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1. Призначення 

 
Ваги призначені для швидкого і точного зважування. Тарування відбувається у всьому 

діапазоні зважування. За замовленням вага може комплектуватися додатковим індикатором. 
Функції ваг: 

- підсвітлювання індикатора; 
- ступінь фільтру; 
- функція авто нуля; 
- встановлення швидкості передачі даних; 
- передача даних постійна; 
- друк даних (стабільні/нестабільні); 
- рахування кількості деталей; 
- контроль ± відносно маси зразка; 
- відхилення (в %) відносно маси зразка; 
- фіксація максимального значення; 
- тара автоматична; 
- пам’ять тари; 
- автоматичне вимкнення ваги; 
- калібрування ваги. 

Функції ваги, необхідні для користування, потрібно активізувати. Активізація функцій 
відбувається у меню користувача і описана в наступних розділах інструкції. 
 
2. Клавіатура ваги 
 

 
 

3. Функції кнопок 
 

- вмикання / вимикання  живлення ваги—необхідно притримати цю 
кнопку 1 сек.  

 
 - функційна кнопка для вибору режимів роботи 

 
  

- передача даних до друкуючого пристрою або комп’ютера 
 
 
 - обнулення ваги 
 
 

- тарування ваги 
 

 
Увага:  Після натискання кнопок F+PRINT функції окремих кнопок змінюються на час 
програмування. Спосіб їх використання і призначення описані в наступних розділах інструкції. 
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Написи на індикаторі 
 
№ п/п Повідомлення Зміст 
1. FIL Ступінь фільтру 
2. BAud Швидкість передачі 
3. PCS Рахування кількості 
4. HILo Контроль +/- відносно заданої маси 
5. rEPL Автоматичний друк інформації з індикатора 
6. StAb Характер друкованих даних 
7. Auto Контроль і корекція нульових показів 
8. t1 Вимикання ваги по часу 
9. toP Вимірювання максимальної сили або маси 
10.  Вага в зоні автонуля 

11.  Результат вимірювання стабільний 

12. PCS Вага в режимі рахування деталей 
13. kg (g) Вага в режимі зважування 
14.  Акумулятор розряджений, через 5 хвилин вага вимкнеться 

15. Net Вага тарована 
16. 

 

Контроль +/- відносно маси встановленого зразка – 
встановлення нижнього порогу або маса менше від нижнього 
порогу 

17. 
 

Контроль +/- відносно маси встановленого зразка –маса 
вантажу знаходиться між встановленими порогами 

18. 

 

Контроль +/- відносно маси встановленого зразка – 
встановлення верхнього порогу або маса більша від 
верхнього порогу 

 
 
 4. Підготовка до роботи 
 

- Вагу необхідно розпакувати, встановити на рівну поверхню, подалі від джерел тепла. 
Встановити тарілку і виставити вагу по рівню за допомогою регульованих ніжок. 

- Ввімкнути вагу кнопкою On / OFF. Кнопку необхідно притримати 1 сек. 
- Після вмикання необхідно почекати закінчення тестової програми. На індикаторі появляться 

нульові покази і символи: 
- точне значення нуля 

 
 

   - результат вимірювання стабільний 
 

 kg   - вага у режимі зважування 
 

 
Вага готова до роботи 
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Зважування дводіапазонною вагою 
 
Перехід від зважування у І діапазоні до зважування в ІІ діапазоні відбувається автоматично, 

без втручання оператора. 
Зважування у ІІ діапазоні сигналізується на індикаторі символом у нижньому правому куті.  
Після зняття навантаження вага повертається до нуля. При поверненні ваги з ІІ діапазону в І, 

зважування відбувається з дискретністю ІІ діапазону до моменту повернення до нуля.  
 
 

 
 
 

Повернення ваги з ІІ діапазону в І відбувається автоматично після зняття навантаження, коли 
вага входить в зону автонуля і висвічується символ  

У цей момент гасне символ ІІ діапазону і вага повертається до зважування з дискретністю І 
діапазону. 

 
5. Меню користувача  
 
Меню складається з шести груп. Назви груп та їх значення наведені нижче. 
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5.1. Пересування по меню 
Пересування по меню відбувається за допомогою клавіатури ваги. 
 

