час зважування. 

 

9.4.2. Затвердження результату 

Щоб пристосувати вагу до зовнішніх умов необхідно вибрати відповідний спосіб затвердження 

результату: ШВИДКО+ТОЧНО, ШВИДКО або ТОЧНО. В залежності від вибраної опції час 

зважування буде коротшим або довшим. 

 

 
 

9.4.3. Функція автонуля 
Дана функція служить для автоматичного контролю і корекції нульових показів ваги. Якщо 

покази ваги є меншими від встановленого значення зони автонуля, то вага автоматично обнулюється і 

висвітлюються символи стабілізації –   і точного значення нуля   

Існують також випадки, коли дана функція впливає на результат зважування. Наприклад, при 

дуже повільному встановленні маси для зважування на тарілку (насипання маси), коригування нульових 

показів може також скоригувати дійсне значення зважувальної маси. В такому випадку  необхідно 

заборонити роботу даної функції. 

  

 
 

 

9.4. 4. Погашення останньої цифри на індикаторі 
Функція дозволяє погасити останню цифру на індикаторі (завжди/ніколи/при стабілізації 

зважування) 
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9.5. Види роздруку 

Функція дозволяє встановити види роздруку, так звані активності кнопки . Користувач має 

можливість зробити такі встановлення: 

<GDY STAB> <КОЛИ СТАБ.>до принтера буде висилатись тільки стабільний результат, разом з 

встановленнями для параметру   <WYDRUK GLP> <РОЗДРУК GLP>. Натиснення кнопки , коли 

результат нестабільний  програма ваги вишле результат зважування, тільки після стабілізації показів 

ваги. 

<KAŻDY> <КОЖНИЙ> кожне натискання кнопки  передає до принтера результат зважування 

разом з встановленням параметру <WYDRUK GLP>. <РОЗДРУК GLP>. Переданий буде кожен результат 

(стабільний і нестабільний).  Для  нестабільного результату на початку рамки  з результатом буде 

знаходитись знак<?>.  

Функція діє тільки в не легалізованих вагах. 

 

<AUTO> - вибір даної опції призводить до автоматичного друку результатів вимірювань. Необхідно 

пам’ятати що  разом з вибором даної опції потрібно встановити параметр  <PROG AUTO> <ПОРІГ 

АВТО>. 

 

Автоматична робота відбувається згідно наступної схеми: 

 

Натиснути  кнопку , щоб обнулити вагу (на індикаторі з’явиться знак стабілізації    і знак нуля 

); 

покласти вантаж, вага передасть на принтер перший стабільний результат;  

зняти вантаж з тарілки ваги; 

наступне вимірювання буде можливе, якщо покази індикатора перед наступним вимірюванням будуть 

менші від встановленого значення параметру «поріг авто» (при наступному вимірюванні не 

вимагається стану нуля). 

Процедура зміни встановлень: 
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Для автоматичної роботи необхідно встановити значення порогу. 

 

 
 

 

9.6. Вибір тимчасової одиниці зважування 

Функція доступна тільки в режимі <WAZENIE> <ЗВАЖУВАННЯ>. В інших режимах вимірювання 

можливе тільки  з основною одиницею зважування [g]. 

Функція дозволяє вибір одиниці зважування з якою буде встановлюватись маса в процесі 

зважування.  

Одиниця буде чинною від моменту зміни одиниці до вимикання і вмикання ваги, або повторної 

зміни одиниці зважування. 

Кожне натискання кнопки , викликає зміну одиниці зважування. 

Можливості вибору: 

Для ваг легалізованих користувач може вибрати такі одиниці: [g], [mg] lub [kg], [ct] 

Для ваг не легалізованих користувач може вибрати такі одиниці: [g], [mg], [kg], [ct], [lb], [oz], [ozt], [dwt], 

[tlh], [tls], [tlt], [tlc], [mom], [gr], [ti], [N] 

 

9. 7. Вибір стартової одиниці зважування 

Функція доступна тільки в режимі <WAZENIE> <ЗВАЖУВАННЯ>. В інших режимах 

вимірювання можливе тільки з основною одиницею [g]. 

Після вибору стартової одиниці вага при кожному вмиканні буде зважувати з цією одиницею. 

Одиниці,  можна вибрати визначає статус ваги (легалізована або не легалізована). 

Процедура: 

 
 

 

9.8. Доступність одиниць зважування  

Функція доступна тільки в режимі <WAZENIE> <ЗВАЖУВАННЯ>. В інших режимах 

вимірювання можливі тільки з основною одиницею [g]. 

Користувач може задекларувати яка одиниця зважування буде доступна при виборі тимчасової 

одиниці під кнопкою . Одиниці, для яких залишиться встановлене значення параметру доступу на 

<TAK> будуть доступні до вибору користувачем ваги. 

Процедура: 
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9.9. Одиниця зважування користувача 

Користувач може задекларувати дві одиниці зважування. Одиниця зважування користувача це 

результат зважування ваги помножений на коефіцієнт введений для користувача. 

На індикаторі одиниці зважування користувача позначені, як: 

 [u1] – одиниця користувача 1  

 [u2] – одиниця користувача 2. 

 

Спосіб декларування коефіцієнта для одиниці користувача приведений нижче. 

 
 

Одиниці зважування користувача доступні тільки для ваг не легалізованих 
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9.10. Інформація 

Функція дозволяє висвітлювати додаткову інформацію в нижній частині індикатора . В залежності 

від потреб користувач має до вибору наступну інформацію, яка буде біжучо висвітлюватись під час роботи 

в режимі  <WAZENIE>: 

 

 
 

 

9.11. Інформація нестандартна 

Функція дозволяє задекларувати зміст нестандартної інформації, яка буде висвітлюватись внизу 

індикатора. Користувач може задекларувати довільний текст який складається максимально з 19 знаків. 

 
 

Необхідно пам’ятати, щоб введену нестандартну інформацію було видно, необхідно встановити 

опцію Р2.1.2 із значенням <INF. NSTD>. 

 
 

9.12. Швидкий доступ кнопок F 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступною під кнопками F1, F2,F3, F4. Користувач в режимі <WAZENIE> (ЗВАЖУВАННЯ), має вибір 

наступних опцій, які може приписати до кожної з кнопок F: < BRAK / WPISZ TARĘ / DRUKUJ 

NAGLOWEK/ DRUKUJ STOPKE/ ZMIENNA 1/ ZMIENNA 2> (ВІДСУТНЯ/ ВПИШИ ТАРУ/ ДРУКУЙ 

ЗАГОЛОВОК/ ДРУКУЙ СТОПКУ/ ЗМІНА 1/ ЗМІНА2). В інших режимах доступні інші опції (див. в 

наступних розділах інструкції). 
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1100..  ВВааггаа  ддввооддііааппааззооннннаа  ((PPSS  220000//22000000..СС22))  

Вага PS 200/2000/C2 являється дводіапазонною. Дискретність в І-й діапазоні становить d1=0.001g, 

а в II діапазоні d2=0.01g. 

 
Перехід від зважування з дискретною І діапазону до зважування з дискретністю ІІ діапазону 

відбувається автоматично після досягнення МАХ1 200 (без участі оператора). Після входження в 

область зважування з дискретністю ІІ діапазону на індикаторі  появиться символ  

 і додатковий знак передостанньої цифри.  

 

 

Вага від цього моменту буде зважувати з дискретністю II діапазону.. 

 

               
 

Щоб повернутись в зважування з дискретністю I діапазону потрібно:: 

 розвантажити тарілку ваги 

 

коли покази ваги стануть рівні нулю і засвітяться символи: 0  i  натиснути кнопку   

→/2/← 
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Вага повернеться до зважування з дискретністю  d1=0.001g і погасне символ  і значок над 

передостанньою цифрою. 

 

 

1111..  ІІнншшіі  ппааррааммееттррии  
 

Користувач може встановити параметри, які мають вплив на роботу з вагою. Ці параметри 

приведені в групі -  P6 INNE.  

Зміна встановлень для окремих параметрів відбувається так само як описано в попередніх пунктах 

інструкції 

 

P6  INNE 

P6.1 JĘZYK              |POLSKI / ANGIELSKI [мова меню] 

P6.2 UPRAWN.             |ADMIN  [рівень повноважень до змін меню] 

P6.3 DZW. KLAWIS. |TAK/NIE [звуковий сигнал від натискання кнопок] 

P6.4 PODSWIETLE. |70  [рівень підсвічування індикатора] 

P6.5 DATA              |2013.05.27 [встановлення дати] 

P6.6 CZAS              |8:53:00  A [встановлення часу] 

P6.7 FORM. DATY |YYYY.MM.DD/YYYY.DD.MM/DD.MM.YYYY/MM.DD.YYYY [формат дати] 

P6.8 FORM. CZASU |12H / 24H [формат часу] 

P6.9 AUTOTEST GLP |  [автоматичний тест ваги] 

 

Необхідно ввійти в групу P6 INNE меню. 

11.1. Мова меню 

Параметр дозволяє вибрати мову меню 

Доступні мови: POLSKI, ANGIELSKI 

 

11.2. Повноваження 

Параметр дозволяє вибрати рівень повноважень для входу в меню ваги. 

Доступні користувачі: ADMIN. / UŻYTKOWN. / ZAAWANSO ( АДМІНІСТРАТОР./ КОРИСТУВАЧ./ 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ).   

В залежності від вибраної опції користувач з даними йому повноваженнями може ввійти в меню і 

зробити зміни встановлень ваги. 

 

11.3. Сигнал „beep” – реакція на натискання кнопок 

Параметр дозволяє вмикання/вимикання звукового сигналу, який інформує користувача про 

натискання будь якої кнопки ваги. 

 

 

NIE  - сигнал натискання кнопки вимкнений 

TAK - сигнал натискання кнопки ввімкнений 

 

11.4. Підсвітлення і регулювання яскравості свічення індикатора 

Параметр дозволяє встановити яскравість підсвітлення  або повне  вимкнення підсвічення індикатора. 



 - 24 - 

 

 100 - максимальна яскравість підсвічення 

 

 10 - мінімальна яскравість підсвічення 

 

BRAK - підсвічення вимкнене 

 

11.5. Дата 

Параметр дозволяє встановити актуальну дату . 

 

Спосіб встановлення: 

 

 
 

11.6. Час 

Параметр дозволяє встановити актуальний час. 

 

Спосіб встановлення: 

 

 
 

11.7. Формат дати 

Параметр дозволяє вибрати формат дати для роздруку 

[YYYY.MM.DD / YYYY.DD.MM / DD.MM.YYYY / MM.DD.YYYY] 

 

де: 

YYYY – рік 

MM – місяць 

DD – день 

 

11.8. Формат часу 

Параметр дозволяє вибрати формат часу для роздруку [12H / 24H]. 

 

Для встановлення значення [12H], параметрів P6.6 CZAS збоку біля висвітлюваного часу буде також 

світитись літера <A> або <P>. 
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Де:  

A означає години в першій половині дня, P – означає години в другій половині дня. 

 

На роздруку біля значення часу будуть букви АМ або РМ. 

 

 

11.9. Автоматичний тест GLP 

 

Функція AUTOTEST призначена для допомоги користувачеві в оцінці роботи ваги, а також для 

діагностики причин появи похибок зважування, які перевищують допустимі значення для даного типу 

ваги. 

Цей простий але повторюваний і задокументований спосіб дозволяє оптимізувати встановлення 

ваги з ціллю отримання найкращих параметрів повторюваності і часу зважування в даному 

навколишньому середовищі. Його головною метою є можливість перевірки параметрів в довільний 

момент часу, можливість архівації проведених тестів у вигляді рапортів, які генеруються автоматично 

після закінчення процедури перевірки. 

Автотест GLP, це тест повторюваності накладання внутрішньої гирі і визначення похибки показів 

ваги віднесеної до її максимального навантаження.  

Процедура полягає в:  

 дворазовому встановленні внутрішньої гирі, а потім 10 разове встановлення цієї гирі; 

 калібрування ваги; 

 обчислення стандартного відхилення; 

 друкування рапорту. 

Результати тесту: 

*Відхилення для Max. 

*Значення повторюваності показів виражене як стандартне відхилення. 

Приклад рапорту: 

.....................................................                               

--------- Autotest GLP: Raport ---------                               

Typ wagi                   PS 3000.R2  

ID wagi                            400010                               

Użytkownik                        Admin                               

Wersja aplikacji                 v.0.4.9 

Data                           2013.07.16                               

Czas                               09:17:16                               

----------------------------------------                               

Liczba pomiarów                       10                               

Działka wagi                0.001/0.01 g                               

Masa odważnika wewnętrznego   1402.094 g                               

Filtr                             Średni                               

Zatwierdzenie wyniku  Szybko i dokładnie                               

----------------------------------------                               

Odchyłka dla Max.               -0.118 g                               

Powtarzalność                   0.0088 g                               

Podpis                                                                                                                                      

Процедура: 

Необхідно активізувати параметр <P6.9 AUTOTEST GLP> кнопкою . 

 

Програма ваги розпочне процедуру авто тесту GLP яка буде виконана повністю автоматично.  

Користувач в будь-який момент може перервати виконання процедури натиснувши кнопку  у вікні 

процесу. 

Після закінчення процедури на індикаторі появиться значення стандартного відхилення всіх 

вимірювань, а в нижній лінії (полосі) напис <WYNIK> <РЕЗУЛЬТАТ>, і автоматично видрукується 

рапорт. Рапорт можна друкувати повторно натиснувши кнопку . 

Рапорт не зберігається в пам’яті, а зникає після виходу з даного рівня меню. 
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Щоб вийти з вікна необхідно натиснути кнопку , програма повертається до висвітлення меню. Щоб 

повернутись до зважування необхідно декілька раз натиснути кнопку  

 

 

1122..  ІІннффооррммааццііяя  ппрроо  ввааггуу  
 

Дане меню містить інформацію про вагу і заінстальовану програму Параметри мають 

інформаційний характер.. 

 

 
 

Після вибору параметру  <WYDR. USTAW><РОЗДРУК УЙ>, відбувається передача встановлень 

ваги до принтера. Параметри передаються через порт <DRUKARKI> <ПРИНТЕР>. 

 

 

1133..  ККааллііббрруувваанннняя  ввааггии  
 

Забезпечення високої точності зважування вимагає внесення в пам’ять ваги коефіцієнта, який 

коректує її покази відносно еталонної маси – це є так зване калібрування.  

