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µS
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  

Declaration of conformity      

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ:
Declare that the product:

ЕЛЕКТРОННА КРАНОВА ВЕЗНА КЛАС:             
                         Electronic Crane Scale class            

Производител:
Manifacturer:

"МИКРОСИСТЕМИ" ООД
"MICROSYSTEMS" Ltd

България, Варна
Bulgaria, Varna
ул. Студентска 1А
Tел./Phone/: +359 52 321998

Web: www.mikrosistemi.net

Тип:
Type Titan XX R
Модел:
Model Titan XX R

Сериен номер:
Serial Number 010 - XXX

№ на ЕО сертификат за одобрен тип:
№ of the EC type-aproval sertificat

СЪОТВЕТСТВА НА СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ:
Conforms with the following standards:

Маркировка
Mark applied 

ЕС Директиви
EU Directive

Стандарти
Standards

2014/35/EU 
Съоръжения за ниско напрежение
Equipment designed for use within certain voltage limits  

БДС EN 60950-1:2006/AC:2015
Устройства/съоръжения за информационни 
технологии. Безопасност

2014/30/EU 
Електромагнитна съвместимост 
Electromagnetic compatibility  

БДС EN 61326-2-4:2013
Изисквания за електромагнитна съвместимост

2006/42/EC
Машини 
Machinery 

БДС EN 13155:2003+A2:2009 
Кранове. Безопасност. Сменяеми 
товарозахващащи приспособления

*        -   не е приложена 

оценка за съответствие 

2014/31/EU 
Везни с неавтоматично действие 
Non-automatic weighing instruments 

БДС EN 45501:2015
Метрологични  аспекти  за  везни  с  неавтоматично 
действие

Дата: Подпис:        ...................................................
Date Signature   Станчо Станев   Управител „Микросистеми“ ООД

            Stancho Stanev - Manager „Mikrosistemi“ Ltd
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ГАРАНЦИОННА КАРТА

Изделие КРАНОВА ВЕЗНА модел: Titan XX R   SN 010 XXX
КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.   Теглоизмервателно устройство MS10 MM 1 бр.
2.   Терминално устройство MS10 ТМ 1 бр.
3.   Зарядно устройство MS10 CH MM  1 бр.
4.   Зарядно устройство MS10 CH TM   1 бр.
5.   Декларация за съответствие 1 бр.
6.   Инструкция за експлоатация 1 бр.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

o Гаранционният срок на везната комплект е 36 месеца;
o Гаранционният  срок  започва  да  тече  от  момента  на  получаването  на  везната  от 

КУПУВАЧА.
o Производителят се задължава да отстрани безплатно всички повреди, възникнали през 

гаранционния период, с изключение на случаите, когато тези повреди са предизвикани от 
неспазване на правилата за транспорт, съхранение и експлоатация.

o Транспортните разходи  при  ремонта на везната са за  сметка на купувача.
o Гаранцията отпада, ако пломбата е нарушена или някое от устройствата от комплекта на 

везната е ремонтирано от неоторизирана от производителя сервизна организация.
o Щетите,  причинени  от  небрежност,  неправилен  монтаж,  включване  към  електрическа 

инсталация, неотговаряща на нормативните изисквания, както и опити за неоторизирана 
намеса са за сметка на купувача.

Внимание!  Tози  продукт  не  трябва  да  се  изхвърля  заедно  с  
обикновените домакински отпадъци. 
Mоля, отделете този продукт от останалите отпадъци, за да се  
гарантира, че той ще бъде рециклиран по екологично съобразен  
начин. 

Дата на продажбата:..............................................................................

Продавач: .............................................................................................................................

Лице предало везната-комплект:.....................................................      подпис: .................

Купувач: ......................................................................…….................................................

Лице получило везната-комплект:.................................................      подпис: ...................
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1. Предназначение

Гамата  електронни  кранови  везни  от  типа  Titan XX R са еднообхватни, 
едноинтервални везни с неавтоматично действие, предназначени за измерване на маса 
за целите на търговски плащания в производствени помещения и на открито.

Гамата електронни кранови везни включва следните модели:

Модел Обхват Размери

Titan 03 R 3 000 kg Фиг. 3

Titan 06 R 6 000 kg Фиг. 3

Titan 10 R 10 000 kg Фиг. 4

Titan 15 R 15 000 kg Фиг. 5

Titan 20 R 20 000 kg Фиг. 5

Titan 25 R 25 000 kg Фиг. 5

Titan 30 R 30 000 kg Фиг. 5

Основни функции

o Определяне масата на измерваните продукти;
o Извеждане на информация за измерваната маса и използваната тара;
o Автоматично и полуавтоматично установяване на нулата;
o Въвеждане и запомняне на тара;
o Звукова сигнализация;

Допълнителни функции

o Сериен интерфейс към персонален компютър;
o Претегляне на товари с натрупване –  удобно е при последователни тегления 

на еднотипни товари;
o Калкулатор – изчислява се стойността на претегления товар по зададена цена 

за един килограм;
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2. Комплектовка

 Инструкция за експлоатация         MS10.00.00.00.00 ИЕ                                   Стр.

