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1. Вказівки заходів безпеки 

1.1. Обслуговуючий персонал, допущений до експлуатації ваг, повинен вивчити 

правила експлуатації та пройти інструктаж і скласти залік по техніці безпеки, мати 

допуск до роботи з апаратурою, що працює під напругою до 1000 В. 

1.2. Перед початком роботи перевірити заземлення вагопроцесора. 

Забороняється використовувати в якості заземлюючого нульовий провід. 

1.3. Забороняється проводити в місці установки платформи зварювальні і інші 

роботи, що можуть викликати проходження через тензодатчики великих струмів або 

підключення датчика в електричний контур з напругою більше 100 В. 

1.4. Дотримуватись правил безпеки, викладених в інструкції про порядок і 

технологію зважування вантажів, відомчому метрологічному нагляді за 

ваговимірювальними приладами і техніці безпеки при монтажі і технічному 

обслуговуванні. 

1.5. Після закінчення роботи вимкнути ваги, вийнявши електричну вилку з розетки. 

1.6. При роботі з вагами вибухозахищеного виконання дотримуватись правил 

техніки безпеки відповідних розділів інструкції з експлуатації ваговимірювальної 

системи ТВС-00.000. Ех. РЭ. 

 

 

2. Розміщення, монтаж та введення в експлуатацію 

2.1. Розпакувати вагу, встановити її на рівну поверхню як найдалі від джерела 

тепла. Виставити вагу по рівню за допомогою регульовальних ніжок. Переконатись у 

відсутності вантажу або сторонніх предметів на платформі. 

2.2. Під’єднати  вагопроцесор до електричної мережі. 

2.3. Для вмикання ваги натиснути кнопку “ ”. 

2.4. Після вмикання на цифровому індикаторі спостерігається почергове 

засвітлення всіх сегментів, після чого короткочасно висвітлюється номер версії 

програми (наприклад, - 1400 -). Вага обнулюється, засвічується індикатор «-0-». Вага 

готова до роботи. Перед зважуванням потрібно витримати 10 – 15 хвилин для 

стабілізації температурного режиму вагопроцесора. 

2.5. Для вимкнення ваги необхідно натиснути кнопку “ ” і дочекатись звукового 

сигналу. 
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Рис. 1  Зовнішній вигляд вагопроцесора 

 

1 – цифровий індикатор; 

2 – індикатор точного значення нуля; 

3 – індикатор стабільності показів; 

4 – індикатор компенсації тари; 

5 – кнопка вмикання /вимикання ваги; 

6 – кнопка зміни режиму /вибору групи внутрішніх параметрів; 

7 – кнопка вибору внутрішніх параметрів; 

8 – кнопка обнулення ваги /зміни розряда /запису внутрішніх параметрів; 

9 – кнопка тарування ваги /зміни значення /запису внутрішніх параметрів. 

 

3. Порядок роботи 

3.1. Перед зважуванням переконатись, що покази індикатора ваги нульові. При 

невеликих відхиленнях від нуля обнулити покази можна кнопкою «- 0 -». Якщо це не 

вдається (якщо відхилення великі), то нуль можна встановити, коректуючи внутрішні 

параметри прилада (див. далі п.4). 

Якщо дозволена функція «Auto_0» (див. далі), то нуль встановлюється автоматично 

при вмиканні прилада. 

3.2. Безпосереднє зважування вантажу. 

Покласти предмет, що зважується, на середину платформи. Час стабілізації показів 

становить біля 3 сек. (засвітиться індикатор 3). Зафіксувати результат зважування. 

Не допускається перевантажувати ваги більше найбільшої границі зважування 

(параметр «SCALE»). Стан перевантаженості ваг індикується повідомленням «Н - - - - ». 

3.3. Зважування вантажу в тарі. 

Для визначення маси “нетто” необхідно поставити на платформу коробку (ємність), 

в якій буде зважуватись вантаж. Після стабілізації показів натиснути кнопку «Т». 

засвітиться індикатор «НЕТТО», покази цифрового індикатора повинні бути нульові. 

Поставити вантаж, що зважується, в коробку і вага покаже значення маси “нетто”. 

Тарування можна виконувати багаторазово у всьому діапазоні зважування. При 

цьому необхідно пам’ятати, що маса тари разом з масою вантажу не повинні 

перевищувати максимальної межі. Після зняття з платформи тари і вантажу відновити 

нульові покази ваги, натиснувши кнопку «- 0 -». 