 

Калібрування повинно проводитись: 

 перед початком зважування, 

 при тривалій паузі між зважуваннями, 

 при зміні температури в приміщенні. 

 

Види калібрування 

− автоматичне внутрішнє калібрування 

* при зміні температури 

* після закінчення встановленого часу 

− ручне внутрішнє калібрування 

* за допомогою команди з клавіатури  

 

− калібрування зовнішнє 

* еталоном маси, що висвітиться на індикаторі 

* довільною масою з діапазону ваги, але не менше ніж 30% Мах діапазону 

  Необхідно пам’ятати, що при калібруванні тарілка має бути розвантажена! 

 

Увага 

У легалізованих вагах (доступне автоматичне і ручне внутрішнє калібрування). Необхідно 

пам’ятати що при калібруванні ваги тарілка повинна бути розвантажена. Якщо тарілка 

навантажена, то з’явиться повідомлення <PRZEKROCZONY ZAKRES> <ПЕРЕВИЩЕНИЙ 
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ДІАПАЗОН>. В такому випадку потрібно розвантажити тарілку і завершити процес 

калібрування. 

Процес калібрування, якщо є потреба, можна зупинити, для цього необхідно натиснути кнопку 

ESC в довільний момент процесу. 

 

 

 

1144..  ВВииддии  ккааллііббрруувваанннняя  
 

14.1. Калібрування внутрішнє 

Процес калібрування може розпочинатись двома способами: ручним або автоматичним. 

Ручний спосіб полягає у натисканні кнопки . Автоматичне калібрування відбувається самостійно, 

інформуючи користувача за допомогою написів на індикаторі.  

 

Цикл автоматичного калібрування відбувається наступним чином: 

- програма ваги ініціює необхідність проведення калібрування і дає повідомлення у вигляді піктограми 

термометра або годинника з написом «CAL»  у верхній частині індикатора: 

 
 

- від цього моменту починається відлік часу, рівний 2 хв. для завершення чергового зважування; 

- після закінчення цього часу на індикаторі з’явиться повідомлення CAL_30 і почнеться зворотній 

відлік часу:  30…29…28… до 0; 

 

 
 

- користувач має 30 секунд для прийняття рішення:  

 не відміняти процес калібрування; 

 при необхідності завершення серії вимірювань, натиснути кнопку ESC, вага повернеться в режим 

зважування і через 5 хв. знову появиться повідомлення CAL_30. 

- процес калібрування можна зупиняти багаторазово, але при цьому необхідно пам’ятати, що похибка 

вимірювання може значно збільшитись. 

Автоматичне калібрування відбувається у 3 випадках: 

- приблизно через 5 хвилин після вмикання ваги у мережу живлення; 

- при зміні температури навколишнього середовища більше ніж на 0,8° С/год. - для ваг аналітичних і 

не більше ніж на 3 °С – для ваг прецизійних; 

 
 

- після закінчення встановленого часу від попереднього калібрування; користувач може встановити 

один із часових інтервалів через які буде відбуватись автоматичне калібрування (від 1 до 12 год.). 

 

  Увага 

- Декларування інтервалів часу автокалібрування можливе тільки у вагах не 

легалізованих. В вагах легалізованих інтервали між часовими калібруваннями 

встановлені на 3 години. 
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14.2. Встановлення меню калібрування 

 

P1  КАЛІБРУВАННЯ  

P1.1 KAL. WEWN. |   [внутрішнє калібрування] 

P1.2 KAL. ZEWN. |   [зовнішнє калібрування ] 

P1.3 KAL. UZYTK. |   [калібрування користувача ] 

P1.4 TEST KAL. |   [тест калібрування] 

P1.5 AUTO. KALIBR. TEMP. | BRAK/CZAS/TEMP./OBIE (ВІДСУТНЄ/ ЧАС./ ТЕМП./ ОБИДВА 

[автоматичне калібрування] 

P1.6 AUTO KAL. C. |   [час автоматичного калібрування] 

 

 P1.1 KAL. WEWN. – Внутрішнє калібрування  

Процес відбувається повністю автоматично без втручання оператора ваги. Якщо тарілка ваги навантажена 

на індикаторі появиться повідомлення, щоб розвантажити вагу. Якщо вантаж на тарілці невеликий (до 4 

% НГЗ ваги), то вага автоматично відкалібрується, але результати зважування будуть відрізнятись на 

величину маси цього вантажу. 

 lub   

 

 P1.2 KAL. ZEWN. – Зовнішнє калібрування (зовнішньою гирею) 

Калібрування зовнішньою гирею, маса якої записана в пам’яті ваги. Функція недоступна в легалізованих 

вагах. 

 

         
 

Увага 

Опція недоступна в легалізованих вагах 

 

 P1.3 KAL. UZYTK. – Калібрування користувача (зовнішньою гирею) 

Калібрування зовнішньою гирею довільної маси з діапазону зважування, але не менше ніж 30% НГЗ ваги. 

         
 

Увага 

 

Опція недоступна в легалізованих вагах 

 

 Р1.4. TEST KAL. – Тест калібрування  

Полягає в порівняні внутрішньої калібрувальної маси з її значенням записаним в пам’яті ваги. Процес 

відбувається автоматично і на індикаторі висвітлюється його результат (може бути роздрукований, якщо до 

ваги під’єднаний принтер або комп’ютер). Після натискання кнопки ESC, вага повертається до 

попереднього вікна. 
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 P1.5 AUTO. KALIBR. TEMP. – Автоматичне калібрування (вага з внутрішнім 

калібруванням) 

Визначення чинника, який визначає початок автоматичного калібрування. 

 

BRAK  - автоматичне калібрування вимкнене 

TEMP.  - калібрування від зміни температури  

CZAS - калібрування від зміни встановленого часу  

OBIE - калібрування від зміни часу і температури. 

 

Увага 

 

     Опція недоступна в легалізованих вагах 

 

 P1.6 AUTO KAL. C.- Час автоматичного калібрування 

 

Встановлення часу по закінченні якого розпочинається автоматичне калібрування. 

 

Увага 

 

Опція недоступна в легалізованих вагах 

 

 

14.3. Калібрування внутрішнє 

14.3.1. Внутрішнє калібрування 
Натиснути кнопку Cal 

або 

 
 

Автоматично відбувається процес калібрування. Під час процесу калібрування не навантажувати 

тарілку ваги. В нижній лінії індикатора висвітлюється повідомлення  <NIE WYLACZAJ 

KALIBRACJA> (<НЕ ВИМИКАЙ КАЛІБРУВАННЯ>). Після завершення процесу калібрування вага 

записує його результати в пам'ять і повертається в режим зважування.  

 

Увага 

- щоб перервати процес калібрування потрібно натиснути кнопку Esc. 

- якщо під час калібрування тарілка буде навантажена з’явиться повідомлення про помилку. 

Процес калібрування зупиниться. 

 

14.3.2. Зовнішнє калібрування 
Зовнішнє калібрування проводиться зовнішньою гирею класу F1 – для ваг серії PS 

 

Необхідно розпочати процес зовнішнього калібрування , 
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висвітлюється повідомлення про розвантаження тарілки. Після розвантаження тарілки натиснути 

кнопку . 

Вага перевіряє масу тарілки, а в нижній лінії висвітлюється напис  <KALIBRACJA> 

<КАЛІБРУВАННЯ>. Потім з’явиться повідомлення <ВСТАНОВИТИ МАСУ> <POSTAW MASE> а 

в головному вікні значення калібрування маси напр.. 200.000 г. (в залежності від типу ваги). 

Встановити гирю вказаної маси і натиснути  . В нижній лінії висвітлюється напис 

<КАЛІБРУВАННЯ> <KALIBRACJA>. Після завершення калібрування вага повертається в підменю 

P1.2 KAL. ZEWN.  

 

Якщо вага легалізована, то користувач немає можливості проводити зовнішнє калібрування.  

 

14.3.3. Калібрування користувача 
Зовнішнє калібрування проводиться зовнішньою гирею класу F1 – для ваг серії PS 

 

необхідно розпочати процес зовнішнього калібрування. 

 

 
 

Необхідно задекларувати масу гирі для калібрування. Маса гирі може бути 30% НГЗ. 

 
Після введення і затвердження маси гирі висвітлюється повідомлення про розвантаження тарілки. 

Після розвантаження тарілки натиснути кнопку . 

Вага перевіряє масу тарілки, а в нижній ліні висвітлюється напис <KALIBRACJA> 

<КАЛІБРУВАННЯ>. Потім появиться повідомлення <POSTAW MASE> <ВСТАНОВИТИ МАСУ> 

а в головному вікні значення калібрувальної маси напр. 200.000 г. Встановити гирю вказаної маси і 

натиснути кнопку . В нижній лінії висвітлюється напис <KALIBRACJA> <КАЛІБРУВАННЯ>. 

Після завершення калібрування вага повертається підменю P1.2 KAL. ZEWN.  

 

 

Якщо вага легалізована, то користувач немає можливості проводити зовнішнє калібрування.  

 

14.3.4.Роздрук рапорту калібрування 
 

Після завершення кожного процесу калібрування, або тесту калібрування автоматично генерується і 

передається через порт СОМ 1 рапорт. Його зміст приведений в меню Р5.0. 

Опис декларування встановлень для даної операції приведений в розділі що стосується роздруків. 

Рапорт може бути роздрукований на принтері або переданий до комп’ютера у формі файлу для архівації.  
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1155..    ВВссттааннооввллеенннняя  ззммііссттуу  ррооззддррууккіівв  

15.1 Рапорот калібрування 

    

P5.1 RAPORT KAL., це група параметрів дані яких можна задекларувати і роздрукувати в рапорті 

калібрування 

 

P5.1 RAPORT KAL 

P5.1.1 PROJEKT  |  

P5.1.2 RODZAJ KAL  | TAK 

P5.1.3 UŻYTKOWNIK  | TAK 

P5.1.4 PROJEKT  | TAK 

P5.1.5 DATA   | TAK 

P5.1.6 CZAS   | TAK 

P5.1.7 NR. WAGI  | TAK 

P5.1.8 RÓŻNIC. KAL.  | TAK  

P5.1.9 KRESKI   | TAK 

P5.1.10 PODPIS   | TAK 

 

 P5.1.1 Проект 

Опція дозволяє ввести назву проекту (напряму пов’язано з конкретним типом зважування). Назва 

може вмістити Макс. 16 знаків: 

Назва проекту введена до ваги великими буквами. ЇЇ вигляд приведений нижче. 

 
 P5.1.2 Вид KAЛІБРУВАННЯ 

Опція дозволяє роздрукувати вид виконаного калібрування. 

 P5.1.3 Користувач 

 Опція дозволяє роздрукувати назву зареєстрованого користувача. 

 P5.1.4 Проект 

 Опція дозволяє роздрукувати назву проекту (див. параметр P5.0.1) 

 P5.1.5 Дата 

 Опція дозволяє роздрукувати дату виконання калібрування. 

 P5.1.6 Час 

 Опція дозволяє роздрукувати час виконання калібрування. 

 P5.1.7 Номер ваги 

 Опція дозволяє роздрукувати заводський номер ваги 

 P5.1.8 Різниця кал. 

Опція дозволяє роздрукувати різницю між масою калібрувальної гирі виміряної під час останнього 

калібрування і актуальною масою цієї гирі. 

 P5.1.9 Риски 

Опція дозволяє роздрукувати лінії рисок, що відділяють дані на роздруку від поля підпису. 

 P5.1.10 Підпис 

 Опція дозволяє роздрукувати поле для підпису особи що виконала калібрування. 

 

Для описаних вище параметрів необхідно вибрати значення: 

НІ  - не друкувати в рапорті 

TAK - друкувати в рапорті 

Приклад рапорту: 
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15.2. Роздрук заголовка 

 

P5.2. ЗАГОЛОВОК – це група параметрів дані яких можна задекларувати і які знаходяться в роздруку 

заголовка. 

 

P5.3. ЗАГОЛОВОК 

 

P5.2.1 KRESKI (РИСКИ)  | TAK 

P5.2.2 MOD PRACY (РЕЖИМ РОБОТ)  | TAK 

P5.2.3 DATA (ДАТА)  | TAK 

P5.2.4 CZAS (ЧАС)  | TAK 

P5.2.5 TYP WAGI (ТИП ВАГИ)  | TAK 

P5.2.6 ID WAGI (НОМЕР ВАГИ)  | TAK 

P5.2.7 UZYTKOWNIK (КОРИСТУВАЧ)  | TAK  

P5.2.8 TOWAR (ТОВАР)   | TAK 

P5.2.9 ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1)  | TAK 

P5.2.10 ZMIENNA 2 (ЗМІННА 2)  | TAK 

P5.2.11 PUSTA LINI. (ПУСТА ЛІНІЯ)  | TAK 

P5.2.12 RAPORT KAL. (РАПОРТ КАЛ.)  | TAK 

P5.2.13 WYDR. NSTD (РЗДРУК НЕСТАНД.)  | BRAK / W. NSTD. 1 /  

W.NSTD. 2  /  W. NSTD. 3  /   

W. NSTD. 4 

 P5.2.1 РИСКИ 

Опція дозволяє роздрукувати лінії рисок, що відділяють дані від поля підпису. 

 P5.2.2 РЕЖИМ РОБОТИ 

 Опція дозволяє роздрукувати назву режиму роботи ваги. 

 P5.2.3 ДАТА 

Опція дозволяє роздрукувати дату. 

 P5.2.4 ЧАС 

Опція дозволяє роздрукувати час 

 P5.2.5 ТИП ВАГИ 

Опція дозволяє роздрукувати тип ваги. 

 P5.2.6 ID ВАГИ 

Опція дозволяє роздрукувати заводський номер ваги. 

 P5.2.7 КОРИСТУВАЧ 

Опція дозволяє роздрукувати назву зареєстрованого користувача 

 P5.2.8 Товар 

Опція дозволяє роздрукувати назву вибраного товару. 

 P5.2.9 ЗМІННА 1 

 Опція дозволяє роздрукувати значення змінної 1. 

 P5.2.10 ЗМІННА 2 

 Опція дозволяє роздрукувати значення змінної 2. 
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 P5.22.11 ПУСТА ЛІНІЯ 

 Опція дозволяє роздрукувати пусту відділяючу лінію  

P5.2.12 РАПОРТ КАЛ. 

 Опція дозволяє роздрукувати рапорт останнього калібрування згідно  із задекларованими 

встановленнями для друку. 

