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

кументом, що включає настанову з експлуатації і паспорт.  

НЕ призначена для вивчення технічних характеристик, складу, прин-

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

тування ваг електронних торгових CERTUS Trade виконання СТР, СТРд, 

СТРм виробництва CERTUS (Україна). Робота з вагами згідно правилам, 

вказаним у даній НЕ дозволить продовжити термін їх експлуатації, а та-

кож забезпечить точність зважування із задекларованою точністю.  

Ваги занесені до Держреєстру ЗВТ України за № У2785-09 

Схема позначення ваг CERTUS TRADE: 

CERTUS TRADE  ООО-WW/XX-YY/ZZ 

                                                              

  позначення типу ваг                                     виконання ваг,  

де   ООО – позначення виконання ваг: СТР, СТРд або СТРм; 

WW/ХХ – значення навантаження при якому змінюється дис-

кретність ваг та НГЗ, кг; 

YY/ZZ – ціна повірочної поділки для першого та другого діапа-

зону зважування, г. 
 

1 ОПИС І РОБОТА 

1.1 Призначення ваг 

Ваги електронні торгові (далі – ваги) виконання СТР, СТРд, СТРм 

відносяться до електронних ваг середнього класу точності і призначені 

для статичного зважування матеріалів, напівфабрикатів і готової сільсько-

господарської та промислової продукції на підприємствах торгівлі, гро-

мадського харчування і в інших галузях народного господарства, а також 

для ручного фасування продуктів. 

Платформа ваг виготовлена з нержавіючої сталі для продуктів харчу-

вання. 

Ваги призначені для експлуатації в приміщеннях при відносній воло-

гості навколишнього повітря до 95 % при температурі від мінус 10 до 

плюс 45 ºС. 

Ваги працюють від мережі 220 В, 50 Гц або від акумулятора 6 В, 

4 А·ч. 
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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; 

 функція підсумовування, яка дозволяє запам’ятовувати результати 

зважування та викликати з пам’яті накопичену суму. 

 функція розрахунку вартості зважених товарів і решти; 

 автоматичне обнуління вартості одиниці товару при знятті його з 

платформи ваг; 

 40 елементів пам’яті – 30 прямих, 10 непрямих (для виконань 

СТРд, СТРм у вагах передбачено 10 непрямих елементів пам’яті); 

 автоматичне обнуління, а також пристрій стеження нуля; 

 покази ваг блокуються у випадку, якщо маса вантажу, розміщеного 

на вантажно-приймальній платформі, перевищує найбільшу границю зва-

жування; 

 вимкнення ваг при відсутності звернення до них протягом деякого 

часу; 

 положення децимальної точки для відображення вартості товарів. 

1.3 Технічні характеристики 

1.3.1 Ваги виготовлені відповідно до вимог 

                    ТУ У 29.2-19371667–007:2008. 

1.3.2 Ваги відповідають вимогам ГОСТ 29329. Весы для статического 

взвешивания. Общие технические требования. 

1.3.3 Ваги є відновлювальним однофункціональним виробом. 

1.3.4 Стандартні виконання ваг та їх метрологічні характеристики 

наведені у таблиці 2. 

1.3.5 Клас точності згідно ГОСТ 29329 – середній. 
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Т а б л и ц я 1 – Технічні характеристики 
Характеристика Величина 

1 Час стабілізації показів при зважу-

ванні, с, не більше 

4 

2 Час готовності ваг до роботи після 

включення живлення, хв, не більше 

15 

3 Клас захисту від ураження елект-

ричним струмом за ГОСТ 12.2.007.0 

II 

4 Ступінь захисту за ГОСТ 14254 IP 20 

5 Дисплей  

СТР: двосторонній цифровий показувальний пристрій 

на стійці з трьома рідкокристалічними дисплея-

ми з підсвічуванням, 6 символів, висота символів 

20 мм; 

СТРд: 

 

 

 

 

 

 

СТРм: 

односторонній цифровий показувальний при-

стрій на стійці з трьома рідкокристалічними дис-

плеями з підсвічуванням, а також дублюючий 

цифровий показувальний пристрій з трьома рід-

кокристалічними дисплеями з підсвічуванням на 

корпусі ваг, 6 символів, висота символів 20 мм; 

два цифрових показувальних пристрія  з трьома 

рідкокристалічними дисплеями з підсвічуванням 

на передній та задній панелі ваг, 6 символів, ви-

сота символів 20 мм. 