Ò    Å    Õ    Í    Î    Â    À    Ã    È    
Ò    Ì    

F    P    O    T    

1    

5    6    7    8    9    

-    0    -    Í    Å    Ò    Ò    Î    

2    3    4    
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4. Корекція внутрішніх параметрів 

4.1. Цифровий індикатор може працювати в одному з двох режимів: РОБОТА і 

КОНТРОЛЬ. При вмиканні ваги автоматично встановлюється режим РОБОТА. Для 

переходу в режим КОНТРОЛЬ (і назад в режим РОБОТА) необхідно натиснути кнопку 

“F”. 

В режимі РОБОТА індикатор показує масу вантажа на платформі. Кнопка  “-0-“ 

дозволяє підкоректувати нуль при порожній платформі, якщо відхилення від нуля не 

перевищують 3% від НГЗ (найбільша границя зважування). Кнопка  “T”  дозволяє 

обнулити вагу при наявності на платформі тари будь-якої маси, але не більше НГЗ. 

В режимі КОНТРОЛЬ є можливість перегляду і корекції внутрішніх параметрів 

прилада. 

4.2. Всі параметри поділені на три групи. Перехід від однієї групи до іншої 

здійснюється натисканням кнопки “F”. Перехід до наступного параметра в межах 

вибраної групи - кнопкою “P”.    

 

Параметри першої групи (А - - ) 

 

CodE – вводиться пароль (000...255). Цей параметр використовується для контролю 

специфічних параметрів під час наладки. 

 

CAL – калібровочний коефіціент для переводу мілівольт тензодавача в кілограми. 

Попередній розрахунок коефіцієнта робиться так: 

- підраховується сумарне номінальне навантаження тензодатчиків; 

- вводиться коефіцієнт, рівний сумарному навантаженню. Наприклад, 4 датчики 

по 100 кг, сума 400 кг, вводимо CAL=4000, якщо ціна молодшого розряду буде 

0,1 кг, або CAL=40000, якщо ціна розряду 0,01 кг. 

 

SCALE – найбільша границя зважування (НГЗ). Перевищення цього значення на 10 

дискретів викликає появу на індикаторі повідомлення “Н - - - - - “. Розраховується як 

різниця сумарного номінального навантаження тензодатчиків і маси платформи, 

округлюється в сторону зменшення до найближчого стандартного значення НГЗ. 

 

DP – положення коми. Пересувається кнопкою “T”. 

 

dISCr – дискретність відліку маси. Може приймати значення 1, 2, 5. 

 

LOAd – цей параметр дозволяє автоматично зкоректувати коефіціент CAL. 

Встановивши на платформу гирі, вводим їх фактичну масу. Програма, що розраховує 

коефіціент  CAL, має деякі обмеження, тому іноді при вводі може з'явитись 

повідомлення “Err“. Це трапляється, якщо датчики використовуються з великим 

запасом, і мілівольти дуже малі. В такому разі калібровку треба виконати підбором 

коефіціента  CAL. 

 

CHuL – максимальна напруга на вході АЦП  (AD7730). Може приймати 2 значення 

– 10 або 20 мВ. Зміна потребує вимкнення-ввімкнення. 

 

Параметри другої групи (b - - ) 

 

HirES – зважування відбувається з дискретністю меньшою, ніж встановлено 

параметром dISCr, без округлення. Цей параметр дозволяє проаналізувати чутливість і 

шум системи, крім того, на цьому параметрі (і тільки тут) можно встановити нуль ваги 

при відсутності вантажа. Для цього потрібно виконати процедуру запису, як це вказано 
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далі в п. 4.3.  Значення мілівольт АЦП записується в EEPROM і в подальшому 

віднімається від показів АЦП при розрахунку маси. 

 

AutO_0 – дозвіл (1) або заборона (0) автотарування при вмиканні живлення. 

Автотарування можливе, якщо відхилення маси від нуля не перевищують 12% від НГЗ. 

Корекція тільки з перемичкою. 

 

ADC – чисельне значення сигналу тензодатчика. Максимальне значення – 2.0000 

при номінальному навантаженні. Параметр тільки для індикації. 

 

PLAt – маса порожньої платформи (кг). Значення вираховується програмою після 

обнулення порожньої платформи. Тільки для індикації. 

 

Параметри третьої групи (С - - ) 

 

 Коректуються без наявності перемички. 