 P5.2.13 ДРУК НЕСТАНДАРТНИЙ 

Опція дозволяє розмістити один з чотирьох нестандартних роздруків на заголовку. Можна вибирати 

одну з опцій: ВІДСУТНІЙ, ДРУК НЕСТ. 1, ДРУК НЕСТ 2, ДРУК НЕСТ. 3, ДРУК НЕСТ 4, 

Спосіб введення нестандартних роздруків знаходяться в наступній частині інструкції. 

Для параметру, P5.2.1 до P5.2.12 необхідно вибрати значення: 

NIE - не друкувати в заголовку 

TAK - друкувати в заголовку 

Для параметру P5.2.13, необхідно вибрати одне з доступних встановлень: відсутній, друк нест.1, друк нест. 

2, друк нест. 3, друк нест.4. 

 

Приклад роздруку заголовка: 

 

 

15.3. Роздрук результату вимірювання – WYDRUK GLP 

P5.3 WYDRUK GLP (РОЗДРУК GLP), це група параметрів, що дозволяє задекларувати дані які 

знаходяться на роздруку результату вимірювання. 

P5.3 WYDRUK GLP (РОЗДРУК GLP) 

P5.3.1 DATA (ДАТА)  | TAK  

P5.3.2 CZAS (ЧАС)  | TAK  

P5.3.3 UZYTKOWNIK (КОРИСТУВАЧ) | TAK  

P5.3.4 TOWAR (ТОВАР)  | TAK 

P5.3.5 ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1) | TAK 

P5.3.6 ZMIENNA 2 (ЗМІННА 2) | TAK 

P5.3.7 TARA (ТАРА)  | TAK 

P5.3.8 BRUTTO (БРУТТО) | TAK  

P5.3.9 AKTUAL. WYN. (АКТУАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ) | TAK 

P5.3.10 RAPORT KAL. (РАПОРТ КАЛІБРУВАННЯ) | TAK  

P5.3.11 WYDR. NSTD (РОЗДРУК НЕСТ.) | BRAK (ВІДСУТНІЙ)/ W. NSTD. 1 (РОЗДРУК НЕСТ. 

1) / W. NSTD. 2 (РОЗДРУК НЕСТ.2) / W. NSTD. 3 (РОЗДРУК НЕСТ.3) / W. NSTD. 4 (РОЗДРУК 

НЕСТ.4) 

 P5.3.1 DATA (ДАТА) 

 Опція дозволяє роздрукувати дату виконання зважування. 

 P5.3.2 CZAS (ЧАС) 

 Опція дозволяє роздрукувати час виконання зважування 

 P5.3.3 UZYTKOWNIK (КОРИСТУВАЧ) 

 Опція дозволяє роздрукувати назву зареєстрованого користувача 

 P5.3.4 TOWAR (ТОВАР) 

 Опція дозволяє роздрукувати назву товару, який зважується 

 P5.3.5 ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1) 
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 Опція дозволяє роздрукувати значення ЗМІННОЇ 1. 

 P5.3.6 ZMIENNA 2 (ЗМІННА 2) 

 Опція дозволяє роздрукувати значення ЗМІННОЇ 2 

 P5.3.7 TARA (ТАРА) 

 Опція дозволяє роздрукувати значення тари 

 P5.3.8 BRUTTO (БРУТТО) 

 Опція дозволяє роздрукувати значення маси брутто 

 P5.3.9 AKTUAL. WYN (АКТУАЛЬНЙ РЕЗУЛЬТАТ) 

 Опція дозволяє роздрукувати значення актуального результату (маса НЕТТО) вимірювання. 

 P5.3.10 RAPORT KAL. (РАПОРТ КАЛІБРУВАННЯ 

 Опція дозволяє роздрукувати рапорт останнього калібрування згідно з встановленнями 

задекларованими для друку рапорту калібрування (див. п.12.1) 

 P5.3.11 WYDR. NSTD. (РОЗДРУК НЕСТАНДАРТНИЙ) 

Опція дозволяє розташувати один з нестандартних роздруків на роздруку вимірювання : 

Можна вибрати одну з опцій: BRAK / W. NSTD. 1 / W. NSTD. 2 / W. NSTD. 3 / W. NSTD. 4 

  Спосіб введення роздруків нестандартних знаходиться в наступній частині інструкції  

Приклад роздруку: 

 
 

15.4. Друкування стовпчика 

P5.4 STOPKA (СТОВПЧИК) - це група параметрів яка дозволяє резервування даних, які будуть 

роздруковані в тому стовпчику. 

P5.4 STOPKA (СТОВПЧИК) 

P5.4.1 MOD PRACY (РЕЖИМ РОБОТИ) | TAK 

P5.4.2 DATA (ДАТА)   | TAK 

P5.4.3 CZAS (ЧАС)    | TAK 

P5.4.4 TYP WAGI (ТИП ВАГИ)  | TAK 

P5.4.5 ID WAGI (ІД ВАГИ)   | TAK 

P5.4.6 UZYTKOWNIK (КОРИСТУВАЧ) | TAK  

P5.4.7 TOWAR (ТОВАР)   | TAK 

P5.4.8 ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1)  | TAK 

P5.4.9 ZMIENNA 2 (ЗМІННА 2)  | TAK 

P5.4.10 . KRESKI (ТИРЕ)   | TAK 

P5.4.11. PUSTA LINI. (ПОРОЖНІЙ РЯДОК) | TAK 

P5.4.12. RAPORT KAL. (РАПОРТ КЛІБРУВАННЯ)  | TAK 

P5.4.13 PODPIS (ПІДПИС)   | TAK 

P5.4.14 WYDR. NSTD  (НЕСТАНДАРТНИЙ РОЗДРУК) | BRAK / W. NSTD. 1 /.NSTD. 2  /  

W. NSTD. 3  /  W. NSTD. 4 

P5.4.1 MOD PRACY (РЕЖИМ РОБОТИ)  

Опція дозволяє роздрукувати назву режиму роботи ваги. 

 P5.4.2 DATA (ДАТА) 

 Опція дозволяє роздрукувати дату в стовпчику 

 P5.4.3 CZAS (ЧАС) 

 Опція дозволяє роздрукувати час у стовпчику 

 P5.4.4 TYP WAGI (ТИП ВАГИ) 

 Опція дозволяє роздрукувати тип ваги в стовпчику 

 P5.4.5 ID WAGI (НОМЕР ВАГИ) 

Опція дозволяє друкування заводського номера ваги 

 P5.4.6 UZYTKOWNIK (КОРИСТУВАЧ) 

Опція дозволяє друкування назви зареєстрованого користувача. 
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 P5.4.7 TOWAR (ТОВАР) 

Опція дозволяє друкування назви актуально вибраного товару. 

 P5.4.8 ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1) 

 Опція дозволяє друкування ЗМІННОЇ 1 

 P5.4.9 ZMIENNA 2 (ЗМІННА 2) 

 Опція дозволяє друкування ЗМІННОЇ 2 

 P5.4.10 KRESKI (РИСКИ) 

 Опція дозволяє друкування лінії відділяючих рисок 

 P5.4.11 PUSTA LINI. (ПОРОЖНЯ ЛІНІЯ) 

 Опція дозволяє друкування порожньої відділяючої лінії 

 P5.4.12 RAPORT KAL. (РАПОРТ КАЛІБРУВАННЯ) 

 Опція дозволяє друкування рапорту останнього калібрування, згідно з встановленнями для друку 

рапорту калібрування 

P5.4.13 PODPIS (ПІДПИС) 

 Опція дозволяє друкування поля для підпису особи, що виконала зважування  

 P5.4.14 WYDR. NSTD (РОЗДРУК НЕСТАНДАРТНИЙ) 

Опція дозволяє розмістити один з нестандартних роздруків стопки. 

Можна вибрати одну з нестандартних опцій: BRAK (ВІДСУТНІЙ) / W. NSTD. 1 (РОЗДРУК 

НЕСТАНДАРТНИЙ 1)/ W. NSTD. 2 (РОЗДРУК НЕСТАНДАРТНИЙ 2)/ W. NSTD. 3 (РОЗДРУК 

НЕСТАНДАРТНИЙ 3)/ W. NSTD. 4(РОЗДРУК НЕСТАНДАРТНИЙ 4) 

Спосіб введення нестандартних роздруків описаний в наступних розділах інструкції. 

Для описаних вище параметрів P5.4.1 do P5.4.13 необхідно вибрати значення: 

NIE - не друкується 

TAK - друкується 

 

Для параметру P5.4.14, необхідно вибрати один з доступних встановлень:  

BRAK  /  W. NSTD. 1  /  W. NSTD. 2  /  W. NSTD. 3  /  W. NSTD. 4 

 

Приклад роздруку стопки: 

 
 

15.5. Роздруки нестандартні 

Програма ваги дозволяє введення 4 нестандартних роздруків. Кожен з них може розмістити до 160 знаків . 

 

Нестандартний роздрук може вміщати: 

 змінні дані в залежності від режиму роботи і інших потреб користувача (маса, дата і т.д.) 

 тексти постійно вписані в меню користувача, треба пам’ятати, що використовуються твльки великі 

літери  

 нестандартний роздрук вміщає до 160 знаків.  
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15.5.1. Запис текстів 
Змінні дані що знаходяться увсіх режимах і мають такі значення 

 

%% Друк окремого знаку „%” 

%V Актуальна маса нетто з актуальною одиницею 

%N Актуальна маса нетто з основною одиницею  

%G Актуальна маса брутто з основною одиницею 

%T Актуальна маса тари з основною одиницею 

%D Актуальна дата 

%M Актуальний час 

%I Номер ваги 

%R Номер програми 

%P Номер проекту 

%U Номер користувача 

%F Назва актуальної функції режиму роботи 

%C Дата і час останнього калібрування 

%K Вид остатнього калібрування  

%Y Відхилення калібрування 

%1 Змінна 1 

%2 Змінна 2 

 

Змінні, дані яких залежать від вибраного режиму роботи 

Змінна Опис Режим в якому змінна активна 

%W 
Маса зразка 1 

штуки 

LICZENIE SZTUK (РАХУВАННЯ 

КІЛЬКОСТІ) 

%H Верхній поріг 
DOWAŻANIE (СОРТУВАННЯ) 

%L Нижній поріг 

%A Повна маса DOZOWANIE (ДОЗУВАННЯ) 

%B Відносна маса ODCHYŁKI (ВІДХИЛЕННЯ) 

 

Спеціальні знаки які використовуються при компонуванні спеціальних роздруків 

 

\\ Окремого знаку „\” 

\C CRLF 

\R CR 

\N LF 

\T Табулятор 

\F Висування сторінки (для принтерів PCL) 

 

Кожний роздрук може містити масксимально 160 знаків (букви, цифри, спеціальні знаки). Користувач 

може використовувати спеціальні знаки щоб в роздрука розмістити змінні дані необхідні для своїх потреб. 

 

Приклад:    

 

 „RADWAG” 

DATA: <aktualna data pomiaru> 

GODZINA: <aktualny czas pomiaru> 

MASA TOWARU: <aktualne wskazanie masy> 

 

*****PODPIS:......... 

<aktualny mod pracy> 
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Необхідно ввійти в установлення значень роздруку і запроектувати роздрук використовуючи відповідні 

змінні дані і знаки формування тексту. 

 

 
 

 

15.5.2. Спосіб введення текстів 
 

 з клавіатури (пульта ваги) 

 

Вибір знаку для зміни пересування курсору або 

активного знаку (пульсує) вправо  

 

Вибір знаку для зміни пересування курсору або 

активного знаку (пульсує) вліво 

 
Зміна числа (знаку) на одиницю вниз. 

 
Зміна числа (знаку) на одиницю вверх 

 
Видалення знаку 

 
Вставлення знаку 

 

 з компютерної клавіатури USB 

 

До ваги можна підєднати комп’ютерну клавіатуру типуUSB, що дозволяє користувачеві краще і 

швидше роздрукувати 

Щоб вписати текст необхідно ввійти в відповідну позицію меню і за допомогою клавіатури 

записати текст і затвердити кнопкою Enter. 

 

УВАГА: 

Необхідно пам’ятати, що змінні в нестандартних роздруках вписуються великими літерами. 

 

Змінна 

 

 Змінна – це букво-цифрова інформація, яка може бути зв’язана роздруками, товаром, або іншою 

інформацією що стосується зважування. Для кожної змінної необхідно вказати її зміст. Може служити 

до введення, наприклад, номеру серії або номеру партії під час зважування продуктів. Платформа 

дозволяє вводити 2 змінні. Кожна з них може містити до 32 знаків. 

Щоб ввести вміст змінної необхідно ввійти у встановлення змінної (параметр Р 5.9 – ЗМІННА 1 або 

Р 5.10 – ЗМІННА 2 і ввести її вміст користуючись навігаційними кнопками (стрілки) клавіатури ваги 

або комп’ютерної клавіатури). Принцип запису текстів такий самий як для нестандартних роздруків. 

 

1166..  ББааззии  ддаанниихх  
 

Програма ваги має три бази даних, які редагуються: (КОРИСТУВАЧ, ТОВАР, ТАРА), і дві бази 

(ЗВАЖУВАННЯ і АЛІБІ) в яких відображаються всі виміри, які були зроблені вагою. 

Діапазон даних які можуть бути занесені в окремих базах: 

КОРИСТУВАЧІ – 100 різних користувачів.  
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ТОВАРИ – 1000 різних товарів.  

ТАРИ – 100 різних мас упакувань. 

ЗВАЖУВАННЯ – 10 000 вимірювань 

АЛІБІ – 100 000 вимірів 

Операції в базах даних: КОРИСТУВАЧ, ТОВАР, ТАРА 

 

Видалення вибраної позиції в базі даних  

 

Додавання нової позиції в базі даних 

 

Спосіб додавання і видалення позиції описані нижче. 

 

16.1. Користувачі 

КОРИСУВАЧІ – 100 різних користувачів. 

Для кожного з користувачів можна ввести такі дані: 

НАЗВА (30 знаків), KOD (6 знаків),  

ПАРОЛЬ (8 знаків, тільки цифри),  

ПОВНОВАЖЕННЯ (КОРИСТУВАЧ, ВПОВНОВАЖЕНИЙ КОРИСТУВАЧ, АДМІНІСТРАТОР),  

МОВА (кожна з доступних у вазі). 

Рівні повноважень 

Програмування ваги має три рівні повноважень: КОРИСТУВАЧ, ВПОВНОВАЖЕНИЙ 

КОРИСТУВАЧ, АДМІНІСТРАТОР. 