- необхідно натиснути кнопки одночасно, аби ввійти в головне меню 
 
 

-  натискаючи цю кнопку, вибираємо необхідну групу функцій, а 
також змінюємо значення активного параметру 
 
 
- входимо в підменю вибраної функції, або активуємо параметр для 
зміни 
 
- затверджуємо зміну параметру 
 
- залишаємо функцію без змін, або виходимо в головне меню 
 
 
 
 
 

Наприклад, для зміни параметру підсвічування ваги, необхідно : 
- ввійти в головне меню, натиснувши одночасно кнопки F i PRINT, з’явиться напис P1 reAol 
- натиснути кнопку   до появи напису P5 othr (див. табл.1) 
- натиснути кнопку Т, вибираємо параметр підсвічування і появиться напис 5.1.bL 
- натиснути кнопку  Т, появиться блимаючи значення даного параметру 
- натискаючи кнопку 0, вибираємо необхідне значення даного параметру 
- натиснути кнопку PRINT, щоб затвердити вибране значення 
- ввійти в режим зважування згідно п.5.2. 

 
5.2. Повернення в режим зважування  
 
При поверненні в режим зважування всі зміни внесені в пам’ять ваги будуть записані при 

дотриманні процедури запису змін. 
Для повернення в режим зважування необхідно багаторазово натискати кнопку F до появи 

на індикаторі повідомлення SAVE?  
При натисканні кнопки: 
PRINT  – зміни затверджуємо 
F – відмова від внесених змін. 
Вага повертається в режим зважування. 

 
 

6. Зважування  
 
Поставити предмет, який зважується на середину тарілки. Коли на індикаторі появиться 

символ стабілізації           можна зробити відлік результату зважування.  
 
6.1 Вибір основної одиниці зважування 
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Функція служить для встановлення одиниці вимірювання, яка буде встановлюватись після 
вмикання ваги. 

Увійти в підменю P3 Unit 
 

 
 

 
 
Натиснути кілька разів кнопку       , на індикаторі будуть почергово змінюватися доступні 

одиниці зважування. 
   

 
 

 
 

Після вибору основної одиниці, натиснути кнопку    . Вибрана одиниця перестане 
блимати. 

 
Можливості вибору: 

- якщо головна одиниця [kg], то користувач може вибрати [N] – Нютони 
- якщо головна одиниця [g], то користувач може вибрати [ct] – карати 
 

Повернення в режим зважування із затвердженням змін (див. п..5.2) 
 

 
Увага: після вмикання ваги буде встановлюватись основна одиниця вимірювання 
 
6.2.Вибір одиниці зважування (тимчасової) 
 
Встановлена одиниця зважування буде доступна від моменту зміни до вимикання ваги. 
Порядок дій: 
Натиснути кнопку F 
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Вага повертається у режим зважування з вибраною одиницею зважування. 
 
 
6.3. Встановлення доступних режимів роботи ваги 
 
В даній групі параметрів користувач декларує функції, які мають бути доступні після 

натискання кнопки F. 
 
Ввійти у групу P4 Func 

 
6.3.1. Вибір кількості режимів доступних користувачу 
 
Дана функція дозволяє активізувати один режим роботи, який буде доступний після 

натискання кнопки F . 
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Після вибору потрібного режиму натиснути кнопку PRINT і повернутися у режим 

зважування згідно з п.5.2. 
 
 
6.3.2. Встановлення параметру 4.1. F Fun-ALL 
 
Функція дозволяє активізувати режими, які використовуються найчастіше для забезпечення 

швидкого доступу до них. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Зміна 
 
 
 
 

Затвердження  
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no - режим недоступний 
YES - режим доступний 
Повернення в режим зважування згідно з п.5.2. 
 
7. Тарування і обнулення ваги 
 
Для визначення  маси нетто необхідно поставити на тарілку коробку (ємність), в якій будуть 

зважуватись деталі (матеріали). Після стабілізації показів натиснути  кнопку Т. На індикаторі 
появиться символ NET. 