6 Габаритні розміри платформи*, мм 354×22×270, нержавіюча сталь 

7 Габаритні розміри ваг, мм 378×156×480 

8 Висота стійки, не більше, мм 750 

9 Корпус ваг ABS пластик 

10 Маса ваг, кг, не більше 6,0 

11 Міцність до вібрацій місця уста-

новки ваг  

синусоїдальні вібрації високої частоти, група L1 

за ГОСТ 12997 

12 Електрична потужність, що спо-

живають ваги, Вт, не більше 
10 

13 Живлення:  

- через адаптер мережевої напруги        

(9 В, 800 мА) 

від 187 до 242 В  

частота 50  1 Гц 

- акумулятор  6 В, 4 А·ч  

14 Початковий струм заряду акуму-

лятора, А, не більше 

1,2 

 

15 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 

16 Вихідним сигналом зв’язку з персональним комп’ютером є кодовані сигнали інтер-

фейсу RS-232 
* Можливо використання ВПП інших розмірів, конфігурації та маси згідно умов договору. 
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Т а б л и ц я 2 – Метрологічні характеристики 
Метрологічні 

характеристики 

СТР-3/6-1/2, СТРд-3/6-1/2, 

СТРм-3/6-1/2 

СТР-6/15-2/5, СТРд-6/15-2/5, 

СТРм-6/15-2/5 

СТР-15/30-5/10, СТРд-15/30-5/10, 

СТРм-15/30-5/10 

Клас точності згідно з  

ГОСТ 29329 
середній 

Найбільша границя зва-

жування (НГЗ), г 
6000 15000 30000 

Найменша границя зва-

жування (НмГЗ), г 
20 40 100 

Дискретність відліку (dd) 

та ціна повірочної поділ-

ки (е), г  

Від 20 до 3000 Понад 3000 
Від 40 до 

6000 
Понад 6000 

Від 100 до 

15000 
Понад 15000 

1 2 2 5 5 10 

Границі допустимої по-

хибки  під час первинної 

повірки, г 

Від 20 до 2000 включно      ±1 

Від 2000 до 4000 включно  ±2 

Понад 4000                           ±4 

Від 40 до 4000 включно          ±2 

Від 4000 до 6000 включно      ±4 

Від 6000 до 10000 включно    ±5 

Понад 10000                           ±10 

Від 100 до 10000 включно          ±5 

Від 10000 до 20000 включно    ±10 

Понад 20000                               ±20 

Границі припустимої по-

хибки  під час експлуата-

ції, г 

Від 20 до 500 включно       ± 1 

Від 500 до 2000 включно   ± 2 

Від 2000 до 3000 включно  ±3 

Від 3000 до 4000 включно ± 4 

Понад 4000                          ± 6 

Від 40 до 1000 включно         ± 2 

Від 1000 до 4000 включно     ± 4 

Від 4000 до 6000 включно     ± 6 

Від 6000 до 10000 включно ± 10 

Понад 10000                          ± 15 

Від 100 до 2500 включно          ± 5 

Від 2500 до 10000 включно     ± 10 

Від 10000 до 15000 включно   ± 15 

Від 15000 до 20000 включно   ± 20 

Понад 20000                              ± 30 

Діапазон вибирання маси 

тари*, % від НГЗ 
100 % 

Діапазон робочих темпе-

ратур, ºС 
Від - 10 до + 45 

Максимальне значення 

відносної вологості % без 

конденсації вологи при 

температурі 25 °С 

95 

* Діапазон вибирання маси тари може бути меншим в залежності від умов договору. 
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1.4 Комплект поставки 