Після вмикання ваги, на протязі години є активний індикатор, що дозволяє проводити вимірювання 

маси хоча немає зареєстрованого жодного з користувачів. 

Доступ до зміни параметрів користувача, баз даних, а також функцій програми  в залежності 

від рівня повноважень приведені в таблиці. 

 

Повноваження Рівень доступу 

КОРИСТУВАЧ Доступ до зміни параметрів в підменю: 

<Odczyt> <Відлік> встановлення в 

групі параметрів <Інші> крім 

встановлень <Data i Czas>  <Дата і 

Час>. Може розпочати і реалізувати всі 

процеси зважування. Має доступ  до 

розгляду інформації в  <Bazach 

Danych> <Базах даних може визначити 

змінні. 

ВПОВНОВАЖЕНИЙ 

КОРИСТУВАЧ 

Доступ до змін параметрів в підменю: 

<Odczyt> <Відлік>; <Mody pracy> 

<Режими роботи>; 

<Komunikacja><Комунікації>; 

<Urządzenia> <Обладнання>; <Inne> 

<Інше> крім встановлень <Data i Czas> 

<Дата і Час>. Може розпочати і 

реалізовувати всі процеси зважування.  

АДМІНІСТРАТОР Доступ до всіх параметрів користувача, 

функцій і змін в  <Базах Даних>.  

 

Щоб добавити користувача необхідно поступати згідно з приведеною схемою. Доданому користувачеві 

даємо відповідну назву. 
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Після того як вписано назви користувача необхідно перейти до введення наступних даних для користувача. 

Коди користувача – Max 6 знаків. 

 
Пароль користувача – Max 8 цифр 

 

Вибір повноважень для користувача 

 

Вибір мови меню для даного користувача 

 
 

Після введення всіх даних можна повернутись в режим зважування. Щоб вибрати користувача необхідно 

провести процедуру реєстрації, яка описана в п. 9 інструкції. 

Щоб видалити користувача необхідно: 

 Війти в базу користувачів згідно опису приведеного вище; 

 Вибрати з переліку користувача який повинен бути видалений з бази 
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 Натиснути кнопку  

 Програма в нижній лінії висвітлить питання  <USUNAC?> <ВИДАЛИТИ?> 

 Підтвердити вибір кнопкою . 

 Після затвердження програма видалить вказаного користувача зі списку користувачів; 

 Повернутись в режим зважування. 

 

16.2. Товари 

ТОВАРИ – 1000 різних товарів. Для кожного з них можна ввести наступні дані:НАЗВА (30 знаків), 

KOД (6 знаків), EAN (16 знаків), MAСA (з дискретністю ваги), TARA (маса упакування товару з 

дискретністю ваги), MIN (нижній поріг для режиму «СОРТУВАННЯ», вписати з дискретністю ваги), 

MAX (нижній поріг для режиму «СОРТУВАННЯ», вписати з дискретністю ваги), ДОПУСК (допустимий 

поріг [±] для режиму «ДОЗУВАННЯ», який вноситься як % від заданої маси). 

 

Щоб додати товар необхідно ввійти в базу товарів і додати новий (діяти як і при додаванні 

користувача – описано вище). 

 
Необхідно ввести потрібні дані, що стосуються товару. 
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16.3. Тари 

ТАРИ – 100 різних мас упакувань. Для кожного з упакувань можна ввести такі дані: 

НАЗВА (30 знаків), ТАРА (маса упакування) необхідно ввійти в базу ТАР і додати нову тару (необхідно 

поступати як при додаванні користувача – описано вище). 

 
Необхідно ввести решту даних, що стосуються даної тари.. 

 
 

 
 

16.4. Зважування 

База зважувань – це база, яка не підлягає регулюванню тому, що дані які стосуються вимірювань 

записуються в ній автоматично. Користувач має можливість тільки подивитись дані і можливо роздруки 

або експорт до зовнішньої пам’яті PENDRIVE (порядок дій при експорті описаний в наступній частині 

інструкції.  

 

Програма ваги дозволяє записати і зберігати до 1000 вимірювань виконаних вагою. Запис 

вимірювань відбувається автоматично після кожного натискання кнопки “PRINT” без потреби виконання 

додаткових дій або змін встановлень. 

Одночасно з результатом записуються також додаткові дані пов’язані з вимірюванням: 

 Дата вимірювання; 

 Час вимірювання; 

 Результат вимірювання (маса); 

 Значення використаної тари; 

 Назва товару, який зважувався; 

 Виконавець вимірювання (зареєстрований користувач); 

 Режим роботи в якому виконано вимірювання; 

 Значення змінної 1 і 2. 

Запис вимірювань відбувається в так званій петлі. Якщо був записаний результат під номером 1001, 

то автоматично буде видалено з пам’яті ваги вимірювання з номером 1. 

Результати що записані в пам’яті ваги не можна видалити 

 

Користувач має можливість переглянути і роздрукувати дані записані в пам'ять ЗВАЖУВАНЬ.  

 

Порядок дій: 
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Кожне з вимірювань записується з своїм індивідуальним номером. Формат номеру має вигляд: b 4.4.n, 

де «n» – порядковий номер записаного вимірювання. Для розпізнавання в нижній лінії індикатора для 

кожного вимірювання записується дата і час вимірювання 

Перехід до чергових записаних вимірів відбувається після натискання однієї з кнопок  або 

. Після кожного натискання кнопки відбувається перехід до наступного виміру вверх або вниз. 

 

Щоб подивитись решту даних пов’язаних з вимірюванням необхідно вибрати результат що нас 

цікавить і натиснути кнопку . 

 
Програма автоматично висвітлить в нижній лінії індикатора найперші дані, які пов’язані з 

вимірюваннями. 

 

Кожне натискання однієї з кнопок:  або  змінює висвітлюванні дані які пов’язані з 

вимірюваннями (Нижня лінія індикатора). Дані що стосуються цього вимірювання можна 

роздрукувати після вибору опції <DRUKUJ> <ДРУКУЙ> і натискання кнопки . 
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Приклад роздруку для конкретного виміру з пам’яті АЛІБІ: 

Data                          21.06.2013                               

Czas                            13:05:02                               

Użytkownik                                                             

Towar                                                                  

                                                                       

Tara                             0.000 g                               

Brutto                           0.000 g                               

       0.000 g                                                         

--------------Raport kal.---------------                               

Rodzaj kal.                   Wewnętrzna                               

Użytkownik                                                             

Projekt                 1234567890123459                               

Data                          16.07.2013                               

Czas                            13:27:09                               

ID wagi                         10353870                               

Różnic. kal.                    -0.004 g                               

----------------------------------------                               

Podpis                                                                 

........................................  

 

 Дані, які будуть роздруковані, залежать від встановлень в параметрі Р5.3 «РОЗДРУК GLP». 

Взалежності які дані цього параметру встановлені до друку ( значення <TAK>, то ці дані будуть в даний 

момент роздруковані в базі зважування. 

 

Пам'ять <АЛІБІ> 

Вага може бути обладнана пам’яттю <АЛІБІ>, яка дозволяє записати і зберігати до 100 000 

вимірювань виконаних вагою. Якщо у вазі вмонтована пам'ять <АЛІБІ>, то запис вимірювань відбувається 

автоматично після кожного натискання кнопки <PRINT>, без потреби виконання додаткових дій або зміни 

встановлень. 

Одночасно з результатом записуються також додаткові дані пов’язані з вимірюванням: 

 Дата вимірювання; 

 Час вимірювання; 

 Результат вимірювання (маса); 

 Значення використаної тари; 

 Виконавець вимірювання (зареєстрований користувач); 

 Назва товару, який зважувався; 

Запис вимірювань відбувається в так званій петлі 

Результати що записані в пам’яті не можна видалити 

Користувач має можливість переглянути і роздрукувати дані записані в пам’яті <АЛІБІ> 

 

Порядок дій: 
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Кожне з вимірювань записане зі своїм індивідуальним номером. Формат номеру має вигляд: b4.5. n, 

де «n» порядковий номер записаного вимірювання. Для розпізнавання кожного вимірювання в нижній 

лінії індикатора висвітлюється дата і час виконання. 

Перехід до чергових записаних вимірів відбувається:після натискання однієї з кнопок  або 

. Після кожного з натискання кнопки відбувається перехід до наступного виміру вверх або вниз 

по списку . 

Щоб подивитись решту даних зв’язаних з вимірюванням необхідно вибрати об’єкт що нас цікавить і 

натиснути кнопку: . 

 

Програма автоматично висвітить в нижній лінії індикатора дані, які пов’язані з вимірюванням. 

 

Кожне натискання однієї з кнопок:  або  змінює висвітлюванні дані, які зв’язані з 

вимірюванням (нижня лінія індикатора) Дані, що стосуються цього вимірювання можна роздрукувати 

після вибору опції <ДРУКУЙ> і натискання кнопки . 
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Приклад роздруку для конкретного виміру з пам’яті <АЛІБІ> 

Data                          19.06.2013 

Czas                                6:48:41  

Wynik                          199.90  g  

Tara                                0.000 g  

Użytkownik                   NOWAK  

Towar                       TABLETKA  

Щоб повернутись в режим зважування необхідно кілька разів натиснути кнопку . 

 

 

1177..  ЕЕККССППООРРТТ  ІІ  ІІММППООРРТТ  ББААЗЗ  ДДААННИИХХ  
Опція дозволяє: 

 Архівацію даних, що стосується виконаних зважувань – база ЗВАЖУВАННЯ або база АЛІБІ 

 Копіювання баз товарів і тар поміж вагами цієї серії. 

Операцію можна виконати тільки при використанні зовнішньої пам’яті PENDRIVE . 

Щоб скористатись цією опцією необхідно встановити PENDRIVE в гніздо USB1 – тип А. 

 

 
Вага  автоматично виявить наявність зовнішньої пам’яті і в головному вікні з’явиться повідомлення про 

можливість експортувати або імпортувати дані. 

 
Після входу в параметр доступні опції: 

 ЕКСПОРТ даних  

 
 

 ІМПОРТ даних 

 
 

17.1. Експорт даних 

Щоб експортувати бази даних необхідно ввійти в опцію ЕКСПОРТ 

 

Користувач має для вибору такі функції: 

 Експорт всіх ваг; 

 Експорт бази користувачів; 

 Експорт бази товарів; 

 Експорт бази тар; 

 Експорт зважувань; 
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 Експорт зважувань записаних в пам’яті АЛІБІ; 

 Експорт параметрів користувача. 

 

Після активізації опції «ВСІ БАЗИ» вагова програма на PENDRIVE утворює файли з 

відповідними назвами в яких будуть записані дані окремих баз даних. Файли мають спеціальне 

розширення і записані дані в файлах зашифровані, а також зміст файлів неможливо побачити в 

стандартних комп’ютерних програмах. 

Для зчитування даних з файлів баз:АЛІБІ, ЗВАЖУВАННЯ служать спеціальні комп’ютерні 

програми фірми RADWAG. 

Дані з файлів в яких записані дані з баз: ТОВАРІВ, КОРИСТУВАЧІВ, ТАР, зчитуються 

автоматично програмою ваги в опції «Імпорт». 

 
 

17.2. Імпорт даних 

   Функція <IMPORT> призначена для перенесення даних записаних в базах з ваги, в якій вже 

введені дані до нової ваги в якій необхідно ввести ці дані  

Щоб імпортувати бази даних необхідно вставити флеш в гніздо USB, потім ввійти в опцію <IMPORT> 

i вибрати одну з доступних опцій. 

 
 

Користувач має  в розпорядженні такі опції: 

 Імпорт всіх баз; 

 Імпорт баз користувачів; 

 Імпорт баз товарів; 

 Імпорт бази тар; 

 Імпорт параметрів  користувача. 

Дані з баз АЛІБІ i ЗВАЖУВАННЯ не можна імпортувати. 

 

17.3. Друк даних про вимірювання 

Програма ваги дозволяє записувати дані PENDRIVE. 

Для виконання такої операції необхідно : 

 Вставити флеш в гніздо порту USB 

 Вийти з опції <IMPORT/EKSPORT>, яка автоматично залишається активізованою натискаючи 

кнопку  

 Встановити в параметрі P4.2.1 <URZADZENIA/DRUKAKA/PORT> 

<ОБЛАДНАННЯ/ПРИНТЕР/ПОРТ>опцію <PENDRIVE> 
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 Повернутися в режим зважування 

 З цього моменту кожне натискання кнопки , призводить до запису даних про зважування 

(згідно з встановленнями для WYDRUKU GLP0) в текстовому файлі який утвориться автоматично 

програмою ваги. Назва файлу буде мати вигляд: printout.txt. 

 Щоб запам’ятати дані файлу необхідно перед витяганням PENDRIVE з ваги, вимкнути вагу 

кнопкою . Тепер після вимикання ваги можна витягнути PENDRIVE з гнізда і прочитати дані 

на комп’ютері. 

 
 

 

Дані можна роздрукувати на принтері, який під’єднаний до комп’ютера.  

 

Можна в тому ж самому файлі записати наступні дані. Програма ваги буде записувати дані до файлу вже 

створеного на PENDRIVE, також користувач може продовжити запис вимірювань в тому самому файлі. 

 

Увага: 

Якщо програма ваги виявить під’єднання PENDRIVE, тоді стане доступним меню  <P8 

IMPORT/EKSPORT>. 

З рівня цього меню можна здійснити всі операції зв’язані з експортом і імпортом даних, 

так як описано вище.  
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1188..  ФФууннккццііїї  ввааггии  
 Зважування  

 Рахування кількості 

 Сортування 

 Дозування 

 Відхилення % відносно маси зразка;  

 Зважування звірят 

 Визначення густини твердих тіл  

 Визначення густини рідин 

 Статистика 

 Сумування 

 Фіксація максимального результату 

Щоб активізувати дані режиму необхідно натиснути кнопку , а потім з списку вибрати режим 

яким хочемо користуватись. 

 

Після натискання кнопки , з’явиться назва першої доступної функції. 

 або  - вибір режиму роботи. 

 - вхід в вибраний режим роботи. 

Спосіб встановлень для функції описаний в наступній частині інструкції. 

 

18.1. Встановлення доступності режимів роботи 

В даній групі параметрів користувач декларує функції , які були доступні після натискання кнопки 

.  

 

Користувач має можливість вимикання невживаних функцій під час роботи з вагою, встановивши 

параметр доступності на значення  <NI> <НІ>. 

