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Дана настанова щодо експлуатування (надалі – НЕ) є об'єднаним до-

кументом, що включає настанову щодо експлуатування і паспорт.  

НЕ призначена для вивчення технічних характеристик, складу, прин-

ципу роботи і правил експлуатації, обслуговування, зберігання, транспор-

тування ваг електронних типу CERTUS Base виконання СВС виробництва 

CERTUS (Україна). Робота з вагами згідно правилам, вказаним у даній НЕ 

дозволить продовжити термін їх експлуатації, а також забезпечить точ-

ність зважування із задекларованою точністю.  

Ваги занесені до Держреєстру ЗВТ України за № У2783-09. 

Умовне позначення ваг CERTUS BASE: 

CERTUS BASE СВСд-XX-YY 

                                                              

  позначення типу ваг                                 виконання ваг,  

де   СВС – позначення виконання ваг; 

   д – при використанні в вагах дублюючого табло; 

ХХ – найбільша границя зважування (далі – НГЗ), кг; 

YY – ціна повірочної поділки, г. 

 

 

1 ОПИС І РОБОТА 

1.1 Призначення ваг 

Ваги електронні (далі – ваги) виконання СВС відносяться до елект-

ронних ваг середнього класу точності та призначені для зважування різно-

манітних вантажів (матеріалів, напівфабрикатів і готової сільськогоспо-

дарської та промислової продукції) на підприємствах торгівлі, транспорту, 

заготівельної і переробної промисловості, сільського господарства, гро-

мадського харчування та інших галузей господарства. 

Ваги призначені для експлуатації в приміщеннях при максимальному 

значенні відносної вологості навколишнього повітря до 95 % при темпера-

турі від мінус 10 до плюс 45 ºС. 

Ваги працюють через адаптер мережевої напруги 9 В, 800 мА, від 

акумулятора 6 В, 4 А·ч або від первісних гальванічних елементів 1,5 В (ро-

змір D). 
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1.2 Основні функції 

У вагах передбачені наступні функції: 

– швидке і стабільне визначення маси вантажу; 

– вибирання маси тари, визначення маси брутто/нетто; 

– одиниця вимірювання маси – кілограми, грами або фунти; 

– автоматичне обнулення, а також пристрій стеження нуля; 

– покази ваг блокуються у випадку, якщо маса вантажу, розміщеного 

на вантажно-приймальній платформі, перевищує найбільшу границю зва-

жування на 9 е; 

– можливість використовування дублюючого дисплея. 

1.3 Технічні характеристики 

1.3.1 Ваги виготовлені відповідно до вимог ГОСТ 29329 та          ТУ У 

29.2-19371667–006:2008. 

1.3.2 Ваги є відновлювальним однофункціональним виробом. 

1.3.3 Стандартні виконання ваг та їх метрологічні характеристики на-

ведені у таблиці 1.1 та таблиці 1.2. 

1.3.4 Клас точності згідно ГОСТ 29329 – середній. 

 

Т а б л и ц я 1.1 Метрологічні характеристики  
Метрологічні характеристики СВС-3-1 СВС-6-2 СВС-15-5 СВС-25-10 

1 Найбільша границя зважування 

(НГЗ), г 
3000 6000 15000 25000 

2 Найменша границя зважування 

(НмГЗ), г 
20 40 100 200 

3 Дискретність відліку (dd) та ціна 

повірочної поділки (е), г 
1,0 2,0 5,0 10,0 

4 Границі допустимої похибки  під час первинної повірки, г 

Від НмГЗ до 2000 е включно ± 1,0 ± 2,0 ± 5,0 ± 10,0 

Понад 2000 е ± 2,0 ± 4,0 ± 10,0 ± 20,0 

5 Границі допустимої похибки  під час експлуатації, г: 

Від НмГЗ до 500 е  включно ± 1,0 ± 2,0 ± 5,0 ± 10,0 

Від 500 е до 2000 е  включно ± 2,0 ± 4,0 ± 10,0 ± 20,0 

Понад 2000 е ± 3,0 ± 6,0 ± 15,0 ± 30,0 
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Т а б л и ц я 1.2 Метрологічні характеристики 

Метрологічні характеристики 
СВС-3-0,5; 

СВСд-3-0,5 

СВС-6-1; 

СВСд-6-1 

СВС-15-2; 

СВСд-15-2 

СВС-25-5; 

СВСд-25-5 

1 Найбільша границя зважування 

(НГЗ), г 
3000 6000 15000 25000 

2 Найменша границя зважування 

(НмГЗ), г 
10,0 20 40 100 

3 Дискретність відліку (dd) та ціна 

повірочної поділки (е), г 
0,5 1,0 2,0 5,0 

4 Границі допустимої похибки  під час первинної повірки, г 

Від НмГЗ до 2000 е включно ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0 ± 5,0 