1.4.1 Комплект поставки ваг вказаний у таблиці 3 

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

1 Ваги 1  

2 Мережний адаптер 1  

3 Акумулятор 1  

4 Настанова щодо експлуатування  1  

5 Пакування  1  

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 Основні складові частини ваг і органи управління 

1.6.1 Органи управління та індикації 

Конструкцією ваг передбачені наступні клавіші: 

 

0 – 9, . Цифрова клавіатура, ручне введення 

. Децимальна точка ціни товару 

 
Видалення даних з пам’яті ваг 
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Обнуління даних на дисплеї ваг. 

(після натискання даної кнопки дисплей покаже нуль) 

(можливо тільки в діапазоні 4 % від НГЗ) 

 
Включення режиму зважування з вибиранням маси тари 

(зберігає поточне значення маси на платформі ваг як значення 

маси тари. Значення маси тари також можна вводити з клавіату-

ри) 

 
Введення до пам’яті значення тари або вартості або навпаки – 

видаляє ці значення з пам’яті ваг 

 
Підсумовує поточний результат зважування. Ваги дозволяють 

робити підсумовування 99 результатів зважування 

 
Встановлення режиму підсвічування дисплею – 

увімк./вимк./авто 

  
Виклик пам’яті, розрахунку решти і видалення даних з пам’яті 

 
Змінення одиниці зважування (кг / 100 г) 

 
Запис ціни товару і виклик цієї величини з пам’яті для кожного 

елементу пам’яті  
 

1.6.2 Відображення інформації 

Конструкція ваг передбачає три цифрових дисплея для відображення 

інформації – Маса, Ціна, Вартість. 

1.6.2.1 На дисплеї Маса відображається значення маси вантажу роз-

ташованого на платформі ваг, а також індикатори напроти символів, які 

означають наступне: 

 

індикатор ненавантаженої платформи (значення 0) 

 індикатор стабільної маси на платформі ваг; після появи 

цього індикатора, можна зчитувати покази маси з дисплея 

 індикатор зважування в режимі вибирання маси тари 

 індикатор низького рівня заряду акумулятору. Необхідно 

зарядити акумулятор, якщо з’явиться даний індикатор 

1.6.2.2 На дисплеї Ціна відображується введене з клавіатури або виз-

ване з пам’яті ваг значення ціни товару, що зважується. 

1.6.2.3 На дисплеї Вартість відображується розрахована вартість то-

вару, виходячи з його маси і вартості.  

Під цим дисплеєм знаходиться світлодіодний індикатор, який вказує 

на те, що акумулятор ваг заряджається. Коли ваги включені в мережу жив-

лення, акумулятор заряджається. Якщо індикатор зеленого кольору, аку-
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мулятор заряджений повністю, якщо жовтого – акумулятор заряджається, 

червоного – акумулятор майже розряджений. 
 

 

1.7 Маркування та пломбування ваг 

1.7.1 На боковій поверхні ваг нанесена наступна інформація: 

- позначення ваг; 

- клас точності ваг згідно з ГОСТ 29329; 

- 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 Пломбування ваг виконують наступним чином:  

1) викручують чотири гвинти, що з’єднують верхню та нижню части-

ни корпусу; 

2) на платі, що розташована в корпусі ваг, перемикають джампер у 

позицію, що блокує калібрування ваг; 

3) збирають ваги; 

4) під зйомною кришкою ваг, розташований різьбовий отвір, який 

при вкручувані в нього гвинта, що йде в комплекті постачання ваг, з’єднує 

верхню та нижню частини корпусу ваг та перешкоджає доступу до джам-

пера калібрування. Через отвір голівки гвинта протягують дріт, цей дріт 

також протягують через отвори у корпусі ваг і закріплюють пломбу, а по-

тім пломбіратором обжимають вже закріплену пломбу. 