Фиг. 1  Комплектовка на кранова везна тип Titan XX R 

Устройства и документи Брой

Терминално устройство 1

Измервателен модул 1

1

1

1

1

Зарядно устройство за  
терминален модул
Зарядно устройство за 
измервателен модул
СЕ Декларация за 
съответствие
Инструкция за 
експлоатация

Брой

Халка 1

Шегел 1

Болт 1

Шплент 1

Товарозахватни 
приспособления

Терминално 
устройство

Зарядни устройства

Теглоизмервателно 
устройство

Халка

Шегел

Шегел

Шплент

Измервателен 
модул

Болт

On / Off

Max 10 t   Min 100 kg   e = d = 5 kg   T -10 t
   Titan XX R I II
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3. Технически характеристики
3.1. Titan XX R – малка конструкция

Основни  характеристики Titan 03 R Titan 06 R

Максимален товар Max [kg] 3 000 6 000

Минимален товар Min=20e [kg] 20 40

Стойност на реалното и проверовъчно скално 
деление e=d [kg] 1 2

Максималeн обхват на изваждащата тара [kg] 3 000 6 000

Брой на проверовъчните скални деления n=Max/e 3 000 3 000

Клас на точност по БДС EN 45501:2001

Мерни единици kg

Начин на измерване Чрез  повдигане на товара

Дистанционен контрол да да

Сериен интерфейс към PC да да

Максимално разстояние на комуникация между 
теглоизмервателното устройство и терминала  при 
липса на прегради  

100 m

Индикация Цифрова течнокристална двуредова 
Височина на символа 10 mm

Захранване
− терминален модул
− теглоизмервателен модул

Вградени акумулаторни батерии
6 V / 1.5 Ah
6 V / 5 Ah

Непрекъсната работа с едно зареждане на 
акумулаторните батерии Не по-малко от  24 часа

Време за пълно зареждане на акумулаторните 
батерии 8  -  10 часа

Габаритни размери на измервателния модул с два 
шегела и халка  L x B x H 245 x 190 x 481 245 x 190 x 556

Собствена маса на измервателния модул с два 
шегела и халка 10 kg 15 kg

Габаритни размери на терминалния модул L x B x H 190 х 135 х 60 mm

Собствена маса на терминалния модул 0.6 kg

Експлоатационни условия:
− температура на въздуха
− относителна влажност на въздуха

От 0 ºC  до +40 ºC
до 85 %

Условия за съхранение:
− температура на съхранение
− относителна влажност на въздуха
− атмосферата не трябва да съдържа агресивни 

примеси

От –30 ºC  до +60 ºC 
до 85 %

Условия за транспорт:
− температура
− относителна влажност на въздуха
− теглоизмервателното устройство се транспортира 

в отделна опаковка

От –30 ºC  до +60 ºC
до 85 %
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3.2. Titan XX R – средна конструкция

Основни  характеристики Titan 10 R

Максимален товар Max [kg] 10 000

Минимален товар Min=20e [kg] 100

Стойност на реалното и проверовъчно скално деление 
e=d [kg] 5

Максималeн обхват на изваждащата тара [kg] 10 000

Брой на проверовъчните скални деления n=Max/e 2 000

Клас на точност по БДС EN 45501:2001

Мерни единици kg

Начин на измерване Чрез  повдигане на товара

Дистанционен контрол да

Сериен интерфейс към PC да

Максимално разстояние на комуникация между 
теглоизмервателното устройство и терминала  при 
липса на прегради  

100 m

Индикация Цифрова течнокристална двуредова 
Височина на символа 10 mm

Захранване
− терминален модул
− теглоизмервателен модул

Вградени акумулаторни батерии
6 V / 1.5 Ah
6 V / 5 Ah   

Непрекъсната работа с едно зареждане на 
акумулаторните батерии Не по-малко от  24 часа

Време за пълно зареждане на акумулаторните батерии 8  -  10 часа

Габаритни размери на измервателния модул с два 
шегела и халка  L x B x H 310 x 210 x 663

Собствена маса на измервателния модул с два шегела 
и халка 25 kg

Габаритни размери на терминалния модул L x B x H 190 х 135 х 60 mm

Собствена маса на терминалния модул 0.6 kg

Експлоатационни условия:
− температура на въздуха
− относителна влажност на въздуха

От 0 ºC  до +40 ºC
до 85 %

Условия за съхранение:
− температура на съхранение
− относителна влажност на въздуха
− атмосферата не трябва да съдържа агресивни 

примеси

От –30 ºC  до +60 ºC 
до 85 %

Условия за транспорт:
− температура
− относителна влажност на въздуха
− теглоизмервателното устройство се 