 

 
 
Поставити деталь, що зважується у коробку, -  вага покаже значення маси нетто. Тарування 

можна виконувати багаторазово у всьому діапазоні зважування. При цьому необхідно слідкувати, 
щоб не перевищити найбільшої границі зважування (НГЗ) ваги. Після зняття з тарілки маси, яка 
зважується і тари  на індикаторі висвітиться значення рівне сумі тарованих мас зі знаком мінус. 

 

 
 
Обнулення  індикатора можливе кнопкою          у межах до ± 2% НГЗ. При обнуленні  
більших значень на індикаторі появиться повідомлення Err 2 . 
Обнулення відбувається тільки при стабільних показах індикатора.  
 
8. Інші параметри 
 
Додаткові параметри, такі як підсвітлювання індикатора, звуковий сигнал і автоматичне 

вимикання ваги розміщені у групі P 5 Othr. 
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Для встановлення даних параметрів необхідно ввійти у підменю P 5 згідно з п.6.1. 
Програма ваги сама розпізнає джерело живлення (від мережі, від батареї) і автоматично 

вибирає режим роботи функції підсвічування 
 
8.1. Підсвітлювання результату зважування при живленні від мережі 

 
 
bL  no – підсвічування вимкнене 
bL  YES – підсвічування ввімкнене 

bL  Auto – підсвічування вимикається автоматично, якщо покази ваги не змінюються 
протягом 10 сек. 

 
Повернення у режим зважування згідно п.5.2. 
 

Увага: Якщо при встановленому режимі bL = Auto інформація на індикаторі не 
змінюється протягом близько 10 сек., то відбувається автоматичне вимикання підсвічування. 
Підсвічування вмикається автоматично при зміні інформації на індикаторі.  
 
 

8.2. Підсвічування індикатора при живленні від батареї або акумулятора.  
 

У залежності від потреб (рівень освітлення у приміщенні, де знаходиться вага), 
користувач може змінити яскравість підсвічування індикатора в межах від 0 % до 100 %. При 
нижчих значеннях яскравості збільшується час роботи ваги  від батареї або акумулятора. 

 
 
 
 
 

Повернення в режим зважування згідно з п.5.2. 
  
Увага:  Використання підсвічування скорочує час роботи від батареї. 
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8.3. Сигнал «BEEP» -- реакція на натискання кнопки 
 

 
bEEP   no –сигнал вимкнений 
bEEP   YES – сигнал ввімкнений 
Повернення у режим зважування згідно з п.5.2. 
 
8.4. Автоматичне вимикання ваги 
 
Дана функція необхідна при живленні ваги від батарей або акумулятора.  
Вимикання ваги відбувається (функція t1=YES), якщо протягом 5 хвилин не 

відбувалось зважування (не змінювались покази індикатора). В випадках коли дана функція 
заважає в роботі, або при буферному живленні (від батарей і мережевого блока живлення), її 
необхідно вимкнути.  

 
Порядок дій: 

 

 
t1  YES – функція активна для живлення від батареї 
t1   no – функція вимкнена (для буферного живлення) 
Повернення в режим зважування згідно з п.5.2. 
Якщо при живленні ваги від батареї або акумулятора програма ваги виявить низький 

рівень напруги, то на індикаторі появиться символ     - це означає, що необхідно замінити 
батареї, або зарядити акумулятор. 
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8.5. Перевірка стану акумулятора. 
 
Контроль стану акумулятора та автоматичне вимикання ваги 
 
При низькому рівні напруги: 
- на індикаторі з’являється символ  , який означає, що акумулятор має низький 

рівень напруги і його слід зарядити. 
- якщо вага продовжує працювати з ввімкненим символом      , то через деякий час  

відбудеться автоматичне вимкнення для недопущення глибокого розряду акумулятора. 
- про стан заряду акумулятора сигналізує блимаючий символ            на індикаторі. 
 
Порядок дій: 

 

 
Після появи інформації про стан акумулятора вага через кілька секунд повертається в 

режим зважування. Символ  з’являється якщо напруга зменшується  до рівня 18% від 
номінального значення. 

 
9. Встановлення головних параметрів 
Користувач може пристосувати вагу до зовнішніх умов праці (ступінь фільтра), а 

також активізувати при потребі функції авто нуля і пам’ять тари. Дані параметри 
знаходяться у групі  P1 read. 

9.1. Встановлення ступеню фільтру 
Порядок дій: 

 

 

 
Кнопкою  вибрати необхідне значення фільтру. 
 