Понад 2000 е ± 1,0 ± 2,0 ± 4,0 ± 10,0 

5 Границі допустимої похибки  під час експлуатації, г: 

Від НмГЗ до 500 е  включно ± 0,5 ± 1,0 ± 2,0 ± 5,0 

Від 500 е до 2000 е  включно ± 1,0 ± 2,0 ± 4,0 ± 10,0 

Понад 2000 е ± 1,5 ± 3,0 ± 6,0 ± 15,0 
 

Т а б л и ц я 2 Технічні характеристики 
Технічні характеристики Значення 

1 2 

1 Діапазон вибирання маси тари*, % від НГЗ 100 

2 Діапазон робочих температур, ºС від - 10 до + 45 

3 Максимальне значення відносної вологості % без кон-

денсації вологи при 25 °С 

95 

4 Час стабілізації показів при зважуванні, с, не більше 4 

5 Час готовності ваг до роботи після включення живлення, 

хв, не більше 

15 

6 Ступінь захисту за ГОСТ 14254 IP 44 

7 Клас захисту від ураження електричним струмом за 

ГОСТ 12.2.007.0 

II 

8 Розмір платформи, мм 190×230, нержавіюча 

сталь 

9 Габаритні розміри ваг, мм 288×192×288 

10 Маса ваг, кг, не більше 3,6 

11 Дисплей рідкокрісталічний з 

підсвічуванням, 5 си-

мволів плюс 1 служ-

бовий; висота симво-

лів 25 мм 
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Продовження таблиці 2 
1 2 

12 Живлення:  

адаптер  

акумулятор  

(ваги виконання  СВС-3-0,5; СВС-6-1; СВС-15-2;  

СВС-25-5, СВСд-3-0,5; СВСд-6-1; СВСд-15-2; СВСд-25-5) 

гальванічні елементи живлення  

(ваги виконання  СВС-3-1; СВС-6-2; СВС-15-5;  

СВС-25-10) 

 

9 В, 800 мА 

6 В, 4 А·ч 

 

 

1,5 В, розмір D 

 

 

13 Міцність до вібрацій місця установки ваг  синусоїдальні вібрації 

високої частоти, група 

L1 за ГОСТ 12997 

14 Електрична потужність, що споживають ваги від мережі 

змінного струму, Вт, не більше: 

- СВС-3-1, СВС-6-2, СВС-15-5, СВС-25-10 

- СВС-3-0,5, СВС-6-1, СВС-15-2, СВС-25-5 

- СВСд 

 

 

6,0 

10,0 

10,4 

15 Максимальний струм споживання від акумуляторів, А, 

не більше: 

- СВС-3-1, СВС-6-2, СВС-15-5, СВС-25-10 

- СВС-3-0,5, СВС-6-1, СВС-15-2, СВС-25-5 

- СВСд 

 

0,10 

0,17 

0,10 

16 Термін роботи ваг: 

при роботі від мережі живлення 220 В, 50 ± 1 Гц через 

адаптер, год. 

при роботі від акумулятора, год. не менше 

 

24 

 

8 
* Діапазон вибирання маси тари може бути меншим в залежності від умов договору. 

1.4 Комплект поставки 

1.4.1 Комплект поставки ваг вказаний у таблиці 3 

Т а б л и ц я 3 – Комплект поставки ваг 
Найменування Кількість, од. 

1 Ваги (з вбудованим акумулятором
1
) 1 

2 Мережний адаптер 1 

3 Настанова щодо експлуатування 1 

4 Пакування 1 
1
 Виконання СВС-3-1, СВС-6-2, СВС-15-5, СВС-25-10 постачаються без акуму-

лятора, але з первісними гальванічними елементами.  



CERTUS 01-01.00.00НЕ 

9 
 

1.5 Заходи безпеки при роботі з вагами 

1.5.1 Матеріали конструкції ваг не спричиняють небезпечну і шкідли-

ву дію на організм людини і навколишнє середовище при всіх режимах 

роботи, передбачених умовами експлуатації, а також не створюють поже-

жо- і вибухонебезпечні ситуації. 

1.5.2 До експлуатації ваг повинні допускатися особи, що мають необ-

хідну кваліфікацію, що вивчили експлуатаційну документацію на ваги і 

навчені правилам техніки безпеки. 

1.5.3 Джерелами небезпеки є струмопровідні ланцюги напругою 

220 В. 

1.5.4 Ваги відповідають вимогам безпеки ГОСТ 12.2.007.0.-75, клас 

захисту від ураження електричним струмом II – ваги мають подвійну ізо-

ляцію. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати включені ваги та усувати несправності 

в них. 