транспортира в отделна опаковка

От –30 ºC  до +60 ºC
до 85 %
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3.3. Titan XX R – голяма конструкция
Основни  характеристики Titan 15 R Titan 20 R Titan 25 R Titan 30 R

Максимален товар Max [kg] 15 000 20 000 25 000 30 000

Минимален товар Min=20e [kg] 100 200 200 200

Стойност на реалното и проверовъчно 
скално деление e=d [kg] 5 10 10 10

Максималeн обхват на изваждащата тара [kg] 15 000 20 000 25 000 30 000

Брой на проверовъчните скални деления 
n=Max/e 3 000 2 000 2 500 3 000

Клас на точност по БДС EN 45501:2001

Мерни единици kg

Начин на измерване Чрез  повдигане на товара

Дистанционен контрол да да да да

Сериен интерфейс към PC да да да да

Максимално разстояние на комуникация 
между теглоизмервателното устройство и 
терминала  при липса на прегради  

100 m

Индикация Цифрова течнокристална двуредова 
Височина на символа 10 mm

Захранване
− терминален модул
− теглоизмервателен модул

Вградени акумулаторни батерии
6 V / 1.5 Ah
6 V / 5 Ah

Непрекъсната работа с едно зареждане на 
акумулаторните батерии Не по-малко от  24 часа

Време за пълно зареждане на 
акумулаторните батерии 8  -  10 часа

Габаритни размери на измервателния модул 
с два шегела и халка  L x B x H 330x250x860 330x250x970 330x250x980 330x250x1090

Собствена маса на измервателния модул с 
два шегела и халка 48 kg 70 kg 75 kg 94 kg

Габаритни размери на терминалния модул 
L x B x H 190 х 135 х 60 mm

Собствена маса на терминалния модул 0.6 kg

Експлоатационни условия:
− температура на въздуха
− относителна влажност на въздуха

От 0 ºC  до +40 ºC
до 85 %

Условия за съхранение:
− температура на съхранение
− относителна влажност на въздуха
− атмосферата не трябва да съдържа 

агресивни примеси

От –30 ºC  до +60 ºC 
до 85 %

Условия за транспорт:
− температура
− относителна влажност на въздуха
− теглоизмервателното устройство се 

транспортира в отделна опаковка

От –30 ºC  до +60 ºC
до 85 %
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4. Размери

4.1. Терминално устройство

дължина (L) - 185
ширина (W) - 136
височина (H) – 55 max

4.2. Теглоизмервателно устройство - малка конструкция

Модел/
размер

Titan 03 R Titan 06 R

H 481 556
D 229 264
L 245 245
B 203 203

φ1 17 19
d1 80 90

φ2 19 25
d2 27 36
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Фиг. 2  Размери на терминално устройство

Фиг. 3  Размери на кранова везна тип Titan XX R – 
малка конструкция
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4.3. Теглоизмервателно устройство - средна конструкция

Модел \ 
размер

Titan 10 R

H 663
D 281
L 310
B 220

φ1 25
d1 110

φ2 32
d2 46

4.4. Теглоизмервателно устройство - голяма конструкция

Модел\ 
размер

Titan
 15 R

Titan
 20 R

Titan
 25 R

Titan
 30 R

H 860 970 980 1090
D 361 389 400 400
L 310 310 310 310
B 246 256 256 266

φ1 30 34 38 40
d1 120 140 150 150

φ2 42 50 50 57
d2 60 73 73 83
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Фиг. 4  Размери на кранова везна тип Titan XX R – 
средна конструкция

Фиг. 5  Размери на кранова везна тип Titan XX R – 
голяма конструкция
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5. Инструкция за безопасност
5.1. Изисквания към работещите с везната

До работа с везната трябва да се допускат само лица с необходимата квалификация 
и след инструктаж за мерките за безопасност.

Лицата  работещи  с  везната  трябва да  спазват  всички  задължителни  мерки  по 
поддръжката на везната и товарозахватните приспособления

Ремонтът  на  везната  трябва  да  се  прави  само  от  оторизиран  от  производителя 
сервиз.

При замяна на дефектирали части трябва да се използват само оригинални части. 
Всички ремонтни дейности и заменени части трябва да бъдат документирани.

5.2. Електробезопасност
И двата блока на везната работят с акумулаторни батерии с ниско напрежение под 

20 V и в процеса на работа няма опасност от електротокови поражения за обслужващия 
персонал .

При зареждане на акумулаторните батерии, към устройствата се включва зарядното 
устройство.  Зарядното  устройство  се  включва  към  стандартна  електрическа  мрежа 
(~220V / 50Hz). Необходимо е да се спазват общите правила за безопасност на работа с 
електронни и електрически уреди.

Зареждането на акумулаторните батерии  на устройствата да се извършва в сухи 
помещения  от  изправна  стандартна  монофазна  електрическа  мрежа   използвайки 
зарядното устройство по указания преди това начин.