 

rS_232 – тип протокола для зв'язку з комп'ютером. Цей параметр є резервний. В 

даному екземплярі ваги діє тільки один протокол (див. п.5.2) 

 

bod – швидкість обміну з комп'ютером. Може приймати значення 1200, 2400, 4800, 

9600. Цей параметр вибирається в залежності від програми в комп’ютері. 

 

Addr – адреса ваги при роботі в мережі, де до одного комп'ютера підключаються 

декілька ваг.  

 

4.3. Процедура корекції параметрів 

Після вибору того чи іншого параметра кнопками “F”, “P” слід натиснути       

кнопку “-0-“, при цьому на індикаторі з'явиться існуюче значення даного параметра. 

Натискаючи кілька раз кнопку “-0-“, можна вибрати той чи інший розряд для корекції, 

після чого кнопкою “T”встановити необхідне значення. Після встановлення нового 

значення у всіх розрядах необхідно записати це значення в пам'ять, для цього натиснути 

одночасово кнопки “-0-” i “T”. Факт запису в пам'ять супроводжується короткочасним 

звуковим сигналом. Для перевірки, чи запис відбувся, потрібно повернутись до назви 

параметра кнопкою “P” і знову натиснути кнопку “-0-“. На індикаторі з'явиться нове 

значення параметра. 

Для обнулення порожньої платформи не треба вводити нічого, просто, побачивши 

значення параметра HirES, натиснути одночасово кнопки “-0-” i “T”.На індикаторі 

з'являться нулі. 

Якщо, почавши вводити нове  значення параметра, Ви відмовляєтесь від корекції, 

достатньо натиснути “P” або “F” до виходу з режиму  КОНТРОЛЬ . 

 

Зауваження 1: Для захисту від випадкового пошкодження параметрів, що 

впливають на метрологічні характеристики (параметри групи “А”, а також “HIrES”) 

корекція цих параметрів можлива тільки після  встановлення перемички на платі 

контролера (поблизу мікросхеми пам’яті 24С04). 

Зауваження 2: Рекомендується записати в блокнот і періодично перевіряти 

значення всіх внутрішніх параметрів, які не повинні самочинно змінюватись. При 

виявленні зміни необхідно ввести в пам’ять старі значення з блокнота, при 

неможливості звернутись до виробника. 
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                              5. Робота з комп’ютером  

5.1. Зовнішні пристрої, під’єднані до роз’єму RS-232, повинні живитись від 

спільної мережі і підєднуватись до спільного заземляючого контура, щоб уникнути 

можливості появи різниці потенціалів між вагою і зовнішним пристроєм. 

5.2. Для зв’язку з компютером використовується інтерфейс RS-232. Кожний байт 

супроводжується стартовим бітом і одним стоповим бітом. Контроль парності відсутній. 

Темп передачі – 1200...9600 бод. 

Всі дані передаються в символьному вигляді (код ASCII), числові дані передаються 

в вигляді послідовних 5 цифр (коди 30h … 39h), починаючи з старшого розряду. Числові 

дані не повинні перевищувати значення 65535. 

Ініціативу проявляє комп’ютер, посилаючи в лінію 6 (або більше) байт: 

   - 1 байт – символ “S” або “G” ; 

   - 2, 3  байти – адрес вагопроцесора (01 … 99); 

   - 4 байт – тип даних в наступних байтах; 

   - 5, 6, 7, 8, 9,10 - байти даних (можуть бути відсутні); 

В кінці передаються ще 2 байти (кінець передачі) – коди 0Dh (CR), 0Ah (LF). 

Кожний байт супроводжується стартовим бітом и одним стоповим бітом. 

     Пауза між байтами допускається не більше 20мс. Темп передачи-1200....9600 бод. 

Перший символ визначає характер звертання:  

  ‘S’ (Set) – проводиться запис даних в пам’ять вагопроцесора; 

  ‘G’ (Get) – проводиться зчитування даних від вагопроцесора. 