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати стабілізатор напруги, якщо 

коливання в мережі складають  більш ніж 10 %. 

1.6 Органи управління та індикації 

Конструкцією ваг передбачені наступні кнопки: 

 
ON/OFF 

кнопка ввімкнення/вимкнення ваг 

TARE/UNIT 

режим вибирання маси тари 

якщо утримувати клавішу протягом 4 секунд, змінюєть-

ся одиниця виміру з кілограмів на грами і навпаки 

 

 

ZERO 

встановлення нульових показів на дисплеї ваг 

(можливе тільки в діапазоні 4 % від НГЗ) 

 

На рідкокристалічному дисплеї відображується значення маси ванта-

жу, розміщеного на платформі ваг, а також мітки навпроти символів, які 

позначають наступне: 

 Індикатор ненавантаженої платформи (значення 0) 

 Індикатор стабільної маси на платформі ваг; після появи 

цього індикатора, можна знімати покази маси з дисплея 

 Індикатор зважування в режимі вибирання маси тари 
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 Індикатор низького рівня заряду акумулятора (гальваніч-

них елементів). Необхідно зарядити акумулятор (замінити 

гальванічні елементи), якщо з’явиться даний індикатор 

 Індикатор одиниць вимірювання (кг) 

 Індикатор додаткової одиниці зважування: грами або фу-

нти. 

1.7 Маркування 

1.7.1 На боковій поверхні ваг нанесена наступна інформація: 

- позначення ваг; 

- клас точності ваг; 

- найменування або товарний знак підприємства-виробника; 

- порядковий номер ваг по системі нумерації підприємства-

виробника; 

- значення НГЗ і НмГЗ; 

- значення ціни повірочної поділки (е); 

- значення дискретності відліку (dd); 

- рік випуску. 

1.7.2 На нижній поверхні ваг нанесено: 

- характеристики адаптера, що допускається до застосування спільно 

з даними вагами. 

1.7.3 На транспортній тарі вказано: 

- позначення ваг; 

- клас точності ваг; 

- найменування або товарний знак підприємства-виробника; 

- порядковий номер ваг по системі нумерації підприємства-

виробника; 

- значення НГЗ і НмГЗ; 

- значення ціни повірочної поділки (е); 

- значення дискретності відліку ( dd); 

- рік випуску. 
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2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

2.1 Експлуатаційні обмеження 

2.1.1 Уникайте нестійких поверхонь. Ваги мають бути встановлені по 

рівню на стійкій поверхні. Не розміщуйте ваги поблизу вібруючих прила-

дів. 

2.1.2 Ваги не повинні піддаватися дії прямих сонячних променів. 

Уникайте різких перепадів температури. В місці установки ваг мають бути 

відсутні прямі повітряні потоки – не розташовуйте ваги поблизу вентиля-

торів, відкритих дверей та вікон. Не рекомендується виконувати зважу-

вання одночасно з роботою (розмовами по) мобільного телефону. 

2.1.3 Місце розміщення ваг повинне виключати запилення повітря і 

підвищену вологість, випаровування агресивних і вибухонебезпечних ре-

човин, вплив електромагнітних полів. 

2.1.4 Не підключайте ваги до нестабільних джерел напруги. Не реко-

мендується працювати з вагами поблизу великих споживачів енергії, на-

приклад, зварювального устаткування або великих двигунів. 

2.1.5 Не занурюйте ваги у воду. 

2.1.6 Ваги необхідно зберігати в чистому стані. 

2.1.7 При зважуванні слід плавно навантажувати платформу ваг,   

оскільки необережне розміщення вантажу на платформі ваг і падіння ван-

тажу можуть привести до їх поломки. 

2.1.8 Не навантажуйте ваги масою, що перевищує найбільшу границю 

зважування.  

2.1.9 Платформа і вантаж, що зважується, не повинні торкатися сто-

ронніх предметів. 

2.1.10 Вантаж, що зважується, необхідно розташовувати в центрі пла-

тформи. 

2.1.11 Після перевезення або зберігання при низьких температурах, 

ваги можна включати не раніше, ніж через 2 години перебування в робо-

чих умовах. 

2.2 Підготовка до роботи 

2.2.1 Розпакуйте ваги і проведіть зовнішній огляд комплектуючих де-

талей на відсутність механічних пошкоджень: вм'ятин, подряпин. Провірте 

цілісність кабелю адаптера. 
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УВАГА: ЗБЕРІГАЙТЕ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І КОРОБКУ 

ДЛЯ МОЖЛИВИХ МАЙБУТНІХ ТРАНСПОРТУВАНЬ ВАГ. 

Примітка – Ваги необхідно встановлювати на рівній стійкій поверхні. 