1.7.4 На транспортній тарі вказано: 
- позначення ваг; 

- клас точності ваг згідно з ГОСТ 29329; 

- найменування або товарний знак підприємства-виробника; 

- порядковий номер ваг по системі нумерації підприємства-виробника; 

- значення НГЗ і НмГЗ; 

- значення ціни повіркової 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.  

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, оскі-

льки необережне розміщення вантажу на платформі ваг і падіння вантажу 

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. 
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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. 

УВАГА: Зберігайте пакувальні матеріали і коробку для можливих 

майбутніх транспортувань ваг. 

П р и м і т к а – Ваги необхідно встановлювати на рівній стійкій пове-

рхні. 

Встановіть пластмасову платформу ваг штирями в відповідні отвори 

корпусу ваг і накрийте її металевою кришкою. Вставте стійку ваг з індика-

тором в кронштейн, прикріплений до основи ваг. Закріпіть стійку гвинтом, 

що входить до комплекту ваг. В нижню частину ваг встановіть резинову 

прокладку, яка запобігатиме пошкодженню шлейфа, що веде від стійки ваг 

до тензодатчика. 

УВАГА: ВСТАНОВЛЮЮЧИ СТІЙКУ В КРОНШТЕЙН НЕОБХІД-

НО БУТИ ОБЕРЕЖНИМ З ШЛЕЙФОМ СИГНАЛЬНИХ ДРОТІВ. 

2.2.2 Встановіть ваги за допомогою чотирьох регулювальних ніжок за 

рівнем таким чином, щоб бульбашка знаходилася безпосередньо по центру 

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

2.2.3 Перед початком роботи платформа повинна бути пустою. 

2.2.4 Включення ваг 

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

штекер в роз'єм живлення на нижній частині ваг.  

Якщо акумулятор ваг розряджений, на дисплеї з’явиться символ роз-

рядки акумулятору. Акумулятор необхідно зарядити. Якщо Ви не увімкне-

те акумулятор ваг заряджатися, на дисплеї кожні 10 хвилин буде з'являтися 

повідомлення «BAT LO» і через 50 хвилин ваги автоматично вимкнуться. 

Якомога швидше зарядіть акумулятор, інакше Ви не зможете працювати з 

вагами (див. розділ Технічне обслуговування). 

УВАГА: ДОТРИМУЙТЕСЬ ПАРАМЕТРІВ АДАПТЕРА, ЩО ВКА-

ЗАНІ ПОРЯД З РОЗ'ЄМОМ ЖИВЛЕННЯ ВАГ. 

2.2.5 У разі дрейфу показів з будь-якої причини при порожній плат-

формі натисніть клавішу . Повинна з’явитися позначка напроти сим-

волу ненавантаженої платформи. Діапазон, в межах якого можливо обну-

ління, складає  4 % від НГЗ. 

2.2.6 Ваги готові до роботи  

УВАГА: ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ВИМІРЮВАНЬ ВАГИ ПОВИННІ 

БУТИ ВКЛЮЧЕНІ ПРОТЯГОМ 15 ХВИЛИН. 
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2.3 Робота з вагами 

2.3.1 Обнулення ваг 

Покази дисплея ваг завжди можна обнулити за допомогою кнопки 

. Обнулення можливе в межах  4 % від НГЗ. Дана функція використо-

вується при порожній платформі ваг.  

У вагах використовується функція автоматичного стеження нуля для 

випадків, коли відбувається незначна зміна маси вантажу на платформі. 

Проте, якщо при ненавантаженій платформі ваг на дисплеї відображаються 

невеликі значення маси, необхідно натиснути кнопку  для обнуління 

показів ваг.  

2.3.2 Зважування в режимі вибирання маси тари 

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 . Маса, що 

відображається, буде збережена як маса тари і на дисплеї відобразиться 

нуль. Включиться позначка напроти символу НЕТТО.  