Ако устройствата са престояли във влажна среда, преди да бъдат включени за заряд 
на акумулаторните батерии, е необходимо да престоят поне 2 часа в сухо помещение 
при стайна температура. 

5.3. Изисквания към организацията на измерванията
При работа с везната трябва да се спазва Инструкцията за експлоатация на везната 

и използваните товарозахватни приспособления.
При  претегляне  на  товари  да  се  имат  предвид  всички  необходими  дейности  и 

предпазни средства необходими при работа с кранови съоръжения.
Да се използват за окачване на везната на крана и на товара сигурни и проверени 

елементи (шегели, халки, въжета, сапани, куки, кранове) и други, които да отговарят на 
обхвата на окачваните товари.

Да не се вдигат и претеглят  товари по-големи от обхвата на везната.
Да не се стои под окачения товар.
Да се избягват резки дърпания и ударни натоварвания при вдигане и сваляне на 

товари.
Забранява се окачването на везната на кран, чиято кука е без предпазител или с 

неизправен предпазител. 
Везната трябва да се използва само по описания в тази инструкцията начин. 
Забранява се използването на други начини на окачване на везната и товара освен 

дадените в този инструкция.
Везната  трябва да се  използва за  претеглянето само на свободно преместваеми 

товари. Забранява се повдигането на товари, които са затиснати от други товари с кран 
на които е окачена везна.

При  транспортирането  на  везната  да  се  има  предвид,  че  теглоизмервателното 
устройство  е сравнително тежко и е необходимо достатъчно внимание за предпазване 
от нараняване. Транспортирането на по-тежките модели задължително трябва да става 
от двама работника.

След приключване на работа везната да се откачва от крана и да се съхранява в 
закрити помещения.
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Ако везната не се използва продължително време,  акумулаторните батерии да се 
извадят от устройствата на везната.

5.4. Изисквания към околната среда 
Везната да не се използва в рискова среда.
Везната  трябва  да  се  използва  само  в  условия  съответстващи  на  дадените  в 

настоящата инструкцията за експлоатация (виж т. 3. Технически характеристики).

6. Подготовка за работа
Подготовката на везната за работа включва следните стъпки:
1. Везната се разопакова

o При  разопаковането  на  теглоизмервателното   устройство  трябва  да  се  има 
предвид,  че  то  е  сравнително  тежко.  Разопаковането  на  по-тежките  модели 
задължително трябва да става от двама работника.

o Проверява се комплектността на доставката (виж т. 2. Комплектовка).
o Проверяват  се  основните  размери  на  товарозахватните  приспособления. 

Размерите трябва да съответстват на  посочените в тази инструкция. 
o След  разопаковане  е  необходимо  да  се  изчака  15 мин.  за  темпериране  на 

отделните части на везната.
o Зареждат се акумулаторните батерии на устройствата.

Всяко зарядно устройство притежава  светодиод, който при включено зарядно в 
мрежата и в измервателния или в терминалния модул,  при зареждане показва 
състоянието на  зареждането: 
Ако светодиодът НЕ СВЕТИ - В МОМЕНТА ТЕЧЕ ЗАРЕЖДАНЕ
Ако светодиодът СВЕТИ - ЗАРЕЖДАНЕТО Е ПРИКЛЮЧИЛО

2. Теглоизмервателното устройство се окачва на куката на кран или телфер
o Окачването  на  теглоизмервателното  устройство трябва  да  става  само  по 

разрешените начини, дадени на  фиг. 6,  с изправни и съответстващи на теглото 
на  товара  окачни елементи (въжета, вериги, куки, халки, колани, шегели и др.).

o Теглоизмервателният модул трябва да е окачен на куката на крана (телфера) с 
халка.  Наличието  на  халка  отгоре  и  на  халка  или  кука  отдолу  на 
теглоизмервателния модул, осигурява правилната работа на теглоизмервателния 
модул и точното претегляне на товарите – виж фиг. 6 и фиг. 7.

o Забранява се окачването на теглоизмервателното устройство на везната на кран, 
чиято кука е без предпазител или с неизправен предпазител.

3. Окачват се помощни средства за захващане на товара
o Окачват се въжета (сапани) и други помощни средства за захващане на товари 

към теглоизмервателното устройство.
o Окачването на помощните средства за захващане на товара трябва да става само 

по разрешените начини.
4. Включва се везната

o Включва се теглоизмервателното устройство.

Теглоизмервателното  устройство  е  снабдено 
само  с  един  магнитен  ключ  (постоянен  магнит)  и 
един  светлинен  индикатор.  Включването  и 
изключването  на  теглоизмервателното  устройство 
се извършва с помощта на магнитния ключ, който се 
поставя  на  означеното  място  върху  електронния 
блок,  докато  светне  светодиода.  При  включено 
състояние  светлинният  индикатор  мига  с  период 
около 1 s.
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o Издига се куката на крана нагоре докато помощните средства за захващане на 
товари се отделят от земята на достатъчно разстояние без да се допират.

o Включва  се  терминалното  устройство  с  БУТОН: ” “  от  клавиатурата  на 
устройството.