2.2.2 Встановіть ваги за допомогою чотирьох регулювальних ніжок за 

рівнем. Слідкуйте за тим, щоб ваги стійко стояли на всіх чотирьох ніжках. 

2.2.3 Перед початком роботи платформа ваг повинна бути порож-

ньою.  

2.2.4 Включення ваг 

УВАГА: ДЛЯ ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕ-

МЕНТАМИ ЖИВЛЕННЯ ВМИКАЙТЕ ВАГИ РОЗДІЛЬНО: АБО ВІД 

АДАПТЕРУ, АБО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ. 

1) Вставте вилку адаптера в мережу (220 (+22; -33) В; 50 ( 1) Гц), а 

штекер в роз'єм живлення на нижній частині ваг.  

УВАГА: ДОТРИМУЙТЕСЬ ПАРАМЕТРІВ АДАПТЕРА, ЩО ВКА-

ЗАНІ ПОРЯД З РОЗ'ЄМОМ ЖИВЛЕННЯ ВАГ. 

2) У разі дрейфу показів з якої-небудь причини при порожній плат-

формі натисніть кнопку . Повинен включитися покажчик нуля. Діапа-

зон, в межах якого можливо обнуління, складає  4 % від НГЗ. 

3) Ваги готові до роботи  

УВАГА: ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ВИМІРЮВАНЬ ВАГИ ПОВИННІ 

БУТИ ВКЛЮЧЕНІ ПРОТЯГОМ 15 ХВИЛИН. 

2.2.5 Вибір одиниці виміру 

Щоб змінити одиницю виміру, протягом 4-х секунд утримуйте кноп-

ку . Таким чином можна змінити індикацію показників з основної оди-

ниці (кг) на додаткову одиницю зважування (г) і навпаки. Мітка навпроти 

відповідного символу вкаже на те, в яких одиницях проводиться вимірю-

вання. У випадку якщо потрібно змінити додаткову одиницю зважування з 

грам на фунти, необхідно звернуться в сервісний центр.     

2.3 Робота з вагами 

У вагах передбачені наступні робочі режими: 

- режим простого зважування; 

- зважування з використанням тари (режим вибирання маси тари). 

2.3.1 Просте зважування 

– Обнуління дисплея 

Покази дисплея ваг завжди можна обнулити за допомогою кнопки 

. Обнуління можливо в межах  4 % від НГЗ. Дана функція використо-
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вується при порожній платформі ваг. При досягненні значення «нуль»,  на 

дисплеї з’явиться мітка навпроти символу . 

У вагах також використовується функція автоматичного стеження 

нуля для випадків, коли відбувається незначна зміна маси вантажу на пла-

тформі. Проте, якщо при ненавантаженій платформі ваг на дисплеї відо-

бражаються невеликі значення маси, необхідно натиснути кнопку  для 

обнулення показів ваг. 

Примітка – Якщо покази дисплея ваг перевищують 4 % від НГЗ, дана 

функція недоступна. 

Зважування вантажів проводиться в наступній послідовності: 

- Натисніть кнопку  для обнулення показів ваг; 

- Покладіть вантаж, що зважується, на платформу; 

- Дочекайтесь повідомлення індикації стабільності « » і зчитуйте 

показання маси на дисплеї ваг; 

- Зніміть вантаж з платформи. 

2.3.2 Зважування з використанням тари 

Введення в пам'ять ваг маси, що знаходиться на платформі ваг 

 а) обнуліть ваги за допомогою кнопки , якщо це необхідно. На 

дисплеї з'явиться значення «нуль»; 

 б) помістіть вантаж (тару) на платформу, значення маси вантажу 

з'явиться на дисплеї; 

 в) щоб визначити масу на платформі ваг як масу тари, після появи на 

дисплеї ваг символу стабільності, натисніть кнопку . Маса, що відо-

бражається, буде збережена як маса тари і на дисплеї відобразиться нуль. 

З’явиться мітка навпроти індикатора «НЕТТО». 

При заповненні тари вантажем на дисплеї відобразиться тільки маса 

вантажу.  

Ваги можуть бути обнулені другий раз, якщо тара наповнюватиметь-

ся іншим вантажем. У цьому випадку на дисплеї відобразиться маса дода-

ного вантажу. 

Коли ви знімете тару з платформи, на дисплеї відобразиться значення 

маси з негативним значенням. Якщо тарування було здійснене перш, ніж 

прибрано вантаж, то значення на дисплеї відображує суму маси брутто та-

ри вантажу. Також з’явиться індикатор нуля, тому що платформа знахо-

диться в такому ж стані, як і при останньому натисканні кнопки . 
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3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

3.1 Технічне обслуговування 

Технічне обслуговування ваг у процесі експлуатації необхідно здійс-

нювати для запобігання відмов ваг, підтримки їх працездатності протягом 

терміну служби. Обслуговування здійснюється персоналом, що вивчив 

принцип роботи ваг, їх будову і порядок роботи. 