При заповненні тари вантажем на дисплеї відобразиться тільки маса 

вантажу.  

Якщо Вам необхідно вийти з режиму зважування з вибиранням маси 

тари, при навантаженій платформі ваг ще раз натисніть кнопку . 

2.3.3 Перевантаження ваг 

Якщо маса вантажу, що розташований на вагах по масі перевищує 

НГЗ –на дисплеї ваг з’явиться повідомлення «–OL–» і пролунає звуковий 

сигнал. 

Щоб уникнути ушкодження тензодатчика розвантажте платформу 

ваг. 

2.3.4 Введення значення вартості товару 

Для того, щоб використовувати ваги у якості торгівельних, Вам необ-

хідно обчислювати вартість товарів, що зважуються. 

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

дисплеї з'явиться значення «нуль»; 

б) поставте вантаж на платформу, значення маси вантажу з'явиться на 

дисплеї; 

в) за допомогою цифрової клавіатури введіть вартість одиниці товару, 

що зважується. Вказана вартість відобразиться на дисплеї Ціна; на дисплеї 

Вартість відобразиться загальна вартість вантажу, що зважується; 
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г) щоб видалити вартість, що була введена для попереднього товару, 

натисніть кнопку С. 

2.3.5 Змінення одиниць зважування  

Щоб змінити одиниці зважування, натисніть кнопку  – при кож-

ному натисканні кнопки, одиниця зважування буде змінюватися циклічно і 

буде висвічуватися відповідний символ. 

2.3.6 Підсумовування 

Перед кожною операцією підсумовування необхідно пересвідчитися, 

що:  

– платформа ваг є пустою; 

– до пам'яті ваг не занесені дані; 

– ваги стабільні. 

а) покладіть товар, що зважується, на платформу ваг; 

б) дочекайтеся стабілізації даних на дисплеї ваг; 

в) введіть ціну товару; 

г)натисніть кнопку  

ґ) на дисплеї з'явиться повідомлення total n, де n – це кількість 

зроблених підсумовувань; 

д) після здійснення операції підсумовування, Ви можете натиснути 

кнопку , на дисплеї Маса відобразиться підсумована вартість; 

е) введіть за допомогою клавіатури суму, отриману від покупця, вона 

відобразиться на дисплеї Маса, а на дисплеї Вартість відобразиться роз-

мір решти, яку необхідно дати покупцю. 

є) для того щоб повернутися в нормальний режим зважування і очис-

тити пам'ять ваг, натисніть кнопку . Якщо вам непотрібно видаляти 

дані з пам’яті, то для повернення в нормальний режим зважування натис-

ніть кнопку . 

2.3.7 Робота з елементами пам’яті 

Робота з вагами виконання СТР передбачає використовування 40 

елементів пам’яті – 10 непрямих і 30 прямих, виконання СТРд - 10 непря-

мих елементів пам’яті.  

2.3.7.1 Призначення непрямих елементів пам’яті 

а) введіть вартість одиниці товару; 

б) протягом трьох секунд натисніть і утримуйте кнопку ; 

в) на дисплеї з’явиться повідомлення «PS 0 – 9»; 

г) оберіть кнопку, значення якої повинно відповідати введеній варто-

сті. 

2.3.7.2 Використання даних, записаних в пам’яті ваг 

а) натисніть кнопку ; 

б) на дисплеї з’явиться повідомлення «PS 0 – 9»; 
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в)натисніть кнопку, значення якої ви хочете дізнатися. 

2.3.7.3 Використання прямих елементів пам’яті 

В вагах даної модифікації доступно 30 прямих елементів пам’яті. На 

клавіатурі вони позначенні як «Р1» – «Р30». 

Для введення значення елементу: 

а) введіть вартість одиниці товару; 

б) протягом трьох секунд натискайте і утримуйте одну з кнопок «Р1» 

– «Р30»; 

в) на дисплеї з’явиться повідомлення «PLU SAUED». 