5. Начално настройване на нулата 
o Изчаква  се  теста,  началното  настройване  на  нулата  и  установяване  на 

индикацията във вида:

o За настройване на нулата по инициатива на оператора във всеки един момент се 
използва БУТОН: ” >0< “ 

6. Окачва се товара
o Подвежда се крана (телфера) към товара, който ще се претегля.
o Окачва се товара с помощта на помощните средства за захващане на товара.
o Товарът се повдига на достатъчно разстояние от земята,  при което товара не 

опира никъде другаде.
o Окачването на товара трябва да става само по разрешените начини за окачване 

на товари.
o Везната е готова за работа. Измерванията се правят съгласно т. 7 - Инструкция за 

работа.
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Фиг. 6  Правилно окачване на теглоизмервателното устройство

Ползвайте съоръжения, 
създаващи  една точка на 
окачване и позволяващи 

отвесното свободно 
подравняване на везната 
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Фиг. 7  Неправилно окачване на теглоизмервателното устройство
.

.

Наличието на халка отгоре и 
на халка или кука отдолу са 

задължителни!

Не ползвайте окачване, 
съставено от много 

елементи!

Не използвайте  свързващи 
звена, които не позволяват 
натоварване в една точка !

Не блъскайте и не 
дърпайте везната !

Не теглете странично 
куката!
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7. Инструкция за работа
Всички функции на везната са изнесени в Терминалното устройство.  Това осигурява 

безопасна работа и лесно отчитане на резултата от измерванията.

Терминалното  устройство  приема  и  обработва 
данните  от  теглоизмервателното  и   извежда 
резултата  от  измерването  на  индикацията  на 
терминала.  От  клавиатурата  на  терминала  се 
избират всички функции на везната.

Сериен интерфейс RS232 С осигурява  връзка с 
външни устройства.

7.1. Индикация
Tерминалнотo устройство притежава двуредова течнокристална индикация с по 16 

символа (знака) на ред за извеждане стойността  на  масата на измерваните товари  и 
съобщения за състоянието на везната. 

На първия ред се извежда нетото на претегляния товар и състоянието на индикатора 
за стабилно равновесно положение:

o при “--“ е установено стабилно равновесно положение;
o при “-” – не е установено стабилно равновесно положение;
При отклонение от нулата  по-малко от  0,25e на  първия ред се извежда “–0– kg”, 

което представлява индикатор на нулата.
 При натоварване на везната с бруто над  Max + 9 e, везната издава продължителен 

звуков сигнал и на индикацията се извежда:
! ПРЕТОВАРВАНЕ !    - първи ред;
ВЪЗМОЖНА ПОВРЕДА   - втори ред;
Надписът  и  звуковият  сигнал  остават  докато  натоварването  не  се  намали  под 

Max + 9 e. 
На  втория  ред  се  извеждат  стойностите  на  тара,  бруто,  въвежда  се  тара  от 

клавиатурата  и др.
 

7.2. Клавиатура
Oбщи принципи
Tерминалното устройство притежава седемнадесет бутона с по две функции: 
o Управление на функциите на везната - например включване, извеждане на тара, 

извеждане на бруто  и др;
o Въвеждане  на  цифрова  стойност  -  тази  функция  е  възможна  само  когато  се 

изисква въвеждане на стойност от клавиатурата;
С бутона  “ C ”  се  изтрива въведена стойност. 
С  бутона  “  ”  се  влиза  в  избрана  позиция  от  текущото  меню  или  се  записва 

въведената стойност, ако е в допустимия диапазон.
С бутона “  ” се излиза от меню.
Преминаването на нова позиция от менюто се извършва с бутоните “” и “”.

Основни функции на бутоните

БУТОН: ” “ -  включване  и  изключване  на  уреда.  При  включване  се  изчаква 
началния тест и първоначалното нулиране.
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Възможни са следните съобщения:

Съобщение Описание

НАТОВАРЕНА ВЕЗНА 
Везната  е  натоварена  с  товар,  по-голям  от  стойността,  при  която  е 
възможно първоначално настройване на нула, необходимо е да се свали 
забравен товар върху везната. Ако везната не е натоварена,  при такова 
съобщение е необходим ремонт в оторизиран сервиз.

НЕРАВНОВЕСНО-><- Теглоизмервателното устройство на везната е подложено на колебания или 
вибрации, който не позволяват да се установи равновесно положение.

! НЯМА ВРЪЗКА 
С ИЗМЕРВ. МОДУЛ!  

Tеглоизмервателното  устройство  е  изключено  или  радиовръзката  е 
невъзможна поради голямо разстояние. Ако връзката се наруши за повече 
от една секунда на индикацията се появява този надпис. Ако до минута и 
половина  не се възстанови връзката, терминалът се самоизключва.