1) щоденний огляд; 

2) профілактичний огляд; 

3) очищення; 

4) калібрування (виконується метрологічною службою підприємства-

виробника). 

При щоденному огляді, що перед початком роботи проводиться що-

дня, перевіряється установка ваг по рівню і відсутність сторонніх предме-

тів між платформою ваг і основою ваг. 

УВАГА: ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВАГ НЕ МОЖНА КОРИСТУВАТИСЯ 

РОЗЧИННИКАМИ І ІНШИМИ ЛЕТЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ. 

При профілактичному огляді, що проводиться не рідше за один раз на 

місяць, перевіряється: 

1) відсутність пошкоджень ваг, цілісність з’єднувального кабелю і 

з’єднувальних роз'ємів; 

2) відсутність слідів корозії на металевих деталях; 

3) платформа і корпус ваг протираються сухою матерією.  

УВАГА - ВСІ ВИДИ РЕМОНТУ ВИКОНУЮТЬСЯ ФІРМОЮ-

ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ВАГОВОГО УСТАТКУВАННЯ.  

Очищення ваг виконують по мірі забруднення корпусу ваг та ВПП. 

Очищення виконують вологою бавовняною ганчіркою, що змочена у ми-

льній воді. Не використовуйте рідини, що містять агресивні речовини та 

розчинники, а також абразивні речовини. 

УВАГА: НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ВОДУ НА ВАГИ. НЕ ВИКОРИСТО-

ВУЙТЕ РІДИНИ, ЩО МІСТЯТЬ АГРЕСИВНІ РЕЧОВИНИ ТА РОЗЧИН-

НИКИ. 

Калібрування ваг виконується в разі погіршення метрологічних хара-

ктеристик ваг. Необхідність калібрування Ви можете визначити якщо при 

навантаженні ВПП ваг гирями класу М1 від НмГЗ до НГЗ, похибка ваг бу-

де перевищувати значення, наведене у таблиці 1 даної інструкції. У разі 

якщо таке сталося, Вам необхідно звернутися до організації-постачальника 

даного вагового обладнання. 
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Повірка (див. розділ 4). 

3.2 Гарантійний ремонт 

Гарантійний ремонт здійснюється за рахунок організації -

постачальника вагового обладнання, за умови дотримання умов експлуа-

тації ваг. Умови гарантійного обслуговування вказані в даній НЕ та в гара-

нтійному талоні. 

Після перекалібрування або ремонту ваг ваги мають бути пред’явлені 

представникові територіальному органу Держспоживстандарту для повір-

ки.  

3.3 Робота ваг від первісних гальванічних елементів  

Коли гальванічні елементи розряджені, на дисплеї з’являється інди-

катор  - Вам необхідно замінити розряджені гальванічні елементи. 

У вагах використовується 3 елементи D-розміру. Відсік під гальвані-

чні елементи розташований у нижній частині ваг. Викрутіть гвинт кришки 

відсіку для гальванічних елементів, зніміть кришку, звертаючи увагу на 

правильну полярність (+/-), встановіть елементи. Якщо Ви не використову-

єте ваги тривалий час, гальванічні елементи необхідно вийняти з ваг. 

3.4 Робота ваг від акумулятора 

Окрім роботи від мережі змінного струму ваги можуть працювати від 

акумулятора, термін дії якого приблизно 70 годин. 

Коли акумулятор вимагає зарядки, на дисплеї з'являється індикація. 

Ваги працюватимуть ще протягом 10 годин, після чого автоматично 

відключаться. 

Для зарядки акумулятора просто підєднайтеся до мережі живлення. 

Ваги вимикати не потрібно. Ваги повинні заряджатися протягом 12 годин. 

У дисплей ваг вбудований світлодіодний індикатор, який відображає 

стан акумулятора. Коли ваги підключені до мережі живлення, він заряджа-

ється. Якщо індикатор зеленого кольору, акумулятор заряджений повніс-

тю. Якщо індикатор червоний, акумулятор розряджений; якщо жовтий – 

йде зарядка.  

Якщо ваги знаходяться в постійній експлуатації, з часом акумулятор 

може гірше тримати заряд.  
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3.5 Перелік можливих відмов ваг 

Перелік можливих відмов ваг, індикація помилок, рекомендації по їх 

усуненню 

Т а б л и ц я 4 – Помилки ваг 
Коди  

помилок 
Опис Усунення помилок 

--OL- Перевищен-

ня границі 

зважування 

Приберіть вантаж з платформи ваг. 