5.3. Нижче подано кілька прикладів звертання комп’ютера до ваги з номером 02: 

 

Обнулення порожньої платформи (з записом в пам’ять EEPROM): 

 ‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘R’ CR LF 

 

Тарування ваги (без запису в EEPROM): 

‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘Т’ CR LF 

 

Запис шкали (максимальна маса, наприклад, 560,00 кг): 

‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘S’ ‘5’ ‘6’ ‘0’ ‘.’ ‘0’ ‘0’ CR LF 

 

Запис дискрета в одиницях молодшого розряду (наприклад, 2): 

 ‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘D’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘.’ ‘0’ ‘2’ CR LF 

 

Запис масштаба (наприклад, 154,00): 

 ‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘M’ ‘1’ ‘5’ ‘4’ ‘.’ ‘0’ ‘0’ CR LF 

 

Запис маси гирь при автоматичній калібровці (наприклад, 380,50 кг): 

 ‘S’ ‘0’ ‘2’ ‘L’ ‘3’ ‘8’ ‘0’ ‘.’ ‘5’ ‘0’ CR LF 

 

Зчитування поточної маси: 

‘G’ ‘0’ ‘2’ ‘W’ CR LF 

 

Зчитування шкали: 

‘G’ ‘0’ ‘2’ ‘S’ CR LF 

 

Зчитування масштабу: 

‘G’ ‘0’ ‘2’ ‘М’ CR LF 

 

Зчитування дискрета: 

‘G’ ‘0’ ‘2’ ‘D’ CR LF 
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Вагопроцесор, розпізнавший свій адрес, витримує паузу 5 мс  і передає комп’ютеру 

відповідь з 12 байт, якщо запит починався символом ‘G’: 

              - 1 байт – символ ‘R’ (Return); 

       - 2, 3 байти – адрес (співпадає с запитом); 

- 4 байт – тип даних в наступних байтах; 

- 5, 6, 7, 8, 9, 10 - байти даних; 

В кінці передаються ще 2 байти – коди 0Dh (CR), 0Ah (LF). 

 

5.4. Приклади відповідей вагопроцесора: 

 

 Передача поточної маси (наприклад, 234,58 кг): 

 ‘R’ ‘0’ ‘2’ ‘W’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘.’ ‘5’ ‘8’ CR LF 

 

 Передача масштаба (наприклад, 154,03): 

 ‘R’ ‘0’ ‘2’ ‘M’ ‘1’ ‘5’ ‘4’ ‘.’ ‘0’ ‘3’ CR LF 

 

Після закінчення передачи вагопроцесор повертається в початковий стан 

(очікування прийому). Прийом можливий після паузи 20 мс. 

Якщо вагопроцесор не може коректно дати відповідь про поточну масу (наприклад, 

маса перевищує допустимий максимальний рівень, або виявлена інша несправність), то 

передається ознака несправності в вигляді: 

‘R’ ‘0’ ‘2’ ‘E’ ‘0’ ‘0’ ‘n’ ‘n’ ‘n’ ‘  ’ CR LF 

 де  nnn - код помилки:  

 nnn = 001 – маса перевищує допустиме максимальне значення, 

 nnn = 002 – несправність АЦП, тензодавача або обрив кабеля, 

 nnn = 004 – несправність EEPROM. 

При співпадінні двох несправностей код помилки дорівнює сумі окремих значень. 

Вагопроцесор розпізнає адрес, якщо він співпадає з власним адресом, що 

зберігається в EEPROM, або дорівнює нулю, якщо відбувається запис в EEPROM 

(нульовий адрес може використовуватись для звернення до всіх вагопроцесорів, 

підключених до мережі, і тільки для функцій ‘S’). 

Код крапки (2Eh) може бути замінений на код коми (2Ch). Вагопроцесор при 

відповіді використовує той код, який приймається від комп’ютера. Початкове значення 

при включенні вагопроцесора – 2Eh. 

Запис в пам’ять параметрів, що впливають на метрологічні характеристики, 

можлива тільки при встановленні на платі процесора спеціальної перемички. 
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6. Характерні несправності та методи їх усунення 

 

Зовнішній прояв 

несправності 

Ймовірна причина Метод усунення 

Не світиться індикатор 

вагопроцесора 

Відсутня напруга живлення. 

Несправність трансформатора 

або запобіжника. 

Несправність індикатора або 

мікропроцесора. 

Перевірити наявність 

напруги живлення і при 

необхідності замінити 

запобіжник 

При включенні 

живлення всі розряди 

індикатора миготять, 

подається звуковий 

сигнал 

Несправність тензодавача, 

АЦП або обрив кабеля. 

Несправність EEPROM 

Перевірити параметр 

«ADC», значення повинно 

бути в межах 0,015...2500. 

Замінити мікросхему 

24С04, ввести в память 

старі значення з блокнота. 

Звернутись до виробника 

Вага зважує з великою 

похибкою 

Порушена калібрувальна 

характеристика 

Звернутись в сервісний 

центр. 
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