 

Необхідно поступати згідно приведеної схеми: 
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18.2. Рахування деталей однакової маси 

Вага в стандартному виконанні оснащена функцією рахування деталей однакової маси. 

 необхідно активізувати функцію рахування кількості деталей, 

 

 
 

При першій активізації функції. маса зразка рівна 0,0000 г. Якщо визначимо або запишемо масу 

зразка і вона буде використана при рахуванні деталей, тоді програма при наступному входження в режим 

<LICZENIE SZTUK> <РАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ>, буде сприймати як масу зразка, яка 

використовувалась останній під час рахування деталей. 

 

18.2.1. Встановлення для режиму рахування кількості 

Програма дозволяє введення відповідних встановлень для кожного режиму роботи. Деякі 

встановлення ідентичні в усіх режимах. Вони описані в пункті що стосується встановлень для режиму 

<WAZENIE><ЗВАЖУВАННЯ> 

В даному пункті описані тільки специфічні встановлені для режиму  <LICZENIE SZTUK> 

<РАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ>. 
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Швидкий доступ кнопки F 

Функція дозволяє декларування опції швидкого доступу для функції зважування яка буде доступна під  

кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач має до вибору в режимі <LICZENIE SZTUK> <РАХУВАННЯ КЛЬКОСТІ>, наступні опції, 

які можна довільно приписати до кожної з кнопки F:  

BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

WPISZ WZORZEC – функція активізує опцію запису маси окремої деталі 

WYZNACZ WZORZEC – функція активізує опцію автоматичного визначення маси окремої 

деталі зразка з відомою кількістю 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси упакування 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси упакування з бази товарів 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

ZMIENNA 1 – функція активізує вибір і редагування змінної 1 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2 

Спосіб декларування функції описаний в пункті, що стосується встановлень для режиму 

зважування <Skróty klawiszy F> <Швидкий доступ кнопки F>. 

 

18.2.2. Встановлення маси зразка 

При визначенні маси окремої деталі діє функція  ACAI (Автоматична корекція точності маси однієї 

деталі). 

Принцип роботи функції ACAI: 

- кількість штук (після докладання), що знаходиться на тарілці повинна бути більша ніж була до 

цього часу 

- кількість штук (після докладання), що знаходиться на тарілці повинна бути менша, ніж подвійна 

кількість, яку ми бачили на індикаторі перед докладанням  

- актуальна кількість штук повинна знаходитись в полі допуску  0,3 від повного значення 

- результат повинен бути стабільний 

 

 Процедура: 

 Встановити ємність на тарілку і зтарувати її масу, 

 Натиснути одну з кнопок F, якій приписана функція <ВИЗНАЧ ЗРАЗОК> <WYZNACZ 

WZORZEC> висвітлиться вікно  <КОНТРОЛЬНА КІЛЬКІСТЬ> 

 

 
 

 Користуючись кнопками   або  вибрати відповідну контрольну кількість.  

 Для опції: довільна кількість (висвітлюється значення <0000> необхідно вписати бажану 

довільну кількість кнопками – F1  F2. 
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 Затвердити вибрану контрольну кількість, з’явиться повідомлення <POLOZ xx PCS> 

<ПОКЛАСТИ ХХХ ШТУК>. 

 
 Встановити задекларовану кількість штук в ємність і після стабілізації показів (світить символ  

) натиснути кнопку , 

 Програма ваги автоматично обчислює масу окремої деталі і переходить в режим  <LICZENIE 

SZTUK> <РАХУВАННЯ КІЛЬКОСТІ> на індикаторі висвітиться кількість штук, які 

знаходяться на тарілці, а в нижній лінії значення маси окремої деталі (якщо така опція для 

функції <INFORMACJE> <ІНФОРМАЦІЯ> є вибрана. 

 
Увага: 

Необхідно пам’ятати про те що:  

 

 Повна маса всіх деталей (штук) встановлених на тарілку ваги не повинна перевищувати найбільшої 

границі зважування (НГЗ) ваги. 

 Маса окремо деталі не може бути меншою ніж 0,1d (d- дискретність показів ваги). Якщо вказана 

умова не виконується на індикаторі з’явиться повідомлення: «Мала маса однієї деталі» 

 При визначенні кількості штук необхідно дочекатись появи символу стабільного результату .  

 Після появи вказаного символу можна затвердити задекларовану кількість кнопкою   В 

противному випадку вага не затвердить результату. 
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18.2.3. Встановлення маси зразка 

  

Процедура: 

 натиснути одну з кнопок F, якій присвоєна функція <WPISZ WZORZEC> <ЗАПИШИ 

ЗРАЗОК> і на індикаторі висвітиться вікно <WPISZ WZORZEC> <ЗАПИШИ ЗРАЗОК> 

 
 

 За допомогою кнопок F1 F4 необхідно записати відому масу окремої деталі. 

 
 

 

 Затвердити вписану масу кнопкою . 

 Програма ваги автоматично переходить в режим <LICZENIE SZTUK> <РАХУВАННЯ 

КІЛЬКОСТІ> висвітлюючи на індикаторі кількість штук, яка знаходиться на тарілці, а в нижній 

лінії значення маси окремої деталі (як така опція для функції <INFORMACJE> 

<ІНФОРМАЦІЯ> вибрана. 

 

 
 

18.2.4. Повернення в режим зважування 
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18.3. Сортування 

 

Сортування – це режим роботи в якому використовуються два пороги (НИЖНІЙ і ВЕРХНІЙ) для 

контролю маси зразків. Як правило прийнято, що маса правильна, якщо її значення знаходиться між 

порогами. 

Швидкий доступ кнопки F 

Функція дозволяє декларування опції швидкого доступу для функції зважування яка буде доступна під 

кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач має до вибору в режимі <DOWAZANIE > <СОРТУВАННЯ>, наступні опції, які можна 

довільно приписати до кожної з кнопки F:  

BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

WPISZ PROGI – функція активізує опцію запису мас порогів для сортування 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси з бази товарів 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізації роздруку запроектованого заголовка  

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізації роздруку запроектованої стопки 

ZMIENNA 1 – функція активізації вибору і редагування змінної 1 

ZMIENNA 2 – функція активізації вибору і редагування змінної 2 

 

Спосіб декларування функції описаний в пункті, що стосується встановлень для режиму зважування 

«Швидкий доступ кнопки F». 

 

18.3.1. Декларація мас порогів 

 Процедура: 

 Натиснути одну з кнопок F, до якої приписана функція <WPISZ PROGI> <ЗАПИШИ 

ПОРОГИ> після чого висвітлиться вікно для введення значення нижнього порогу MIN. 

 
 За допомогою кнопок F1-F4 необхідно вписати значення нижнього порогу. 

 

 Затвердити вписану масу кнопкою , 
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Програма автоматично переходить до зміни верхнього порогу MAX. За допомогою кнопок F1-F4 

необхідно встановити значення верхнього порогу. 

 

 Затвердити вписану масу кнопкою , 

 Програма автоматично переходить в режим <DOWAŻANIA> <СОРТУВАННЯ> на 

індикаторі в нижній лінії значення встановлених порогів (якщо така опція для функції 

<INFORMACJE> <ІНФОРМАЦІЯ> була вибрана. 

 У верхній частині індикатора появиться напис <Min>, який сигналізує про значення маси на 

тарілці відносно значення маси нижнього порогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.4. Дозування 

Дозування – це режим роботи в якому відбувається наважування зразка аж до моменту досягнення 

визначеної кінцевої маси. Кінцева маса декларується з допуском дозування. Значення допуску 

встановлюється як процент від кінцевої маси. 

Приклад: 

Кінцева маса = 100.000g 

Допуск = 2,5% (тобто 2,5% від маси 100g, або 2,5g) 

Значення правильно здозованої маси програма буде сприймати масу в діапазоні від 97,500g дo 

102,500g. 

Швидкий доступ клавіші F 

Функція дозволяє декларування опцій швидкого доступу для функції зважування, що будуть доступні 

під кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач в режимі  <DOZOWANIE> <ДОЗУВАННЯ> має на вибір наступні опції, які можна довільно 

приписати до кожної з кнопок F: 

 

 

BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

 

<Min>: маса менша, ніж 

значення нижнього порогу 

 

<Ok>: маса знаходиться між 

порогами 

 

 

<Max>: маса більша за 

порогове значення 
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WPISZ WZORZEC – функція активізує опцію запису кінцевої маси з допуском 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари з бази товарів  

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

ZMIENNA 1 – функція активізації вибору і редагування змінної 1 

ZMIENNA 2 – функція активізації вибору і редагування змінної 2 

 

Спосіб декларування функції описано в пункті, що стосується встановлень для режиму 

зважування <Skróty klawiszy F> <Швидкий доступ кнопки F > 

 

18.4.1. Встановлення кінцевої маси шляхом запису її значення 

 Процедура: 

Натиснути одну з кнопок F, до якої приписана функція <WPISZ WZORZEC> <ЗАПИШИ ЗРАЗОК> 

висвітиться вікно <WPISZ WZORZEC>  

 
 

Користуючись кнопками F1 F4 необхідно вписати відому кінцеву масу 

 

Затвердити кінцеву масу кнопкою  

Програма автоматично перейде до встановлення допуску дозування кінцевої маси. 
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 Користуючись кнопками F1-F4 необхідно встановити значення допуску 

 

 Затвердити вписаний допуск кнопкою , 

 Програма ваги автоматично переходить в режим <DOZOWANIE> <ДОЗУВАННЯ> 

висвітлюючи значення кінцевої маси зі знаком мінус, а в нижній лінії значення маси  зразка маси 

кінцевої (якщо така опція для функції <INFORMACJE> <ІНФОМАЦІЯ> була вибрана. 

 

 
В верхній частині індикатора висвітлюється «MIN», який сигналізує про значення маси на тарілці 

відносно кінцевої маси, а нижче значення «МАСА КІНЦЕВА - Допуск»: 

 

«MIN»: маса менша, ніж КІНЦЕВЕ ЗНАЧЕННЯ-Допуск 

 

«ОК»: маса знаходиться в полі допуску: КІНЦЕВЕ ЗНАЧЕННЯ ± допуск 

 

«MАХ»: маса більша, ніж кінцеве значення + допуск 

 

18.4.2. Повернення в режим зважування 
 

 
 

18.5. Контроль % відхилень відносно маси зразка 

Програма ваги дозволяє контролювати  відхилення (в процентах) маси зважуваних вантажів від 

маси прийнятого зразка. Маса зразка може бути визначена шляхом його зважування або запису в пам'ять 

ваги користувачем. 

 

Швидкий доступу кнопки F 

 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступна під кнопками F1, F2, F3, F4. Користувач має до вибору в режимі «ВІДХИЛЕННЯ» наступні опції, 

які можна довільно приписати до кожної з кнопок F: 
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BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

 

WPISZ WZORZEC – функція активізує опцію запису маси для контролю відхилень 

 

WYZNACZ WZORZEC – функція активізує опцію визначення маси для контролю відхилень 

 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари 

 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари з бази товарів 

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка  

 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

 

ZMIENNA 1 функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2. 

Спосіб декларування функції описаний в пункті, що стосується встановлень для режиму зважування 

«Швидкий доступ кнопки F» 

 

18.5.1. Визначення маси шляхом зважування зразка 
Процедура: 

Натиснути одну з кнопок F, до якої приписана функція «ВИЗНАЧ ЗРАЗОК», висвітиться вікно 

«ПОЛОЖИ 100%» 

 
Встановити на тарілку зразок (як 100%), і коли результат буде стабільний (висвітить символ ) 

затвердити його масу кнопкою  

 
Програма ваги автоматично введе значення зваженої маси, як значення зразка і перейде в режим 

«ВІДХИЛЕННЯ», висвітлюючи на індикаторі 100.000%, а в нижній лінії значення маси зразка (якщо така 

опція для функції «ІНФОРМАЦІЯ» вибрана) 

 
 

185.2. Встановлення маси зразка, шляхом запису його маси 
Процедура: 

Натиснути одну з кнопок F1- F4, до якої приписана функція «ЗАПИШИ ЗРАЗОК» , висвітиться 

вікно «ЗАПИШИ ЗРАЗОК». 
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Користуючись кнопками F1- F4 необхідно вписати відому масу зразка. 

 

Затвердити вписану масу кнопкою . 

Програма ваги автоматично перейде в режим «ВІДХИЛЕННЯ» висвітлюючи на індикаторі 

значення 0.000%, а в нижній лінії значення маси зразка (якщо така опція для функції «Інформація 

вибрана»). 

 

 
 

18.5.3.  Повернення в режим зважування. 
 

 
 

18.6. Зважування звірят 

Зважування звірят – це режим роботи, що дозволяє правильно зважувати об’єкти, які рухаються. 

Такий тип об’єкту генерує нестабільне вимірювання, що вимагає застосування іншого методу фільтрування 

вимірювального сигналу. 

 

18.6.1. Додаткове встановлення для режиму роботи зважування звірят 
Крім стандартних встановлень для даного режиму(описані в режимі зважування) введені додаткові 

встановлення, які описані нижче. Сюди відносяться такі опції: 

 Час усереднення – це час, протягом якого, аналізуються вимірювання. З отриманих 

вимірювань вираховується середній результат  проведеного вимірювання. 

 Поріг – це значення, виражене в одиницях маси. Щоб розпочати вимірювання значення 

показів маси повинно бути більшим від значення порогу. 

 Автостарт – вирішує, чи вимірювання розпочинається вручну (після натискання кнопки, або 

після вибору функції СТАРТ) чи теж автоматично. 
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При встановленні параметру на значення «ТАК» вимірювання об’єкту розпочинається 

автоматично в момент перевищення показів значення встановленого порогу. Зважуванння 

наступного об’єкту може розпочатись після зняття попереднього об’єкту (покази повинні 

«зійти» нижче значення порогу) і після розміщення об’єкту на тарілці ваги в момент 

перевищення показів встановленого порогу.  

Необхідно пам’ятати, що перед початком зважування звірят потрібно встановити вищевказані опції на 

відповідне значення, згідно з потребами, які виникають з умов праці. 

 

Швидкий доступу кнопки F 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступна під кнопками F1, F2, F3, F4. Користувач може вибрати в режимі «ЗВАЖУВАННЯ ЗВІРЯТ» 

наступні опції, які можна довільно приписати до кожної з кнопок F: 

BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

 

START – функція дозволяє розпочати процес зважування об’єкту розміщеного на тарілці в ручному 

режимі роботи (параметр АВТОСТАРТ встановлений на значення НІ) 

 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари 

 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари з бази товарів 

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка  

 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

 

ZMIENNA 1 функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2. 