Якщо помилка не усувається, зв'яжіться з постачальником 

ваг. 

Err4 Помилка 

установки на 

нуль 

Нормальна установка на нуль ваг може бути порушена піс-

ля ввімкнення чи після натискання кнопки . Помилка 

може виникнути, якщо величина, що обнуляється, більше 

4 % від НГЗ. 

Err6 Перевищен-

ня аналого-

цифрового 

діапазону 

Значення з АЦП перевищують припустимі. Приберіть зай-

вий вантаж з платформи, переконайтеся, що датчик під'єд-

наний правильно. 

Повідомлення про те, що несправний тензодатчик чи елек-

троніка. 

Якщо помилка не усувається, зв'яжіться з сервісним центром. 

 

4 ПОВІРКА 

 

4.1 Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу 

ваг, - не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний              

інтервал – 1 рік.  

4.2 Повірка ваг здійснюється: 

– після кожного ремонту; 

– при експлуатації (періодична повірка) – якщо закінчився термін дії 

попередньої повірки. 

4.3 На повірку власник ваг повинен надати: 

– чисті ваги; 

– настанову з експлуатації. 
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4.4 Методика повірки ваг 

4.4.1 При виконанні повірки повинні бути виконані операції та засто-

совані засоби, що зазначені в таблиці 4. 

Т а б л и ц я 4 

Найменування операцій  

Номер пу-

нкту ме-

тодики 

Засоби повірки та їх но-

рмативно-технічні хара-

ктеристики
 

1 2 3 

1 Зовнішній огляд 4.4.3.1 - 

2 Випробування 4.4.3.2 - 

3 Визначення метрологічних ха-

рактеристик  
4.4.3.3 - 

3.1 Перевірка незалежності пока-

зів ваг від положення вантажу на 

платформі 
4.4.3.3 1) 

Набор (10 мг – 500 г) M1 

ДСТУ ГОСТ 7328:2003; 

Набор (1 кг – 10 кг) М1 

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 

Гирі 20 кг М1  

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 

3.2 Перевірка похибки наванта-

жених ваг 

4.4.3.3 2) 

Набор (10 мг – 500 г) M1 

ДСТУ ГОСТ 7328:2003; 

Набор (1 кг – 10 кг) М1 

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 

Гирі 20 кг М1  

ДСТУ ГОСТ 7328:2003 

3.3 Перевірка порогу чутливості  4.4.3.3 3) Те саме 

3.4 Перевірка похибки вибиран-

ня маси тари 
4.4.3.3 4) “ 

 

4.4.2 Умови виконання повірки 

4.4.2.1 До виконання повірки допускаються особи, що вивчили пра-

вила користування ваг, що викладені в настанові щодо експлуатування. 

4.4.2.2 При виконанні повірки повинні виконуватись наступні умо-

ви: 

- температура зовнішнього середовища від 15 до 35 ˚С; 

- швидкість зміни температури – не більше за 5 °С на годину; 

- відносна вологість повітря від 45 % до 80 %; 

- атмосферний тиск – від 84,0 до 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.); 
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- живлення ваг від мережі змінного струму 220 (+22; -33) В,            

(50  1) Гц; 

- прямі повітряні потоки та вібрації, що приводять до зміни показів 

ваг, а також теплові потоки, що приводять до однобічного нагріву або охо-

лодження ваг, повинні бути відсутніми; 

4.4.2.3 Ваги повинні бути витримані при зазначеній температурі не 

менше ніж 2 год, час прогрівання ваг до початку повірки повинен бути не 

менше за 30 хв. 

4.4.3 Виконання повірки 

4.4.3.1 Зовнішній огляд 

При зовнішньому огляді ваг повинне бути встановлено: 

1) відповідність комплектності ваг та маркуваня; 

2) присутність всіх органів керування; 

3) відсутність механічних ушкоджень ваг, дефектів лакофарбових та 

металевих покрить; 

4) відсутність ушкоджень з’єднувальних кабелів. 

4.4.3.2 Випробування 

При випробуванні ваг перевіряють відповідність їх функціональних 

можливостей та робото спроможності, випробують цифровий показуваль-

ний пристрій (надалі – ЦПП), пристрій вибирання маси тари, сигналізації 

про несправності та перевантаження.  

4.4.3.3 Визначення метрологічних характеристик ваг 

1) Перевірка незалежності показів ваг від положення вантажу на 

ВПП 

Визначення похибки ваг при різному положенні вантажу на 

вантажоприймальної платформи (надалі – ВПП), проводять шляхом послі-

довного встановлення гир масою 10 % НГЗ у позиції, що показані на рису-

нку 1. Вимірювання проводять тричі у кожній точці. 