Щоб викликати з пам’яті значення наданої вартості, натисніть відпо-

відну кнопку «Р1» – «Р30». 

2.3.8 Підсвічування 

У вагах є 3 режими роботи підсвічування дисплея: увімк., вимк., авто. 

увімкнена: підсвічування ввімкнено завжди незалежно від того, дорі-

внюють або не дорівнюють поточні дані на вагах нулю; 

вимкнена: підсвічування вимкнено завжди незалежно від того, дорів-

нюють або не дорівнюють поточні дані на вагах нулю; 

авто: підсвічення ввімкнено, коли поточні дані на вагах не дорівню-

ють нулю і вимкнено – коли дорівнюють нулю. 

Для настроювання режиму підсвічування: 

а) натисніть кнопку ; 

б) на дисплеї відобразиться поточний режим підсвічування ваг; 

в) натисніть  для вибору необхідного режиму (ON/ OFF/AUTO); 

г) натисніть кнопку  для того, щоб підтвердити обраний режим. 

2.3.9 Автоматичне обнулення вартості одиниці товару 

Ваги автоматично проводять обнулення вартості одиниці товару, що 

зважується при розвантаженні платформи (тобто нульових показників ва-

гів). 

Натисніть кнопку  для того, що автоматично ввімкнути/вимкнути 

функцію автоматичного обнуління вартості. У випадку коли індикатор   

SAVE ввімкнено – функція неактивована, якщо вимкнено – активована. 

2.3.10 Автоматичне вимкнення ваг 

У цих вагах передбачено вимкнення ваг при відсутності звернення до 

них протягом часу, встановленого користувачем: 

а) під час тестування ваг натисніть кнопку ; 

б) на дисплеї зявиться повідомлення «sleep mode»; 

в) натисніть кнопку  для вибору часу 0/1/5/30 хвилин; 

г) для збереження змінених параметрів, натисніть . 
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2.4 Робота з інтерфейсом RS-232 

Характеристики: RS-232 – вихід для результатів зважування; 

 код ASCII; 

 8 бітів даних; 

 відсутність контролю по парності. 

Роз'єм: 9-піновий 

Pin 2 вихід; 

Pin 3 вхід 

Pin 5 «земля» 

 

Можлива зміна даних заводських налагоджень. Також можливе 

підключення різноманітних принтерів для роздруковування результатів 

зважування та ін. По цім та іншим питанням – звертайтесь до сервісного 

центр 
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Протокол зв’язку  Certus CTP вер. U1.08b 

Протокол “Comm” (Функція F13) 

ПК Команда ENQ (Сінхро) – 05h  Ваги 

 Команда ACK (Готовий) – 06h 

Команда DC1 (Запит короткого формату) – 11h  
або 
Команда DC2 (Запит довгого формату) – 12h  

 Блок даних запитаного формату 

 

Короткий формат 

01h 02h STA SIGN W5 W4 W3 W2 W1 W0 UN1 UN2 BCC 03h 04h 
 

Приклади 

01h 02h S   5 . 2 0 0 k g BCC 03h 04h 
 

01h 02h U -  0 . 1 2 4 k g BCC 03h 04h 

 

Довгий формат 

01h 02h P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0 BCC 03h   

02h STA SIGN W5 W4 W3 W2 W1 W0 UN1 UN2 BCC 03h  

02h U7 U6 U5 U4 U3 U2 U1 U0 BCC 03h 04h   
Приклад 

01h 02h    1 0 . 0 0 BCC 03h   

02h S   5 . 2 0 0 k g BCC 03h  

02h    5 2 . 0 0 BCC 03h 04h   

STA – стан ваг: “S” – стабільно, “U” – нестабільно; 

SIGN – знак маси: “  “ – позитивний (пробіл), “-“ – негативний, “F” – перевантаження; 

W5…W0 – маса (незначущі нулі заповнюються пробілами), “FFFFFF” – перевантаження; 

UN1, UN2 – одиниця виміру: “k” “g”; 

P7…P0 – вартість (незначущі нулі заповнюються пробілами); 

U7…U0 – ціна (незначущі нулі заповнюються пробілами); 

BCC – контрольне значення по блоку даних. 