OFF – дія фільтру вимкнена 
1 – 4 – ступінь фільтру в залежності від умов праці. 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
Увага:  При збільшенні ступеня фільтру збільшується час стабілізації результату 

зважування. 
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9.2. Функція автонуля 
 Дана функція служить для автоматичного контролю і корекції нульових показів ваги. 

Якщо покази ваги є меншими від встановленого значення зони авто нуля, то вага 
автоматично обнулюється і висвітлюються символи стабілізації і точного значення нуля  

Існують також випадки коли ця функція впливає на результат зважування. 
Наприклад, при дуже повільному встановленні маси, що зважується на тарілку (насипання 
маси) коригування нульових показів може також скоригувати дійсне значення  маси що 
зважується. У такому випадку необхідно вимкнути дію даної функції. 

Порядок дій: 
 

 

 
AUTOZERO  no – функція автонуля вимкнена 
AUTOZERO  YES – функція автонуля ввімкнена 
 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
 
9.3. Пам’ять тари  
Дана функція зберігає у пам’яті останнє значення тари. Вона автоматично 

висвітлюється при новому вмиканні ваги із знаком мінус і світить символ Net. 
Порядок дій: 

 

 
 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
 
10. Встановлення параметрів RS 232 
 
Зовнішні пристрої, які під’єднуються до гнізда RS 232 С повинні живитись від 

спільної мережі і мати спільний заземлюючий контур для уникнення можливості появи 
різниці потенціалів на нульових проводах ваги і зовнішнього пристрою. 
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Схема кабелю: 
 
   принтер    вага 
 

 
 
Параметри передачі запрограмовані у вазі: 

- швидкість передачі – 2400-38400 біт/сек; 
- біти даних – 7,8; 
- біти стоп – 1,2; 
- контроль парності – відсутній, even, odd. 

Інформація з індикатора ваги може бути передана до зовнішніх пристроїв одним з 
наступних способів: 
- ручний – після натискання кнопки PRINT; 
- автоматичний – після стабілізації показів; 
- передача постійна – після активізації функції; 
- на вимогу ззовні – згідно протоколу обміну «вага-комп’ютер». 
 

Інформація з індикатора може передаватись як: 
• стабільна – початок передачі наступає після стабілізації результату 

зважування; 
• нестабільна – початок передачі наступає після натискання кнопки PRINT і при 

друкуванні позначається символом < ? > перед результатом зважування. 
 
10.1. Вид даних для друку 
Даний параметр дозволяє встановити вид даних для друку. 
Порядок дій: 
 

 

 

 
noStAb – друк миттєвих даних; 
StAb – друк стабільних даних; 
rEPL – робота автоматична; 
CntA – передача постійна з основною одиницею зважування; 
Cntb – передача постійна з встановленою одиницею зважування. 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
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10.2. Встановлення мінімальної ваги для роботи деяких функцій 
Програма ваги забезпечує роботу функції автоматичної тари або автоматичної роботи 

- наступне автоматичне тарування не виконується доки покази ваги не будуть меншими від 
встановленого значення  S_LO брутто. 

- при роботі автоматичній не будуть передані дані до комп’ютера поки покази ваги не будуть 
меншими від встановленого значення S_LO нетто. 

Порядок дій: 
 

 

 

 

 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
 
10.3 Швидкість трансмісії 
Порядок дій: 
 

 

 

 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
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10.4. Встановлення параметрів передачі даних 
 
Порядок дій: 
 

 

 

 

 
7d2SnP – 7 бітів даних, 2 біти стоп, відсутній контроль парності; 
7d1SeP – 7 бітів даних, 1 біт стоп, контроль парності EVEN; 
7d1SoP – 7 бітів даних, 1 біт стоп, контроль парності ODD. 
 
8d1SnP – 8 бітів даних, 1 біт стоп, відсутній контроль парності; 
8d2SnP – 8 бітів даних, 2 біти стоп, відсутній контроль парності; 
8d1SEP – 8 бітів даних, 1 біт стоп, контроль парності EVEN; 
8d1SoP – 8 бітів даних, 1 біт стоп, контроль парності ODD. 
 