1

2

54

3

 
Рисунок 1 Схема навантаження ваг 

Результати контролю вважаються позитивними, якщо покази ваг при 

різному положенні гир на ВПП для даного навантаження знаходяться у 

межах допустимої похибки (таблиці 1.1, 1.2 даної НЕ). 
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2) Перевірка похибки навантажених ваг 

Похибку ваг без вибирання маси тари визначають при навантаженні 

ваг та їхньому розвантаженні не менше ніж у 10 рівномірно розподілених 

точках діапазону зважування, включаючи точки, що відповідають НмГЗ; 

500 е; 2000 е і НГЗ. 

Випробування виконують навантаженням ВПП еталонними гирями 

класу точності М1. Навантаження, що застосовується до ваг, повинне бути 

рівномірно розташоване, тобто, гирі на платформі ваг необхідно розташо-

вувати рівномірно по всій площі ВПП. Отримане значення похибки не по-

винне перевищувати значення, що вказане в таблицях 1.1, 1.2  даної наста-

нови. 

3) Перевірка порогу чутливості 

Перевірка порогу чутливості ваг виконують разом із перевіркою по-

хибки ваг у трьох точках НмГЗ, 0,5 НГЗ, НГЗ.  

Операцію виконують таким способом: 

– послідовно встановлюють на ВПП еталонні гирі; 

– фіксують покази ваг у кожній точці навантаження; 

– плавно (без ударів) у кожну точку навантаження додатково вста-

новлюють на вантажоприймальну платформу еталонну гирю масою, що 

відповідає 1,0 е та добавляють додаткові гирі до досягнення сумарної ма-

си, доданої на платформу ваг, значення 1,4 е;  

– фіксують покази ваг. 

Результати контролю вважаються позитивними, якщо при зміні зва-

жуваної маси, від 1,0 до 1,4 е, покази ваг змінюються на 1 е. 

4) Перевірка похибки вибирання маси тари 

Перевірку похибки вибирання маси тари виконують при наванта-

женні ваг еталонними гирями (у процесі зважування) масою, що відповідає 

значенню маси тари, що вибирається. За показами ваг визначається похиб-

ка зважування тари. Еталонні гирі розташовують на ВПП ваг, нажимають 

кнопку вибирання маси тари. На ЦПП повинні встановитися нульові пока-

зи, при цьому НГЗ ваг зменшується на значення маси тарі.  

Ваги розвантажують. На ЦПП відображається значення маси тари, 

що була вибрана зі знаком «мінус». Ваги навантажують еталонними гиря-

ми до встановлення нульових показів. Подальшим навантаженням ваг ета-

лонними гирями масою, що відповідає НмГЗ; 0,5 НГЗ та НГЗ отриманого 

діапазону зважування після вибирання маси тари, визначають похибку ви-

бирання маси тари (визначення маси нетто). 

Діапазон вибирання маси тари (далі – ДВМТ) рівномірно розподі-

ляють на 4 точки: 0,2 ДВМТ; 0,4 ДВМТ; 0,6 ДВМТ; 0,8 ДВМТ, в яких кон-
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тролюється похибка вибирання маси тари за методикою, що наведена ви-

ще. При цьому маса брутто ваг не повинна перевищувати НГЗ. Отримане 

значення похибки не повинне перевищувати значення, що вказане в таб-

лиці 1 настанови щодо експлуатування. 

При введенні значення маси тари з клавіатури визначення похибки 

виконують за методикою, що наведена вище.  

Якщо діапазон вибирання мати тари 100 % НГЗ, то в даній точці ви-

бирають масу тари та контролюють встановлення нульових показів. 

4.4.4 Оформлення результатів повірки 

Позитивні результати періодичної повірки, позачергової повірки пі-

дтверджують записом та відбитком повірочного клейма, що заноситься до 

таблиці 6 настанови щодо експлуатування. 

На ваги, що визнані непридатними до експлуатації, оформляють до-

відку про непридатність та гасять існуючі відбитки повірочного клейма. 
 

5 ПАКУВАННЯ 

 

5.1 Пакування ваг здійснюється перед постановкою ваг на зберігання 

або перед їх транспортуванням. 

5.2 При транспортуванні ваг рекомендується використовувати паку-

вання, в якому ваги були випущені з підприємства-виробника. 

5.3 Пакування включає очищення поверхонь знімних деталей, корпу-

су ваг і пакування безпосередньо в транспортну тару. 

5.4 Перед проведенням пакування від'єднайте блок живлення від ваг. 

5.5 Очистіть ваги від забруднень. 