Протокол “Stream” (Функція F13) 

Те ж, що і  “Довгий формат” в протоколі “Comm”,що передається циклічно. 
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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 бавовняною матерією.  

УВАГА - ВСІ ВИДИ РЕМОНТУ ВИКОНУЮТЬСЯ ФІРМОЮ-

ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ВАГОВОГО УСТАТКУВАННЯ.  

Очищення ваг виконують по мірі забруднення корпусу ваг та ванта-

жоприймальної платформи. Очищення виконують вологою бавовняною 

ганчіркою, що змочена у мильній воді. Не використовуйте рідини, що міс-

тять агресивні та абразивні речовини, а також розчинники.  

УВАГА: НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ВОДУ НА ВАГИ. НЕ ВИКОРИСТО-

ВУЙТЕ РІДИНИ, ЩО МІСТЯТЬ АГРЕСИВНІ РЕЧОВИНИ ТА РОЗЧИН-

НИКИ. 

Калібрування ваг виконується в разі погіршення метрологічних      

характеристик ваг. Необхідність калібрування Ви можете визначити якщо 

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

буде перевищувати значення, наведене у таблиці 2 даної інструкції. У разі 

якщо таке сталося, Вам необхідно звернутися до організації-постачальника 

даного вагового обладнання. 

Повірка (див. розділ 4). 
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3.2 Гарантійний ремонт 

Гарантійний ремонт здійснюється за рахунок фірми-постачальника 

вагового устаткування, за умови дотримання умов експлуатації ваг. Умови 

гарантійного обслуговування вказані в Настанові з експлуатації даних ваг і 

в гарантійному талоні. 

Після перекалібрування або ремонту ваг ваги мають бути пред’явлені 

представникові Держспоживстандарту для повірки.  

3.3 Робота ваг від акумулятора 

Окрім роботи від мережі змінного струму ваги можуть працювати від 

аккумулятора, тривалість дії якого складає приблизно 100 годин (без ввім-

кнення режиму підсвічування). 

Коли акумулятор вимагає зарядки, на дисплеї Маса з'являється інди-

кація 
 

. Слід поставити акумулятор на заряджання. Акумулятор необ-

хідно зарядити від мережі змінного струму. Якщо ви не включите акуму-

лятор ваг заряджатися, то через 50 хвилин ваги автоматично вимкнуться. 

Ваги повинні заряджатися протягом 12 годин. 

Під дисплеєм Вартість знаходиться світлодіодний індикатор, який 

відображає стан акумулятора. Коли ваги підключені до мережі живлення, 

він заряджається. Якщо індикатор зеленого кольору, акумулятор зарядже-

ний повністю. Якщо індикатор червоний, акумулятор розряджений; якщо 

жовтий – йде зарядка.  

Якщо ваги знаходяться в постійній експлуатації, з часом акумулятор 

може гірше тримати заряд.  

3.4 Заміна акумулятора 

а) переверніть ваги; 

УВАГА: ПРИ ЗАМІНІ АКУМУЛЯТОРА НЕОБХІДНО БУТИ ОБЕ-

РЕЖНИМ З ШЛЕЙФОМ СИГНАЛЬНИХ ДРОТІВ. 

б) викрутіть чотири гвинти, що кріплять кронштейн зі стояком ваг на 

їх нижній частини; 

в) викрутіть чотири гвинти, що кріплять кришку акумуляторного від-

сіку; 

г) дістаньте акумулятор; 

ґ) від’єднайте клеми акумулятора; 

д) під’єднайте новий акумулятор; 

е) встановіть новий акумулятор в відсік, закрийте кришку акумулято-

рного відсіку, приєднайте кронштейн. 
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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 – Сигналізація про похибки 

Коди  

поми-

лок 

Опис Усунення помилок 

Err 4 помилка установки на 

нуль 

– якщо величина, що обнуляється, більше 4 % 

від НГЗ; 

Err 5 помилка клавіатури – неправильна команда для ваг 

Err 6 при включенні ваг кіль-

кість розрядів АЦП не-

правильна 

– ушкоджений тензодатчик 

– ушкоджена електроніка 

У випадку якщо помилки не усуваються, зв'яжіться з сервісним центром. 