--НЕТО:  -0-  kg
  ТАРА:     0.kg Везната е готова за работа

БУТОН: ” >0< “ - настройване  на  нула.  Настройването  на  нулата  на  везната  е 
възможно само в  определени граници.  Ако  не е  възможно  настройване  на нула,  на 
втория ред на индикацията ще се изведе причината за невъзможността.

Възможни са следните съобщения: 

Съобщение Описание

НАТОВАРЕНА ВЕЗНА 
Товарът  върху везната  e по-голям или равен на   4 % Max,  което е  над 
допустимата стойност за настройване на нула. При такива случаи трябва да 
се използва функцията  “ИЗМЕРВАНЕ НА ТАРА С ПРЕТЕГЛЯНЕ” –  бутон 
“>ТАРА<”.

НЕРАВНОВЕСНО-><- Теглоизмервателното устройство на везната е подложено на колебания или 
вибрации, който не позволяват да се установи равновесно положение.

--НЕТО:  -0-  kg
  ТАРА:     0.kg

Настройването  на  нула  е  изпълнено  и  устройството  за  тариране  е 
изключено.  

--НЕТО: -1250.kg
  ТАРА:  1250.kg

Настройването  на  нула  е  изпълнено,  във  везната  е  въведена  тара и 
везната  в  момента  е  разтоварена.  На  първия  ред  се  извежда  за  нето 
стойността  на  тарата  със  знак  минус,  а  на  втория  ред  се  извежда 
стойността на предварително зададена тара Т = 1250 kg.

БУТОН: ”>ТАРА<“  - въвеждане  на  тара  чрез  претегляне  или  нулиране  на  вече 
зададена  тара. 

Въвеждане или промяна на предварително зададена тара е възможно само, ако: 
o Във везната не е въведена тара;
o Установено е равновесно положение (по индикатора  “→←“);
o Товарът, закачен на везната е по-малък от  Тmax ;
Ако  не  е  възможно  въвеждане  на  тара  чрез  претегляне,  на  втория  ред  на 

индикацията ще се изведе причината.
Възможни са следните съобщения: 

Съобщение Описание
НЕДОПУСТИМА ТАРА Товарът върху везната е над допустимата тара Тmax.

ГРЕШКА!ТАРА >0.
РАЗТОВАРИ ДО–0– 

Във  везната  е  въведена  тара.  Необходимо  е  везната  да  се  разтовари 
докато на първия ред за нето се изведе въведената тара със знак минус и 
тогава да се нулира тарата с бутона “>ТАРА<”. 

НЕРАВНОВЕСНО-><- Теглоизмервателното устройство на везната е подложено на колебания или 
вибрации, който не позволяват да се установи равновесно положение.

--НЕТО:  –0–  kg 
  ТАРА:  5250.kg

Въведена  е  предварително  тара Т = 5250 kg  и  везната  в  момента  е 
натоварена само с тарата.

 Инструкция за експлоатация         MS10.00.00.00.00 ИЕ                                   Стр.



Гама електронни кранови везни Titan XX R                                                                  Микросистеми ООД

БУТОН: ”КЛ>ТАРА“ - въвеждане на предварително зададена тара от клавиатурата.
Въвеждането на предварително зададена тара е възможно само ако:
o Преди това въведената във везната тара е нулева, или стойността на  бруто е 

нула,  а  на  индикацията  за  нето  е  изведена  стойността  на  въведената 
предварителна тара със знак минус;

o Въвежданата  в  момента  стойност  е  по-малка  или  равна  на  максимално 
допустимата;

Ако не е възможно въвеждането на предварително зададена тара, на втория ред на 
индикацията ще се изведе причината за невъзможността на измерването. 

Възможни са следните съобщения:
 

Съобщение Описание
НЕДОПУСТИМА ТАРА Товарът върху везната е над допустимата тара Тmax.

ГРЕШКА! ТАРА > 0.
РАЗТОВАРИ ДО  –0– 

Във везната е въведена предварителна  тара, необходимо е везната да се 
разтовари докато на първия ред за нето се изведе въведената тара със 
знак минус и тогава да се нулира тарата с бутона ”КЛ => ТАРА“. 

ВЪВЕДИ ПРЕДВ. 
ТАРА: 000000. kg

Допустими  условия  за  въвеждане  на  тара  от  клавиатурата.  Бутоните 
придобиват цифрови функции, с помощта на които се въвежда стойността 
на тарата. 

С бутон “С” се изчиства грешно въведено число. С бутон “  ” се излиза от режим 
за въвеждане на тара от клавиатурата, като се запазва предходната стойност. С бутон 
“  ” се въвежда набраната в момента стойност.

Ако  стойността,  която  е  въведена, не  е  квантована  (закръглена)  съобразно 
делението на везната, след въвеждането й везната автоматично ще я квантова.