 

Спосіб декларування функції описаний в пункті, що стосується встановлень для режиму зважування 

«Швидкий доступ кнопки F». 

 

18.6.2. Порядок дій для ручної активізації процесу 
Щоб розпочати процес зважування в ручному режимі необхідно вибрати опцію <AUTOSTART> 

<АВТОСТАРТ> і встановити її на значення  <NIE> <НІ>. 

 

Спосіб встановлення: 
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Після зміни встановлень необхідно вернутись у вікно головного меню натискаючи декілька раз 

кнопку . 

Після цього встановити час усереднення в секундах. Це час на протязі якого программа проводить 

вимірювання, а потім визначає усереднений результат 

Параметр <PROG> <ПОРІГ> в даному режимі вимірювання не використовується. 

 

Вибрати режим <WAZENIE ZWIERZĄT> <ЗВАЖУВАННЯ ЗВІРЯТ>. 

 
 

Встановити на тарілку ваги ємність в якій буде виконуватись вимірювання і після стабілізації 

показів затарувати його масу. 

Потім ввійти в опцію режиму і розпочати процедуру вимірювання згідно приведено нижче схеми. 
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Після закінчення вимірювання відбувається фіксація отриманого результату і його автоматичний 

роздрук. 

Для завершення вимірювання необхідно натиснути кнопку  Програма автоматично повернеться до 

головного вікна. 

 

 

18.6.3. Порядок дій для процесу автоматичного зважування  
Щоб розпочати процес зважування  в автоматичному режимі необхідно вибрати опцію <AUTOSTART> 

<АВТОСТАРТ> і встановити на значення  <TAK> згідно з описом приведеним в попередньому пункті. 

Додатково необхідно встановити значення параметрів   <CZAS USREDNIANIA> <ЧАС 

УСЕРЕДНЕННЯ> i <PROG> <ПОРІГ>. 

Для цього режиму роботи щоб провести процес зважування в ємності (TARA), необхідно 

використати опцію  <WPISZ TARE> <ВПИШИ ТАРУ>, яка є описана в опціях що стосуються 

зважування. 

Щоб розпочати процес необхідно  (після встановлення опції) ввести масу ємності, встановити її на 

тарілку ваги і помістити в ній об’єкт, який зважується. Вага автоматично після перевищення 

встановленого порогу маси розпочне процес вимірювання. 

 

 
 

Після закінчення вимірювання відбувається фіксація отриманого результату і його автоматичний 

роздрук. 

Для завершення вимірювання необхідно натиснути кнопку  . 

Програма автоматично повертається до головного вікна 
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1199..  ГГууссттииннаа  ттввееррддиихх  ттіілл  
 

Густина твердих тіл  є функцією, яка дозволяє визначити густину матеріалу вибраного зразка. 

Застосування даної функції вимагає додаткового комплекту обладнання для визначення густини (по 

додатковому замовленню). Нижче на малюнку показано пристосування для визначення густини твердих тіл 

і рідин. 

Щоб змонтувати пристосування необхідно зняти тарілку і заслону від перетягав (повітряних потоків) з 

ваги. На місце тарілки встановити рамку тарілки (2), а над нею встановити підставку для стакана  (1). 

 

 
 

Пристосування для ваг  PS з тарілкою 128x128 mm. 

 

До складу пристосування входить: 

 

1 Вішак тарілок 7 Термометр  

2 Нижня тарілка 8 Тримач термометра 

3 Тяга  9 Скляна кулька  

4 Верхня тарілка  10 Підставка для склянки 

5 Склянка  11 
Додатковий вішак для 

тарілок 

6 Гачок підвіски  12 

Додатковий комплект 

тарілок для визначення 

густини твердих тіл, які 

мають густину меншу від 

густини води. 
 

. 

 
Пристосування для ваг AS. 
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До складу пристосування входить: 

 

1 Підставка для склянки  8 Ганок підвіски   

2 Вішак тарілок  9 Верхня тарілка 

3 Скляна кулька  10 Тяга тарілок  

4 Склянка 11 Нижня тарілка  

5 Тримач термометра 12 Додаткові тягарці  

6 Термометр  13 Додатковий вішак для тарілок 

7 Тяга кульки 14 

Додатковий комплект тарілок 

для визначення густини твердих 

тіл, які мають густину меншу 

від густини води. 

 

УВАГА: 

 Складові частини комплекту пристосування необхідно зберігати у відповідному упакуванні. 

 не варто відкладати комплект тарілок, або скляну кульку на поверхню столу, це загрожує 

пошкодженню окремих елементів . 

 Якщо комплект тарілок або скляна кулька не використовується то повинен бути розміщений на 

додатковому вішаку. 

 

19.1. Швидкий доступ кнопки F 

 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступна під кнопками  F1, F2, F3 i F4.  

Користувач має для вибору в режимах <GESTOSC CIAL STALYCH> <ГУСТИНА ТВЕРДИХ ТІЛ> і 

<GESTOSC CIECZY> <ГУСТИНА РІДИНИ>, наступні опції, які можна довільно приписати до кожної з 

кнопок F:  

 

BRAK (ВІДСУТНЯ) – кнопка не має призначеної функції  

 

START (СТАРТ)– функція дозволяє розпочати процес визначення густини  

 

WYBIERZ TOWAR (ВИБЕРИ ТОВАР) – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ (ЗАРЕЄСТРУЙСЯ) – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ (ВПИШИ ТАРУ)– функція активізує опцію ваги запису маси тари 

WYBIERZ TARĘ (ВИБЕРИ ТАРУ) – функція активізує опцію вибору маси з бази товарів 

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK (ДРУКУЙ ЗАГОЛОВОК) – функція активізує роздрук запроектованого 

заголовка 

 

DRUKUJ STOPKĘ (ДРУКУЙ СТОПКУ) – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

 

ZMIENNA 1 (ЗМІННА 1) – функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2 

 

Спосіб декларування функції описаний в розділі встановлень для режиму зважування <Skróty 

klawiszy F> <Швидкий доступ кнопки F >. 
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19.1.1. Вимірювання густини (для ваги PS версія VER 1.0.1) 

Густину можна визначити в двох запрограмованих в вазі рідинах або в рідині з відомою густиною: 

- WODA (ВОДА) (вода дистильована),  

- ETANOL (ЕТАНОЛ) (спирт 100% +/- 0.1% при температурі 20
0
C), 

- INNA (ІНША) (інша рідина з відомою густиною). 

Для дистильованої води і спирту необхідно вказати їх температуру. Для іншої рідини необхідно вписати 

її густину з клавіатури ваги. Вимірювання густини полягає в зважуванні зразка в повітрі на верхній тарілці і 

зважування цього ж зразка у відомій рідині на нижній тарілці. Після закінчення процедури результат 

автоматично висвітлюється на індикаторі. 

Щоб виконати вимірювання необхідно: 

1. Змонтувати пристосування для визначення густини 

2. Ввійти в функцію <GESTOSC CIAL STALYCH> <ГУСТИНА ТВЕРДИХ ТІЛ> 

 

3. Приготувати зразок для вимірювання 

4. Розпочати процес 

 

5. Ввести встановлення для процесу згідно висвітлених повідомлень  

6. Вибрати рідину в якій буде проводитись дослідження натиснувши кнопку F2 

 

7. Після вибору рідини і затвердження вибору кнопкою <ENTER>, програма переходить до 

наступного кроку в якому необхідно встановити температуру рідини. 

  

8. Якщо вибраною була рідина <INNA> <ІНША> з відомою густиною необхідно вписати її значення 

густини. 
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9. Після введення даних програма переходить до процесу вимірювання 

10. В першу чергу необхідно встановити зразок на верхній тарілці пристосування (вимірювання маси 

зразка в повітрі) і після стабілізації показів затвердити результати.  

 

  

 

11. Встановити зразок на тарілці (вимірювання маси зразка в рідині) і після стабілізації показів 

затвердити результат. 

 

 

12. Після затвердження другого вимірювання програма автоматично обчислює густину досліджуваного 

зразка, яка висвітлюється на індикаторі і передається до вибраного порту 

 

Зразок на 
верхній тарілці 
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Приклад рапорту: 

 

Рапорт можна роздрукувати повторно натиснувши кнопку  щоб завершити процес потрібно 

натиснути кнопку . Програма повертається в головне вікно функції. Можна розпочинати наступне 

вимірювання. Вага пам’ятає введені попередні встановлення (рідина, температура), що значно спрощує 

підготовку наступного вимірювання. 

19.2. Густина рідини 

Дана функція дозволяє визначити густину довільної рідини 

Для використання функції необхідне додаткове пристосування для визначення густини (комплектується по 

замовленні). Пристосування аналогічне як і для визначення густини твердих тіл. 

Встановлення для кнопок швидкого доступу ідентичне і для функції  <GESTOSC CIAL STALYCH> 

<ГУСТИНА ТВЕРДИХ ТІЛ>. 

 

19.2.1. Вимірювання густини 
Основним елементом при вимірюванні густини рідини є скляна кулька (9). ЇЇ об’єм визначений з високою 

точністю і приведений на гачку підвіски . Перед вимірюванням и необхідно вписати в пам'ять ваги значення її 

об’єму. Вимірювання густини рідини полягає в зважуванні скляної кульки в повітрі і в досліджуваній рідині. 

Після закінчення процедури результат автоматично висвітлюється на індикаторі.  

Для виконання вимірювання необхідно: 

1. Змонтувати комплект пристосування для визначення густини. 

2. Ввійти в функцію <GESTOSC CIECZY> <ГУСТИНА РІДИНИ>. 

  
3. Приготувати зразок для вимірювання 

4. Розпочати процес (як процес визначення густини твердих тіл) 

5. Ввести встановлення для процесу згідно висвітлюваних повідомлень 

6. Ввести значення об’єму скляної кульки, якою буде виконуватись вимірювання 

7. Після введення даних програма переходить до процесу вимірювання 
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8. Перш за все необхідно розмістити скляну кульку на вішаку (вимірювання маси зразка в 

повітрі) і після стабілізації показів затвердити вимірювання 

  

     

9. В наступному кроці необхідно: 

− зняти скляну кульку з вішака 

− поставити склянку з досліджуваною рідиною на підставку (склянка не повинна доторкатись 

вішака) 

− делікатно завісити скляну кульку на вішак (кулька повинна бути повністю занурена в 

досліджуваній рідині) – вимірювання маси зразка в рідині 

− після стабілізації показів затвердити результат вимірювання. 

            

 

 

10. Після завершення цього вимірювання програма автоматично обчислить густину 

досліджуваної рідини. Результат вимірювання висвітиться на індикаторі і буде переданий рапорт до 

вибраного порту принтера. 
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            Вигляд рапорту: 

 

Рапорт можна роздрукувати повторно натиснувши кнопку . Для завершення процесу 

необхідно натиснути кнопку  . 

Програма повернеться до головного вікна функції. Можна розпочати наступне вимірювання. 

Вага пам’ятає останні введені встановлення (об’єм скляної кульки), що значно скорочує підготовку 

процедури вимірювання густини. 

19.3. Статистика 

Статистика дозволяє збирати дані з серії зважувань і створення з них статистичних даних. 

Діапазон висвітлюваних статистичних даних залежить від внутрішніх встановлень функції . 

 

19.3.1. Швидкий доступ кнопки F 
 

Функція дозволяє задекларувати оції швидкого доступу для функції зважування, які будуть 

доступні під кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач в режимі <STATYSTYKA> <СТАТИСТИКА> має можливість вибрати наступні 

опції, які можна довільно приписати до кожної з кнопок F:  

 

BRAK – до кнопки нема приписаної функції 

 

WYNIK – функція дозволяє розглянути статистичні результати для даної серії вимірювань 

 

ZAKOŃCZ – вибір опції завершує серію вимірювань, після її вибору наступає видалення 

статистичних даних для кожної серії вимірювань 

 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрацію користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію вибору запису маси тари 

 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари з бази товарів 

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка 

 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

 

ZMIENNA 1 – функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2 

Спосіб декларування функції описаний в пункті що стосується встановлень для режиму 

зважування <Skróty klawiszy F> <Швидкий доступ кнопки F >. 
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Статистичні дані які обчислюються для кожної серії вимірювань 

o N  (кількість зразків) 

o SUM (сумарна маса зразків) 

o AVG (середнє значення з серії) 

o MIN (мінімальне значення з серії) 

o MAX (максимальне значення з серії) 

o SDV (стандартне відхилення) 

o DIF (різниця між MAX i MIN значенням в серії) 

o SDV (стандартне відхилення для серії) 

o RDV (коефіцієнт варіації) 

19.3.2. Порядок дій 
 

 Необхідно ввійти в режим <STAYTSTYKA> <СТАТИСТИКА> 

 

 
 

 Встановити перший вантаж на тарілку 

      

 Після стабілізації показів необхідно затвердити результат кнопкою  . Результат записується 

в пам'ять і автоматично роздрукується з номером вимірювання.. 

 Зняти вантаж з тарілки  

 Виконати вимірювання для наступних вантажів серії 
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Після запису всіх вимірювань можна перевірити  статистичні дані натискаючи кнопку : 

 
 

Необхідно вибрати опцію <WYNIK> <РЕЗУЛЬТАТ> натискаючи кнопку . 

 
В нижній лінії індикатора висвітиться інформація про кількість записаних вимірювань. Кожне 

натискання кнопки  або , змінює вид інформації, яка висвітлюється. 

 

Після вибору опції  <DRUKUJ> <ДРУКУЙ>  і натискання кнопки , відбувається роздрук 

статистичних даних в формі рапорту. 
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            Приклад рапорту: 

-------------- Statystyka ----------

----  

N 9 

Sum 455.600 g 

Avg 50.6222 g 

Min 49.939 g 

Max 51.380 g 

Dif 1.441 g 

Sdv 0.39605 g 

Rdv 0.78 % 

----------------------------------------  

 

19.3.3. Видалення статистичних даних 
Щоб видалити статистичні дані для серії вимірювань необхідно поступати згідно  з приведеною 

схемою: 

 
 

Після активізації опції <ZAKONCZ>  <ЗАКІНЧУЙ> відбувається автоматичний роздрук 

статистичних даних і перехід в вікно <WYNIK> <РЕЗУЛЬТАТ>. З рівня даного вікна користувач може ще 

раз перевірити дані і при необхідності повторно їх роздрукувати. 