 

4 ПОВІРКА 
 

4.1 Повірка ваг проводиться відповідно до ГОСТ 8.453 ГСИ. Весы 

для статического взвешивания. Методы и средства поверки. 

4.2 Міжповірочний інтервал, установлений під час затвердження типу 

ваг, - не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал 

– 1 рік.  

4.3 Повірка ваг здійснюється: 

– після кожного ремонту; 

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

попередньої повірки. 

4.4 На повірку власник ваг повинен надати: 

– чисті ваги; 

– настанову щодо експлуатування. 

 

5 ПАКУВАННЯ 
 

5.1 Пакування ваг здійснюється перед постановкою ваг на зберігання 

або перед їх транспортуванням. 

5.2 Пакування включає очищення поверхонь знімних деталей, корпу-

су ваг і пакування безпосередньо в транспортну тару. 

5.3 Перед проведенням пакування від'єднайте блок живлення від ваг. 
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6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 

1.8.1 При транспортуванні ваг рекомендується використовувати па-

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

 

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

ГОСТ 15150: 

– температура навколишнього середовища від 5 до 40 
о
С; 

– верхнє значення відносної вологості навколишнього повітря до 80 % 

при 25 
о
С. 

6.2 У складських приміщеннях, де зберігаються ваги, не має бути парів 

кислот, лугів або інших хімічно активних речовин, пара і гази яких можуть 

викликати корозію.  

6.3 Ваги в упаковці для транспортування зберігають міцність і свої те-

хнічні характеристики після дії наступних кліматичних і механічних чин-

ників:  

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 N2 за ГОСТ 12997. 

6.4 Під час навантажувально-розвантажувальних робіт ящики з вагами 

не повинні піддаватися дії ударів. Спосіб укладання ящиків повинен ви-

ключати можливість їх переміщення при транспортуванні. 
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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     

дефектів в купленому Вами виробі і зобов'язується забезпечити безкошто-

вний ремонт протягом гарантійного терміну. Гарантійні зобов'язання не 

розповсюджуються на переналаштування справного устаткування. 

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

рантійного ремонту у разі недотримання викладених нижче за умови      

гарантії, 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. 

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   

стандартам параметрів мереж живлення або підключеного до виробу пе-

риферійного устаткування. 
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8 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

 

8.1 Ваги електронні торгові типу CERTUS Trade виконання СТР__ 

____________ зав. №____________ відповідають вимогам ГОСТ 29329 та 

визнані придатними до застосування. 

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 – Рекламації 
Дата 

рекламації 
Стислий опис дефекту Виконані дії 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



CERTUS Trade 

24 

10 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВІСНОЇ ПОВІРКИ 

 

10.1 Ваги електронні торгові типу CERTUS Trade виконання СТР_ 

___________________, зав. номер ___________________  на підставі перві-

сної повірки визнані придатними до застосування та можуть бути введені в 

експлуатацію. 

 

Повірник _____________________  ____________________ 

Відбиток повірочного тавра                          ____ ___________ 2010 р. 

 

11 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІРКУ  

 

11.1 Результати поточної заносяться до таблиці 6 

Ваги електронні торгові типу CERTUS Trade виконання СТР_ 

____________, зав. номер ________________________. 

Т а б л и ц я 6 – Повірка ваг  

Дата  

повірки 

Тип 

повір-

ки 

Підпис повірника та 

відбиток тавра 

Дата  

повірки 

Тип 

повір-

ки 

Підпис повірника та 

відбиток тавра 
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