5.6 Пакування в транспортну тару проводиться в наступній послідов-

ності: 

1) покладіть адаптер в картонну коробку і укладіть у відповідне пог-

либлення рамок з пінопласту; 

2) закріпіть ваги в рамках з пінопласту і помістіть в транспортну тару; 

3) зверху покладіть НЕ на ваги; 

4) заклейте коробку скотч-смугою. 
 

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 

 

6.1 Умови зберігання ваг повинні відповідати вимогам групи 1 (Л) за 

ГОСТ 15150: 

– температура навколишнього середовища від 5 до 40 
о
С; 
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– верхнє значення відносної вологості навколишнього повітря до 

80 % при 25 
о
С. 

6.2 У складських приміщеннях, де зберігаються ваги, не має бути па-

рів кислот, лугів або інших хімічно активних речовин, пара і гази яких мо-

жуть викликати корозію.  

6.3 Ваги в упаковці для транспортування зберігають міцність і свої 

технічні характеристики після дії наступних кліматичних і механічних 

чинників:  

а) температура навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 

50 ºС; 

б) верхнє значення відносної вологості навколишнього повітря до    

95 ± 3 % при температурі 35 ºС; 

в) вібрації згідно групи N 2 за ГОСТ 12997. 

6.4 Під час навантажувально-розвантажувальних робіт ящики з вага-

ми не повинні піддаватися дії ударів. Спосіб укладання ящиків повинен 

виключати можливість їх переміщення при транспортуванні. 

 

7 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

7.1 Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь, переві-

рити правильність заповнення гарантійного талона і уважно вивчити На-

станову з експлуатації. 

7.2 Гарантійний термін, встановлений фірмою-продавцем, – 12 міся-

ців з дня придбання. Даною гарантією ми підтверджуємо відсутність дефе-

ктів в купленому Вами виробі і зобов'язується забезпечити безкоштовний 

ремонт протягом гарантійного терміну. Гарантійні зобов'язання не розпо-

всюджуються на переналаштування справного устаткування. 

7.3 Організація-постачальник залишає за собою право відмови від га-

рантійного ремонту у разі недотримання викладених нижче за умови гара-

нтії, які діють в рамках законодавства України. 

7.4 Гарантія дійсна тільки за наявності правильно і чітко заповненого 

гарантійного талону з вказівкою заводського номеру виробу, дати прода-

жу, відомостей про покупця і штампу організації-постачальника. 

7.5 Безкоштовний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного 

терміну. 

7.6 Виріб знімається з гарантії у випадку: 

7.6.1 Виявлення порушень правил експлуатації, викладених в Наста-

нові з експлуатації придбаного Вами виробу. 
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7.6.2 Наявність слідів стороннього втручання або ремонту у невпов-

новаженому сервісному центрі, слідів несанкціонованого змінення конс-

трукції або схеми виробу. 

7.6.3 Виріб має сліди механічних пошкоджень. 

7.6.4 Поломка виробу викликана попаданням всередину сторонніх 

предметів, рідин, речовин, комах. 

7.6.5 Пошкодження викликані стихією, пожежею, побутовими чин-

никами. 

7.6.6 Виріб вийшов з ладу внаслідок невідповідності Державним ста-

ндартам параметрів живлячих мереж або підключеного до виробу перифе-

рійного устаткування. 
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8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

8.1 Ваги електронні типу CERTUS Base виконання                       

СВС__ ____________ зав.№____________ відповідають вимогам              

ТУ У ТУ У 29.2-19371667–006:2008 та визнані придатними до застосуван-

ня. 

Дата виготовлення -    січень  2010 р. 

Приймання виконав -  січень  2010 р. 

інженер   ___________    Новіков О.І. 

 

9 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ  

 

9.1 Інформацію про рекламації необхідно реєструвати в даній наста-

нові та заносити до таблиці 5. 

Т а б л и ц я 5 – Записи щодо рекламацій 
Дата 

рекламації 
Стислий опис дефекту Виконані дії 
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10 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВІСНОЇ ПОВІРКИ 

 

10.1 Ваги електронні типу CERTUS Base виконання СВС_ 

________________________, зав.номер ________________ на підставі пер-

вісної повірки визнані придатними до застосування та можуть бути введені 

в експлуатацію. 

 

Повірник _____________________  ____________________ 

Відбиток повірного тавра                          ____ ______________ 2010 г. 

 

11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІРКУ  

 

11.1 Результати повірки заносяться до таблиці 6 

Ваги електронні типу CERTUS Base виконання СВС_ __________, 

зав.номер ________________. 

Т а б л и ц я 6 – Повірка ваг 
Дата  

повірки 

Тип  

повірки 

Підпис повірника 

та відбиток тавра 

Дата по-

вірки 

Тип  

повірки 

Підпис повірника 

та відбиток тавра 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 