Повернення в режим зважування згідно з п. 5.2. 
 
11. Режими роботи ваги 
 
11.1. Рахування кількості деталей однакової маси 
Вага у стандартному виконанні має функцію рахування дрібних деталей однакової 

маси. Якщо рахування деталей відбувається з використанням додаткової ємкості (тари), то масу цієї 
ємкості необхідно записати в пам’ять ваги (зтарувати). 

 
Порядок дій: 
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Натиснути кнопку,    щоб розпочати встановлення контрольної кількості  
деталей. Програма ваги пропонує варіанти контрольної кількості деталей, або довільне значення 
(FREE). 

 
 
 
 Натиснути кнопку           щоб вибрати одне із значень (10,20,50 шт. або FREE) 

 
Наприклад, вибрати значення 20 і  натиснути кнопку PRINT            . Коли на  

 
індикаторі з’явиться потрібне значення, діяти слід так, як це показано на нижче наведеному 
малюнку.  
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Якщо вибираємо FREE, то необхідно за допомогою кнопок набрати потрібне значення 

 

 
Натискаючи кнопку TARE, вибираємо розряд в якому будемо змінювати значення: 

 
 
Кнопкою   змінюємо значення цифри. 
 

• Натискаємо кнопку PRINT, щоб затвердити вибране значення. 
• На індикаторі з’явиться напис LOAD, необхідно поставити на тарілку вибрану 

контрольну кількість деталей. 
• Натиснути кнопку PRINT, на індикаторі висвітиться значення контрольної 

кількості деталей, які знаходяться на тарілці. 
• При додаванні або знятті деталей з тарілки на індикаторі буде висвітлюватись 

їх кількість. 
Повернення в режим зважування:      натиснути два рази кнопку F. 
 
11.2. Контроль +/- відносно заданої маси 
 
Порядок дій: 
• Ввійти у функцію HILO. 
 

Пульсує символ 
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При встановленні значень порогів на індикаторі висвітлюється такі символи: 
 

 
 
 
 

Зважувана маса більша від ІІ порогу 
 
Зважувана маса знаходиться між порогами 
 

Зважувана маса менше від І порогу 
 
 
 

Встановлення значення нижнього порогу 
 

 

 
TARE – вибір цифри, яка встановлюється; 
ZERO – вибір значення цифри; 
PRINT – затвердження вибраного значення. 
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Встановлення значення верхнього порогу 

 

 
 
 
TARE – вибір цифри, яка встановлюється; 
ZERO – вибір значення цифри; 
PRINT – затвердження вибраного значення. 

 
Увага:  Якщо помилково записати значення нижнього порогу більшим від верхнього, тоді на 

індикаторі появиться повідомлення про помилку і вага повертається в режим зважування. 
 
Для повернення в режим зважування:      Натиснути два рази кнопку F. 
 
11.3. Контроль відхилень ( в %) відносно маси зразка 
 
Програма ваги здійснює контроль відхилень (в %) деталей, що зважуються відносно 

встановленої маси зразка. Маса зразка може бути визначена шляхом його зважування (функція 
PrcA), або записана у пам’ять ваги користувачем. 

 
11.3.1.Маса зразка визначена шляхом його зважування 
 
Порядок дій: 

- ввійти в функцію PrcA 
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- поставити на тарілку вантаж (деталь), маса якого прийнята як зразок; 
- натиснути кнопку PRINT, щоб затвердити вибір; 
- через декілька секунд на індикаторі з’явиться напис 100,00%. 
 

Від цього моменту на індикаторі буде висвітлюватись відношення маси, що зважується до 
маси зразка (в %).  

 
 
11.3.2. Маса зразка, яка записується в пам’ять ваги користувачем 
 
Порядок дій: 
Ввійти у функцію PrcB 
 

 

 
 
- на індикаторі висвітлюються нульові покази; 
- з допомогою кнопок: 
 
TARE  – вибір встановлюваного розряду 

 
ZERO – вибір значення розряду 
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Встановити значення маси зразка і натиснути кнопку PRINT   -на індикаторі висвітиться 

значення 0,00%. 

 
 
Для повернення в режим зважування:      натиснути два рази кнопку F. 
 