Вихід з цього вікна за допомогою кнопки , призводить до повернення в головне вікно режиму 

<STATYSTYKA> <СТАТИСТИКА> і автоматично обнулює дані, які стосуються виконаних зважувань . 

 

 
Користувач може розпочати наступну серію вимірювань, або повернутись в режим 

зважування. 
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19.3.4. Повернення в режим зважування 

 
 

19.4. Сумування 

Сумування – це функція, яка призначена для зважування окремих складових суміші і їх повної маси. 

Програма дозволяє сумувати максимально 30 складників однієї суміші. 

Швидкий доступ кнопки  F 

 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступна під кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач може вибирати в режимі <SUMOWANIE> <СУМУВАННЯ>, наступні опції, які 

можна довільно приписати до кнопки F:  

 

BRAK – до кнопки нема приписаної функції 

 

ZAKOŃCZ – вибрана опція завершує сумування складників, після її вибору відбувається роздрук 

підсумку і видалення даних, що стосуються виконаної операції сумування. 

 

KASUJ OST. – вибрана опція дозволяє відняти масу останнього складника з загальної маси 

суміші 

 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари 

 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари з бази товарів 

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук задекларованого заголовка 

 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованї стопки 

 

ZMIENNA 1 – функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2 

 

Спосіб декларування функції описаний в пункті що стосується встановлень для режиму 

зважування  <Skróty klawiszy F> <Швидкий доступ  F>. 
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19.4.1.  Порядок дій 
  

 Необхідно ввійти в режим  <SUMOWANIE> <СУМУВАННЯ> 

 

 
В нижній лінії індикатора зявляться дані про кількість складників, які додані до суміші і повна 

маса суміші (якщо така інформація вибрана у встановленнях для режиму сумування).  

 

 Встановити на тарілку ємність в якій будуть зважуватись складники і зтарувати її масу. 

Встановити в ємність перший складник і після стабілізації показів затвердити його масу 

кнопкою . 

 
 

Програма запише масу складника до суми і відбудеться автоматичне тарування показів (на 

головному індикаторі висвітятья нульові покази). 

 Встановити в ємність наступний  складник і після стабілізації показів затвердити результат 

кнопкою . 

 

 

 Якщо виявиться помилка в масі останнього доданого складника користувач може повернутись 

до попереднього кроку процедури і після зміни маси складника повторно ввести його до суми. В 

такому випадку необхідно діяти згідно з приведеною схемою 
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Після зважування всіх складників необхідно завершити процедуру сумування згідно з приведеною 

схемою: 

 

 

В нижній лінії індикатора висвітлюється повідомлення <WYNIK> <РЕЗУЛЬТАТ>, який означає що на 

головному індикаторі висвітлюється  повна маса всіх зважених складників. Автоматично роздрукується 

кінцевий рапорт в якому приведена маса окремих складників, повна сума і маса використаної тари.  

         Приклад рапорту: 

-------------- Sumowanie -------------  
1. 38.000   g 
2. 100.000   g 
3. 50.000   g 
4. 10.000   g 
5. 125.000   g 
6. 15.100   g 
7. 148.000   g 
8. 6.000   g 
9. 41.000   g 
10. 15.000   g 
---------------------------------------- 
Suma 548.100   g 
Tara 100.000   g 
---------------------------------------- 

Користувач може роздрукувати черговий раз рапорт натиснувши кнопку . 

Для виходу з даного вікна необхідно натиснути кнопку  . Вага повертається до головного вікна 

режиму <SUMOWANIE> <СУМУВАННЯ> і автоматично обнулює дані, які стосуються виконаних 

зважувань. 
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19.4.2. Повернення в режим зважування 

 
 

19.5. Фіксація максимального результату 

Ця функція дозволяє фіксацію максимального натиску на тарілку ваги під час одного процесу 

навантаження ваги. Крім стандартних встановлень для даного режиму (описані в режимі зважування) 

введені додаткові встановлення.  

Опція доступна в встановленнях для режиму  <ZATRZASK MAX.> <ФІКСАЦІЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТУ>.  

 ПОРІГ – визначає точку з якої починається контроль максимального натиску на тарілку програмою 

ваги. Необхідно пам’ятати, що цей поріг необхідно встановити, виходячи з потреб, перед початком 

процесу вимірювання. 

 

Швидкий доступ клавіші F 

Функція дозволяє задекларувати опції швидкого доступу для функції зважування, яка буде 

доступна під кнопками F1, F2, F3 i F4.  

Користувач може вибирати в режимі <ZATRZASK MAX> <ФІКСАЦІЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТУ>, наступні опції, які можна довільно приписати до кнопки F:  

 

BRAK – до кнопки немає приписаної функції 

 

WYBIERZ TOWAR – функція активізує опцію вибору товару з бази товарів 

 

ZALOGÓJ – функція активізує опцію вибору і реєстрації користувача ваги 

 

WPISZ TARĘ – функція активізує опцію запису маси тари 

 

WYBIERZ TARĘ – функція активізує опцію вибору маси тари з бази товарів  

 

DRUKUJ NAGŁÓWEK – функція активізує роздрук запроектованого заголовка 

 

DRUKUJ STOPKĘ – функція активізує роздрук запроектованої стопки 

 

ZMIENNA 1 – функція активізує вибір і редагування змінної 1 

 

ZMIENNA 2 – функція активізує вибір і редагування змінної 2 

 

Спосіб декларування функції описані в пункті що стосується встановлень для режиму 

зважування <Швидкий доступ кнопки F>. 

 

19.5.1. Порядок дій 

  

 Необхідно ввійти в режим <ZATRZASK MAX.> 
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Від цього моменту вага реєструє і фіксує кожен показ, який вище порогу і є більшим від попередньо 

зафіксованого результату. Якщо програма виявить масу більшу від порогу, залишиться найбільший з 

виявлених результат з’явиться напис <MAX> у верхній частині індикатора. 

 

 
 

Користувач може роздрукувати результат натиснувши кнопку . 

Щоб розпочати наступний процес перевірки максимального натискання, необхідно розвантажити тарілку і 

натиснути кнопку . Програма повертається в вікно режиму  <ZATRZASK MAX.> і автоматично 

зникає піктограма <Max> у верхній частині індикатора. 

 

 

 

19.5.2. Повернення в режим зважування 
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2200..  ККооммууннііккааццііїї  
 

Меню комунікацій дозволяє конфігурувати встановлення порогів. 

Для цього необхідно натиснути кнопку . 

Вага має можливість встановити зв’язки з зовнішнім обладнанням через порти: 

  COM 1 (RS232), 

  COM 2 (RS232), 

 USB typu A 

 USB typu B 

  WIFI, 

Параметри портів USB не конфігуровані. Порт типу В служить для під’єднання принтера або комп’ютера, а 

порт типу А для поєднання комп’ютерної клавіатури, зчитувача штрих кодів або зовнішньої пам’яті Pen 

Drive. 

20.1. Встановлення портів RS 232 

 

Процедура: 

 Вибрати порт <COM 1> або <COM 2>, 

 Встановити відповідні значення 

 
 

Для встановлення портів RS 232 програма ваги має такі параметри передачі даних: 

 Швидкість передачі - 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 біт/с 

 Парність  - BRAK (ВІДСУТНЯ), NIEPARZYSTY (НЕПАРНА), PARZYSTY (ПАРНА) 

 

20.2. Встановлення порту Wі-Fі 

 УВАГА: 

1. Параметри передачі необхідно вибрати згідно з встановленнями локальної мережі користувача .  

2. Найчастіше модуль Wi-Fi працює на одному з каналів, які були визначені під час конфігурації 

мережіWi-Fi. 

3. Для забезпечення правильної співпраці з роутером  Wi-Fi, який автоматично змінює канали 

необхідно під час конфігурацій з’єднання встановити <KANAL AUTO > на значення <TAK>. 

 

Параметри доступні для встановлень Wі-Fі: 

P3.3.1 – STATUS (СТАТУС) 

P3.3.2 – WYBIERZ SIEC (ВИБЕРІТЬ МЕРЕЖУ) 

P3.3.3 – PARAMETRY SIECI (ПАРАМЕТРИ МЕРЕЖІ) 

 P3.3.3.1 – NAZWA (НАЗВА) - назва вибраної мережі 

 P3.3.3.2 – HASLO (ПАРОЛЬ) - доступ до мережі 

 P3.3.3.3 – NR KANALU (НОМЕР КАНАЛУ) 

 P3.3.3.4 – IP – номер ваги 

 P3.3.3.5 – MASKA (наприклад 255.255.000.000) 

 P3.3.3.6 – BRAMA (наприклад 10.10.8.244) 



 - 78 - 

 P3.3.3.7 – PORT (наприклад 4000) 

 P3.3.3.8 – MAC ADRES (0008DC…….) 

P3.3.4 – INICJACJA WIFI (ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ Wі-Fі) 

 

Після входу в параметр нижній лінії індикатора з’явиться напис <STATUS> і значення стану зв’язку з 

мережею Wі-Fі: 

 POŁACZ – означає, що вага під’єднана до однієї з доступної мережі Wі-Fі, додатково в верхній 

частині індикатора висвітиться піктограма . Піктограму постійно видно, якщо вага має 

активний зв'язок з мережею. 

 LACZENIE – означає, що вага пробує зв’язатись з мережею, якою буде з’єднана, для раніше 

введених встановлень (мережа, IP, і т.п..) 

 BRAK – в вазі не вмонтований модуль Wі-Fі. 

 

Процедура: 

 Вибрати порт < WIFI> і встановити відповідні значення для параметру <P3.3.3 – PARAMETRY 

SIECI: IP; MASKA; BRAMA; PORT> 

 Ввійти в параметр <P3.3.2 – WYBIERZ SIEC (ВИБЕРИ МЕРЕЖУ)> і активізувати процедуру 

пошуку доступної мережі кнопкою . Після затвердження процедури пошуку в нижній лінії 

індикатора висвітиться перша мережа знайдена вагою. 

 Користуючись кнопками  або  необхідно вибрати бажану мережу і натиснути кнопку  

 В нижній лінії індикатора появиться напис <HASLO   ********> (ПАРОЛЬ). Користуючись 

комп’ютерною клавіатурою під’єднаною гнізда USB вписати пароль доступу до мережі і наиснути 

кнопку . 

 Програма ваги проведе користувача через основні параметри мережі такі як:: KANAL AUTO 

(TAK/NIE), IP, MASKA, BRAMA. Користувач може встановити параметр для своїх потреб. 

Необхідно звернути увагу на параметр <KANAL AUTO>, якщо вибране значення <TAK>, то 

модуль WI-FI при наступному підєднанні до мережі буде перевіряти чи канал на якому працював 

роутер залишився без змін. Якщо відбулась зміна модуль автоматично пристосується до нового 

каналу роутера. 

 Вага висвітить параметр  <P3.3.2 – WYBIERZ SIEC (ВИБЕРИ МЕРЕЖУ)> 

 Після вибору мережі і введення паролю автоматично відбувається процедура під’єднання  

 Перейти до параметру <P3.3.1 – STATUS (СТАТУС)>, в опції цього параметру появиться напис 

<LACZENIE >, це означає що вага пробує зв’язатись з мережею згідно введених встановлень . 

 Якщо вага під’єдналась з WIFI, напис статусу зміниться на  <POLOCZ> і додатково у верхній 

частині індикатора з’явиться піктограма  . 

 Якщо вага довго не може з’єднатись з мережею (в нижній лінії світить напис <LACZENIE> означає, 

що неправильно введені параметри мережі (пароль, канал або інше)). 

 Перевірити введені встановлення і повторити процес з’єднання. 

 

2211..  ООббллааддннаанннняя  
  

Меню URZĄDZENIA (ОБЛАДНАННЯ) знаходиться в меню ПАРАМЕТРИ. Для доступу необхідно 

натиснути кнопку  .  

В меню знаходиться список обладнання, яке може співпрацювати з вагою. 

  

21.1. Комп’ютер  

 

В підменю < KOMPUTER> необхідно вибрати порт, до якого під’єднаний комп’ютер з програмою, що 

співпрацює з вагою. 
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 Процедура: 

 натиснути кнопку   

 ввійти в меню <P4 URZADZENIA> 

 в групі меню  <P4.1 KOMPUTER> встановити параметри ваги для співпраці з комп’ютером. 

 

Доступні опції : 

COM 1 або COM 2 – порт RS 232, до якого під’єднаний комп’ютер  

USB типу B –порт USB до якого під’єднаний комп’ютер  

WIFI – порт WI-FI 

 

21.2. Принтер 

 

Користувач ваги в підменю <DRUKARKA> < ПРИНТЕР > має можливість вибрати порт і обладнання на 

яке будуть передаватись дані після натискання кнопки  на клавіатурі ваги. Значення даних, що 

передаються, встановлюються в параметрі <WYDRUKI/WYDRUK GLP>. 

  

Процедура: 

 натиснути кнопку   

 ввійти в меню  <P4 URZADZENIA> 

 а потім в <P4.2 DRUKARKA> 

 параметри ваги, що зв’язані з співпрацею з принтером <P4.2.1 PORT>  до якого необхідно під 

єднати принтер. 

 

доступні опції:  

COM 1 або COM 2 – порт RS 232, до якого під’єднаний принтер 

USB типу A – порт USB до якого під’єднаний принтер PCL 

WIFI – порт WIFI, який може передавати до спеціальної програми фірми RADWAG напр. 

PomiarWIN, відкритої в комп’ютері, що з’єднаний з вагою за допомогою WIFI. 

PENDRIVE – порт USB типу A до якого під’єднюється зовнішня пам'ять PenDrive. 

USB PC – порт USB типу B, до якого під’єднаний комп’ютер з відкритою спеціальною 

програмою фірми RADWAG напр. PomiarWIN. 

 

21.3. Сканер штрих кодів 

Підменю <CZYTNIK KODOW KRESK.> має встановлення ваг для співпраці з сканером шрих кодів. 

 

Процедура: 

 натиснути кнопку   
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 ввійти в меню <P4 URZADZENIA> 

 в групі меню <P4.3 CZYTNIK KODOW KRESK.> встановити параметр ваги що зв’язані з 

співпрацею з сканером штрих кодів: 

 <P4.3.1 PORT> - вибір порту до якого має бути під’єднаний сканер штрих кодів  

 

o доступні опції: BRAK, COM 1, COM 2 

 

21.4. Додатковий індикатор 

 

Підменю <WYSWIETLACZ DODATK.> <ІНДИКАТОР ДОДАТКОВИЙ> передбачає встановлення ваги 

для співпраці з зовнішнім додатковим індикатором. 