При успешно въвеждане на тара са възможни следните съобщения:

Съобщение Описание
--НЕТО:  –0–  kg
  ТАРА:  5250.kg

Въведена  е  предварително  тара Т = 5250 kg  и  везната  в  момента  е 
натоварена само с тарата.

--НЕТО:- 5250.kg
  ТАРА:  5250.kg Във везната е въведена тара и везната не е натоварена.

--НЕТО:  2500.kg
  ТАРА:  5250.kg

Везната е натоварена с товар 7750 kg, който съдържа и въведената тара 
5250 кг. 

БУТОН: ”ТАРА“ - извежда на втория ред на индикацията въведената тара. 

БУТОН: ”БРУТО“ - извежда на втория ред на индикацията брутото на претегляния 
товар - сумата на НЕТО  и въведената ТАРА.

БУТОН: ”МЕНЮ “ - Извикване на СЕРВИЗНО  МЕНЮ.
Показанието за измерването на товара се изключва.
С бутона “  ” се влиза в  избрана позиция от менюто. С бутона “  ” се излиза от 

менюто. Преминаването на нова позиция от менюто се извършва с бутоните “” и “”.

Позиция в 
* СЕРВИЗНО  МЕНЮ * Описание на сервизната функция

1. ?Ubatt ИЗМ.МОДУЛ Наблюдение на напрежението на акумулатора на теглоизмервателното 
устройство

2. ?Ubatt  ТЕРМИНАЛ Наблюдение на напрежението на акумулатора на терминалното устройство.

3. НАСТРОЙКА ДАТА Сверява датата на вградения часовник.

4. НАСТРОЙКА ЧАС Сверява часа на вградения часовник.*

4. ПЕЧАТ – ДА/НЕ? Избира режим на работа без принтер, с мобилен или стационарен принтер :
 1. БЕЗ ПЕЧАТ;   2. С ПЕЧАТ DPP-250  3. С ПЕЧАТ DP-50 
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 БУТОН: ”ОТЧЕТ “ - Ако е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню ще се  извика 
меню „БАЗА ОТ ДАННИ“.

Показанието  за  измерването  на  товара  се  изключва.  Влиза  се  в  режим  за 
редактиране и разпечатване на списъците с имена на продукти, клиенти и автомобили.

С бутона “  ” се влиза в  избрана позиция от менюто. С бутона “  ” се излиза от 
менюто. Преминаването на нова позиция от менюто се извършва с бутоните “” и “”.

Позиция в меню
„БАЗА ОТ ДАННИ“ Описание на сервизната функция

1. ДОБАВИ ПРОДУКТ Редактира името на избран номер от списъка с продукти

2. ДОБАВИ ПАРТНЬОР Редактира името на избран номер от списъка с партньори

3. ДОБАВИ АВТОМОБИЛ Редактира името на избран номер от списъка с автомобили

4. ПЕЧАТ ПРОДУКТИ Отпечатват се имената на продуктите по зададени начален и краен номер 
от списъка с продукти

5. ПЕЧАТ ПАРТНЬОРИ Отпечатват се имената на партньорите по зададени начален и краен 
номер от списъка с партньори 

6. ПЕЧАТ АВТОМОБИЛИ Отпечатват се имената на автомобилите по зададени начален и краен 
номер от списъка с автомобили 

Ред на работа за добавяне/редактиране на продукт:

№ Натиснете 
бутон

Индикация Възможни действия

1. <ОТЧЕТ>  БАЗА ОТ ДАННИ
ДОБАВИ ПРОДУКТ

С бутоните “” и “” се преминава на нова позиция от менюто 
С бутон “  ” се влиза в  избрана позиция от менюто
С бутон “  ” се излиза от менюто

2. <  > ИЗБЕРИ ПРОДУКТ
НОМЕР:     001

Въвеждане на номера на продукта, който ще добавя/редактира
С бутон “  ” се влиза в  режим на добавяне/редактиране
С бутон “  ” се връща една стъпка назад

3. < 2 > <  >

избираме 
продукт №2

ПРОДУКТ:      002
НЕПРОГРАМИРАН
на втория ред е 
името на 
продукта

Въвеждане на името на продукта, който се добавя/редактира
С бутон “  ” се влиза в  режим на добавяне/редактиране
С бутон “  ” се връща една стъпка назад
С бутон “ С ” се изтрива въведения номер

4. < 2 >
ако 
въвеждаме 
символ „М“

ПРОДУКТ:      002
  КЛМН ОПРС ТУ
 

Въвеждане на символ от името при следното съответствие:
  КЛМН ОПРС ТУ
  1234  5678  90
С бутон “  ” се връщаме една стъпка назад

5. < 3 > ПРОДУКТ:      002
М

Въвеждане на нов символ с повторение на стъпки 4. и 5.
С бутон “  ” се записва въведеното име
С бутон “  ” излиза без промяна на името
С бутон “ С ” се изтрива последния въведен символ