11.4. Тара автоматична 
 
Дана функція використовується для швидкого визначення маси нетто в  випадку, коли кожне 

наступне зважування відбувається в іншій тарі. Зважування з використанням даної функції 
відбувається наступним чином: 

- при порожній платформі натиснути кнопку   ; 
- розмістити на платформі тару (коробку); 
- після стабілізації показів відбувається автоматичне тарування (появиться символ NET); 
- поставити на платформу (в коробку) масу, що зважується; 
- на індикаторі появиться значення маси нетто; 
- зняти з платформи масу, що зважується разом з коробкою; 
- покази ваги стають нульовими; 
- поставити на платформу тару (коробку) наступного вантажу і т.д.  
 
Порядок активізації функції Atar: 
 

 
Для повернення в режим зважування:      натиснути два рази кнопку F. 
 
11.5. Вимірювання максимальної сили натискання на платформу – «фіксація» 
 

 

 
Підтвердженням вибору функції top є символ toP, який з’являється у середній частині 

індикатора.  
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- при навантаженні ваги зі змінною силою на індикаторі за фіксується її максимальне 

значення; 
- зняти навантаження з платформи; 
- перед наступним вимірюванням натиснути кнопку          . 

Для повернення в режим зважування: натиснути два рази кнопку F.  
 
12. Калібрування ваги 
Забезпечення високої точності зважування вимагає внесення у пам’ять ваги коефіцієнта, 

який коректує покази ваги відносно еталонної маси – це є так зване калібрування ваги. 
Калібрування повинно виконуватись перед початком зважування, або при відчутній зміні 
температури навколишнього середовища. Перед калібруванням необхідно зняти навантаження з 
платформи ваги.  

Вага WLC…/C/2  з вмонтованою калібрувальною гирею, калібрується автоматично після 
вмикання живлення, або після натискання кнопки CAL. Після завершення калібрування вага 
виходить у режим зважування. 

 
12.1.Калібрування ваги WLC…/C/1.   
Порядок дій: 

 

 
 

 
 

- на індикаторі з’явиться повідомлення 
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У цей час відбувається визначення стартової маси ваги,  а після закінчення процесу, на 
індикаторі висвітлюється значення калібрувальної маси, наприклад 3. 000 кг. 

- поставити на платформу гирі і натиснути кнопку PRINT  
- починається процес калібрування: 

 
- після закінчення калібрування з’явиться напис : 

 
- зняти гирі з платформи: 

 
- повернутися в режим зважування зі збереженням змін. 
 

Повернення у режим зважування згідно з п. 5.2. 
12.2.Визначення стартової маси 
 
Якщо вага не потребує калібрування, можна визначити і записати нове значення стартової 

маси. 
Порядок дій: 

 

 
 
- на індикаторі з’явиться повідомлення: 

 
- після закінчення визначення стартової маси вага повертається до попереднього параметру. 

 

 
 
13. Робота з друкуючими пристроями 
 
При натисканні кнопки PRINT відбувається передача інформації до друкуючого пристою, 

яка відповідає актуальному стану індикатора. 
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В залежності від значення параметру STAB відбувається друкування миттєвих або 
стабільних результатів. В залежності від встановленого  значення параметру REPL відбувається 
друкування (автоматичне або ручне). 

Вага може співпрацювати з термічними друкуючими пристроями серії KAFKA:  
- KAFKA  – можливий друк лише результатів зважування з одиницями маси; 
- KAFKA 1/Z  – друкуючий пристрій має внутрішній годинник реального часу; 
- KAFKA SQ S – друкуючий пристрій має внутрішній годинник реального часу і проводить 

статистичні операції при вимірюваннях, а саме: рахує кількість вимірювань, суму всіх мас, 
середнє значення, стандартне відхилення, мінімальне і максимальне значення та їх різницю. 

 
14. Робота з комп’ютером 
 
Передача результатів зважування до комп’ютера може відбуватись: 

- вручну – після натискання кнопки PRINT ; 
- постійна передача – після активізації функції, або за командою керування; 
- автоматично – після стабілізації результату зважування (якщо REPL  YES); 
- за вимогою комп’ютера  - згідно з  листом повідомлень. 