 

Процедура: 

 натиснути кнопку   

 ввійти в меню <P4 URZADZENIA> 

 в групі меню<P4.4 WYSWIETLACZ DODATK.> встановити параметри ваги для співпраці з 

додатковим індикатором 

 

<P4.4.1 PORT> - вибір порту до якого під’єднується додатковий індикатор  

 

o доступні опції: BRAK (ВІДСУТНІЙ), COM 1, COM 2 

 

Увага: 

Вага співпрацює з додатковим індикатором фірми RADWAG. 

Для забезпечення правильної співпраці з додатковим індикатором встановити швидкість передачі даних 

115200 біт/с для порту до якого під’єднаний додатковий індикатор. 

 

 

2222..  ССппііввппррааццяя  зз  ккооммпп’’ююттеерроомм  ааббоо  ппррииннттеерроомм  
Увага 

Зовнішнє обладнання, що під’єднане до гнізда RS 232 або USB, повинно живитись з однієї мережі і 

під’єднуватись до спільного заземлюючого контуру, щоб уникнути можливості появи різниці 

потенціалів на нульових проводах ваги і зовнішнього пристрою. 

 

Параметри передачі, які запрограмовані в вазі повинні відповідати параметрам під’єднаного 

обладнання до ваги. 

 

 Швидкість передачі  - 4800 ÷ 115200 bit / s 

 Контроль парності  - BRAK (ВІДСУТНІЙ), NIEPARZYSTY (НЕПАРНИЙ), PARZYSTY 

(ПАРНИЙ) 

 

Інформація з індикатора ваги може бути передана до зовнішнього обладнання по зв’язку  RS232, USB 

одним із способів: 

 Ручний  - після натискання кнопки   

 Автоматично - після стабілізації показів  

 Постійна передача  - після активізації функції, або по команді 

 По запиту з зовнішнього обладнання (див. функція додатково) 

 

Інформація з індикатора може бути передана через порт COM або USB як значення: 

 

 Стабільне – передача інформації починається після стабілізації результату зважування (кнопка 

). 
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 Нестабільне  - стан індикатора передається до зовнішнього обладнання в момент натискання 

кнопки  (на роздруку такий стан відмічений символом <?> перед результатом зважування).  

Опція доступна тільки в вагах не легалізованих. 

 

22.1. Схема під’єднань 

 

 
 

Кабель вага – комп’ютер  (RS232) 

 

 
 

Кабель вага – принтер KAFKA 

 

 
 

Кабель вага принтер (CITIZEN, EPSON) 

 

22.2. Формат передачі даних 

Результат зважування можна передати з ваги до зовнішнього обладнання натиснувши кнопку  або 

по команді з комп’ютера.  

22.3. Формат передачі даних після натискання кнопки PRINT 

 

УВАГА  

Для ваги легалізованої друк вимірювань миттєвих значень заблоковано 
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Формат друку 

1 2 3 4 - 12 13 14 - 16 17 18 
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Знак стабільності  - [відсутній] – якщо стабільний 

- [?] – якщо нестабільний 

- [^] – якщо з’явиться помилка перевищення НГЗ на + 

- [v] - якщо з’явиться помилка перевищення НГЗ на - 

znak - [spacja (відступ)] – для значень додатних або [-] для значень від’ємних 

masa - 9 знаків – вирівнювання справа 

jednostka - 3 знаки  - вирівнювання зліва. 

 

22.4. Формат передачі даних для команд генерованих комп’ютером  

XX_A  CR LF  - команда зрозуміла, розпочато виконання  

XX_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент не доступна  

XX_^      CR LF - команда зрозуміла, але відбулось перевищення діапазону Мах 

XX_v CR LF - команда зрозуміла, але відбулось перевищення діапазону Міn 

XX_E CR LF - з’явилась помилка при виконанні команди – перевищений час очікування 

стабільного результату 

XX  - назва команди 

 

1 – 3 4 5 6 7 8 – 16 17 18 - 20 21 22 
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Команда  - 1 ÷ 3 - знаки 

знак стабільності - [spacja (відступ)] – якщо стабільний 

- [?] – якщо нестабільний 

- [^] - якщо з’явиться помилка перевищення НГЗ на + 

- [v] - якщо з’явиться помилка перевищення НГЗ на - 

Znak - [spacja] - для значень додатних або [-] для значень від’ємних 

masa - 9 знаків – вирівнювання справа 

jednostka - 3 знаки  - вирівнювання зліва. 

 

2233..  ППррооттооккоолл  ооббммііннуу  
 

Основна інформація 

A. Знаковий протокол обміну вага-термінал призначений для зв’язку між вагою і зовнішнім 

обладнанням завдяки зв’язку RS-232C 

 

B. Протокол складається з команд з зовнішнього обладнання до ваги і відповіді з ваги до обладнання . 

 

C. Відповіді з ваги передаються кожен раз після отриманої команди.  

 

D. Завдяки командам, з яких формується протокол обміну,можна отримати інформацію про стан ваги і 

впливати на її роботу: отримання результатів зважування, обнулення і т.п. 
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23.1. Склад команд 

Команда Опис команди 

Z Обнулити вагу 

T Тарувати вагу 

OT Передати значення тари 

UT Встановити тару 

S Подати стабільний результат в основній одиниці 

SI Подати миттєвий результат в основній одиниці 

SU Подати стабільний результат в актуальній одиниці 

SUI Подати миттєвий результат в актуальній одиниці 

C1 Ввімкнути постійну передачу в основній одиниці 

C0 Вимкнути постійну передачу в основній одиниці 

CU1 Ввімкнути постійну передачу в актуальній одиниці 

CU0 Вимкнути постійну передачу в актуальній одиниці 

PC Передати всі заімплементовані команди  

 

Увага: 

1. Кожна команда повинна закінчуватись знаками CR і LF; Відступи подані в форматах треба 

пропускати, вони розміщені для покращення читання. 

 

23.2. Формат відповіді на запитання комп’ютера  

Вага після отриманої команди відповідає: 

XX_A CR LF Команда зрозуміла розпочато виконання 

XX_D CR LF   Закінчено команду (з’явиться тільки після XX_A) 

XX_I CR LF  Команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

XX _ ^ CR LF 
Команда зрозуміла, але з’явилось перевищення 

діапазону max 

XX _ v CR LF 
Команда зрозуміла, але з’явилось перевищення 

діапазону min 

XX _ OK CR LF Команду виконано 

ES_CR LF Команда незрозуміла 

XX _ E CR LF 
Перевищений час очікування на стабільний 

результат  

 

 XX  - в кожному випадку це назва переданої команди 

 _ - репрезентує знак відступу (spacji) 

 

23.3. Опис команд 

Обнулення ваги 

 Склад: Z CR LF 

  

Можлива відповідь: 

Z_A CR LF 

Z_D CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда закінчена 
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Z_A CR LF 

Z_^ CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда зрозуміла але з’явилось перевищення діапазону   

   обнулення 

Z_A CR LF 

Z_E CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- перевищений час очікування на стабільний результат 

Z_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

 

Тарування ваги 

 Склад: T CR LF 

  

Можливі відповіді: 

T_A CR LF 

T_D CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда закінчена 

T_A CR LF 

T_v CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда зрозуміла але з’явилось перевищення 

діапазону тарування 

T_A CR LF 

T_E CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- перевищений час очікування на стабільний результат 

T_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

 Вкажи значення тари 

 Склад: OT CR LF 

 Відповідь: OT_TARA CR LF – команда виконана 

 

 Формат відповіді: 

1 2 3 4-12 13 14 15 16 17 18 19 

O T відступ тара відступ 
Одиниця 

зважування 
відступ CR LF 

 

Tara   - 9 знаків з вирівнюванням справа 

Jednostka  - 3 знаків з вирівнюванням зліва 

 

 Увага : 

 Значення тари вказується в одиницях калібрування ваги.  

 

Встановити тару 

 Склад: UT_TARA CR LF, де TARA – значення тари 

  

Можливі відповіді: 

UT_OK CR 

LF 

- команда виконана 

UT_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

ES CR LF - команда незрозуміла (неправильний формат тари). 

 

 Увага: 

 В форматі тари необхідно використовувати крапки, як знак місця після коми. 

 

Вкажи стабільний результат з основною одиницею зважування 

 Склад: S CR LF 

  

Можливі відповіді: 
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S_A CR LF 

S_E CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- перевищений час очікування на стабільний 

результат 

S_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

S_A CR LF 

RAMKA 

MASY 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- повернуте значення маси в основній одиниці 

зважування 

 

 Формат рамки маси 

1 2-3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S відступ 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

 

 Приклад: 

 S CR LF – команда з комп’ютера 

 S _ A CR LF - команда зрозуміла, розпочато виконання 

 S _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF – команда виконана ,  

       повернуте значення маси в основній одиниці зважування. 

 

 Вкажи миттєвий результат в основній одиниці зважування  

 Склад : SI CR LF 

  

Можливі відповіді: 

SI_I 

CR 

LF 

- команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

RAMKА 

MASY 

- повернуте значення маси в основній одиниці зважування. 

 

 

Формат рамки маси 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S I відступ 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

 

 Приклад: 

 S I CR LF – команда з комп’ютера  

 S I _ ? _ _ _ _ _ _ _ 1 8 . 5 _ k g _ CR LF - команда виконана, повернуте значення 

маси в основній одиниці зважування. 

  

 

Вкажи стабільний результат в актуальній одиниці зважування  

 Склад : SI CR LF 

  

Можливі відповіді: 

S_A CR LF 

S_E CR LF 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- - перевищений час очікування на стабільний результат 

S_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

S_A CR LF 

RAMKA MASY 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда виконана, повернуте значення маси в основній одиниці 

зважування. 
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Формат рамки маси 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S I відступ 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

Приклад: 

 S CR LF – команда з комп’ютера 

 S _ A CR LF - команда зрозуміла, розпочато виконання 

 S _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF – команда виконана, повернено значення маси в актуальній 

одиниці. 

 Вкажи результат в актуальній одиниці зважування 

 Склад: SI CR LF 

  

Можливі відповіді: 

SI_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент 

недоступна 

RAMKA MASY - команда виконана, повернуте значення маси в 

основній одиниці зважування 

Формат рамки маси 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S U I 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

Приклад: 

S U I CR LF – команда з комп’ютера  

 S U I ? _ - _ _ _ 5 8 . 2 3 7 _ k g _ CR LF – команда виконана, повернуте значення маси в основній 

одиниці зважування 

 де:  _ - відступ 
 

Ввімкни постійну передачу в основній одиниці зважування 

 Склад: C1 CR LF 

  

Можливі відповіді: 

C1_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

C1_A CR LF 

RAMKA 

MASY 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- команда виконана, повернуте значення маси в 

основній одиниці зважування 

 

 Формат рамки маси 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S I відступ 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

 

 Вимкни постійну передачу в основній одиниці зважування 

 Склад: C0 CR LF 

  

Можливі відповіді: 

C0_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

C0_A CR LF - команда зрозуміла і виконана 

 ввімкни постійну передачу в актуальній одиниці 

 Склад: CU1 CR LF 

  

Можливі відповіді: 
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CU1_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

CU1_A CR LF 

RAMKA MASY 

- команда зрозуміла, розпочато виконання 

- повернуте значення маси в актуальній одиниці 

зважування 

 

 Формат рамки маси 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 

S U I 
знак 

стабілізації 
відступ знак маса відступ 

одиниця 

зважування 
CR LF 

 

 Вимкни постійну передачу в актуальній одиниці зважування 

 Склад: CU0 CR LF 

  

Можливі відповіді: 

CU0_I CR LF - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна 

CU0_A CR LF - команда зрозуміла і виконана 

 Вишли всі заімплементовані команди 

 Склад:  PC CR LF 

  

Відповідь:   PC_A_”Z,T,S,SI, SU,SUI,C1,C0,CU1,CU0,PC"  

- команда виконана, вага вислала всі заімплементовані команди. 

 

2244..  ППооввііддооммллеенннняя  ппрроо  ппооммииллккии  

-Err2-   Значення поза діапазоном обнулення 

-Err3-   Значення поза діапазоном тарування 

-Err8-   Перевищений час операції тарування/обнулення 

-NULL-   Нульові значення з перетворювача A/D 

-FULL-   Перевищений діапазон вимірювання  

-LH-   Помилка стартової маси 

2255..  ЗЗвваажжуувваанннняя  ппііддввіішшеенниихх  ввааннттаажжіівв  ппіідд  ввааггооюю  
 

В стандартному виконання вага забезпечує зважування підвішених вантажів. Для цього необхідно 

використати стелаж, який можна придбати по додатковому замовленню. 

 

Для використання даної функції необхідно: 

 

* зняти пластмасову кришку, яка знаходиться під вагою, 

* в отворі видно спеціальну підвіску. Вона змонтована стаціонарно в вазі, 

* в отворі акуратно зачепити гачок для підвішування вантажу (входить в комплект ваги) і виконати 

зважування 

* після закінчення зважування необхідно зняти гачок з підвіски і закрити отвір пластмасовою 

кришкою. 
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Увага 

Забороняється підвішений гачок обертати, перекручувати, щоб не пошкодити механізм 

ваги. Масу всіх підвішених елементів (гачок, тарілка, тяга і т.п.)  потрібно обнулити 

кнопками  або .  

2266..  ДДооддааттккооввее  ооббллааддннаанннняя  

26.1. Стіл антивібраційний 

 

Представляє собою стабільну основу завдяки якій не передаються вібрації і поштовхи 

від підлоги. Верхня плита на якій встановлюється вага, виготовлена з мармуру 

 

 

 

26.2. Стелаж для зважування предметів під вагою 

 

 

Використовується у випадках коли зважуванні предмети (маси) повинні знаходитись за 

межами тарілки. Це стосується магнітних матеріалів, а також при визначенні густини. 

Стелаж виготовлений зі сталі і покритий порошковою емаллю. Висота стелажа 330 мм. 

 

26.3. Пристрій для визначення густини твердих тіл і рідин 

 

Призначено для ваг з дискретністю зважування 1 мг і служить для визначення густини 

твердих тіл і рідин. Процес визначення густини повністю автоматизований. 

 

26.4. Додатковий індикатор 

 

 

Корпус пластмасовий, можливість встановлення під потрібним кутом. Довжина кабелю  - 

1,5 м. 

      

 

 