 
15. Перелік команд, які виконує вагопроцесор 
 

 
Команда 

Опис команди 
 

Z Обнулити вагу 
T Тарувати вагу 
S Видати стабільний результат в основній одиниці 
SI Видати миттєвий результат в основній одиниці 
SU Видати стабільний результат в актуальній одиниці 
SUI Видати 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 Вислати всі активізовані команди 

 
Кожна команда повинна закінчуватись знаками CRLF . 
 
 
15.1. Формат відповіді на запитання комп’ютера. 
Вагопроцесор при отриманні команди відповідає: 
 

 -  команда зрозуміла, розпочато виконання; 

 - завершено командою (з’являється після ХХ_А); 

 - команда зрозуміла, але в даний момент недоступна; 

 - команда зрозуміла, але поступило перевищення НГЗ; 

 - команда зрозуміла, але поступило перевищення НмГЗ; 

 - появилась помилка при виконанні команди – перевищений ліміту  
часу при очікуванні стабільного результату; 

 - назва команди. 
 
 
Форма команди має вигляд: 
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Команда  Пробіл/3с 
і знак 
команди 

Знак  
стабілізації 

Пробіл Знак Маса Пробіл Одиниця 
вимірювання 

CR LF 

 
Команда (1-3 знаки). 
У випадку коли команда має 3 знаки – останній знак розміщується на місці   пробілу. У 

такому випадку довжина рамки залишається без змін. 
Знак стабілізації - [пробіл], якщо стабільний. 
[?] – якщо нестабільний; 
[^] – якщо появиться помилка перевищення діапазону на +; 
[v] – якщо появиться помилка перевищення діапазону на -. 
Знак [пробіл] для плюсових значень або [-] для від’ємних; 
Маса – 9 знаків вирівнювання справа; 
Одиниця вимірювання – 3 знаки вирівнювання зліва. 
 
15.2. Друкування ручне. 
 

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

Пробіл Знак Маса Пробіл Одиниця 
вимірювання 

CR LF 

 
15.3. Передача даних постійна. 
Вагопроцесор забезпечує постійну передачу для друкування значення маси, як в основних 

так і в додаткових одиницях вимірювання. 
Встановлення постійної передачі даних: (див.п. 10.1). 

  - ввімкнути передачу постійну з основною одиницею вимірювання; 

 - вимкнути передачу постійну з основною одиницею вимірювання; 

 - ввімкнути передачу постійну з встановленою одиницею вимірювання; 

 - вимкнути передачу постійну з встановленою одиницею вимірювання; 
 
 

1 2 3 4 5 6 7-15 16 17 18 19 20 21 
S I Пробіл Знак  

стабілізації 
Пробіл Знак Маса Пробіл Одиниця 

вимірювання 
CR LF 

Знак стабілізації - [пробіл], якщо стабільний. 
[?] – якщо нестабільний; 
[^] – якщо появиться помилка перевищення діапазону на +; 
[v] – якщо появиться помилка перевищення діапазону на -. 
Знак [пробіл] для плюсових значень або [-] для від’ємних; 
Маса – 9 знаків вирівнювання справа; 
Одиниця вимірювання – 3 знаки вирівнювання зліва. 
 
16. Повідомлення про помилки 
 

 - значення за межами діапазону обнулення; 

 - значення за межами діапазону тарування; 

 - маса калібрування за межами діапазону на ± 1%; 

 - маса однієї штуки менша дискретності ваги; 

 - дуже короткий час вимикання ваги (рекомендується більше 3 сек.); 
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 - перевищений час операції тарування (обнулення); 

 - нульові значення з перетворювача; 

 - перевищений діапазон зважування; 

 - помилка стартової маси, стартова маса за межами діапазону ± 10%. 
 

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

Марка ваги WTВ 200 WTВ 2000 
Найбільша границя зважування, г 200 2000 
Дискретність, г 0,001 0,01 
Найменша границя зважування, г 0,02 0,2 
Тарування,г -200 -2000 
Розмір платформи, мм Ø 115 125х145 
Індикатор рідкокристалічний   (LCD) з підсвіткою 
Живлення  230В 50Гц / 11В AC аккумулятор SLA (стандартний зарядний 

пристрій) 
Робоча температура +15 °  + 30 °C 
Час стабілізації показів, с 2 
Клас точності 4 