4. < 1 >
ако 
въвеждаме 
символ „Е“

ПРОДУКТ:      002
  АБВГ ДЕЖЗ ИЙ
 

Въвеждане на символ от името при следното съответствие:
  АБВГ ДЕЖЗ ИЙ
  1234  5678  90
С бутон “  ” се връща една стъпка назад

5. < 6 > ПРОДУКТ:      002
МЕ

Въвеждане на нов символ с повторение на стъпки 4. и 5.
С бутон “  ” се записва въведеното име
С бутон “  ” излиза без промяна на името
С бутон “ С ” се изтрива последния въведен символ
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№ Натиснете 
бутон

Индикация Възможни действия

4. < 1 >
ако 
въвеждаме 
символ „Д“

ПРОДУКТ:      002
  АБВГ ДЕЖЗ ИЙ
 

Въвеждане на символ от името при следното съответствие:
  АБВГ ДЕЖЗ ИЙ
  1234  5678  90
С бутон “  ” се връща една стъпка назад

5. < 5 > ПРОДУКТ:      002
МЕД

Въвеждане на нов символ с повторение на стъпки 4 и 5
С бутон “  ” се записва въведеното име
С бутон “  ” излиза без промяна на името
С бутон “ С ” се изтрива последния въведен символ

6. <  > ИЗБЕРИ ПРОДУКТ
НОМЕР:     003

С повторението на стъпки 4 , 5 и 6 може дасе въведе нов продукт
С бутон “  ” се излиза от режима на редактиране/добавяне

Редът на работата за въвеждане на име на партньор и автомобил е аналогичен.

Ред на работа за отпечатване на имената на добавени/редактирани продукти:

№ Натиснете 
бутон

Индикация Възможни действия

1. <ОТЧЕТ>  БАЗА ОТ ДАННИ
ДОБАВИ ПРОДУКТ

С бутоните “” и “” се преминава на нова позиция от менюто 
С бутон “  ” се влиза в  избрана позиция от менюто
С бутон “  ” се излиза от менюто

2. <  ><  ><  >  БАЗА ОТ ДАННИ
ПЕЧАТ ПРОДУКТИ

С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечаване
С бутон “  ” се връща една стъпка назад

3. <  > ПЕЧАТ ПРОДУКТИ
ОТ НОМЕР:  001

Въвеждане на начален номер на продуктите, които ще се отпечатват
С бутон “  ” се избира показания номер за начален при печат
С бутон “  ” се връща една стъпка назад
С бутон “ С ” се изтрива въведения номер

4. < 2 > ПЕЧАТ ПРОДУКТИ
ОТ НОМЕР:  2
 

Въвеждане на начален номер на продуктите, който ще отпечатваме
С бутон “  ” се избира показания номер за начален при печат
С бутон “  ” се връща в меню БАЗА ОТ ДАННИ

С бутон “ С ” се изтрива въведения номер

5. <  > ПЕЧАТ ПРОДУКТИ
ДО НОМЕР:  001

Въвеждане на краен номер на продуктите, който ще отпечатваме
С бутон “  ” се избира показания номер за краен при печат
С бутон “  ” се връща в меню БАЗА ОТ ДАННИ

С бутон “ С ” се изтрива въведения номер

6. < 1 >< 2 > ПЕЧАТ ПРОДУКТИ
ДО НОМЕР:  12
 

С бутон “  ” се избира показания номер за краен при печат
С бутон “  ” се връща в меню БАЗА ОТ ДАННИ

С бутон “ С ” се изтрива въведения номер

7. <  > ПЕЧАТ ИЗХОД - ESC
ПРОДЪЛЖИ -  Enter

Отпечатва 10 поредни номера след указания начален номер
С бутон “  ” се продължава отпечатването на списъка
С бутон “  ” се прекъсва печата на списъка

Редът  на  работата  за  отпечатване  на  имената  на  добавени/редактирани  имена  на 
партньори и автомобили е аналогичен.

 БУТОН: “ЗАПИС” - Ако е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню ще се отпечата 
“КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:”. Oтпечатaната единична кантарна бележка отразява НЕТО, ТАРА и 
БРУТО  при единично теглене. 

Отпечатване е възможно:
o Еднократно, след което е необходимо везната да се разтовари до нула  kg;
o Ако стойността на нетото  е над  Min;
o Ако стойността на брутото е под  Max;
o при равновесно положение на везната;
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При повторно натискане на бутона се отпечатва “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:”.

Ред  на  работа  за  отпечатване  на  единична  кантарна  бележка  при  работа  със 
списъци на продукти, партньори и камиони:

1. Изпълнете всички дейности по окачване и повдигане на измервания товар съгласно 
т.6 „Подготовка на везната за работа“.
2. Включете принтера.
3. Убедете се, че е да е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню. 
4. Продължете работа съгласно дадената по долу таблица. 

№ Натиснете 
бутон

Индикация Възможни действия

1. <ЗАПИС> ИЗБЕРИ ПРОДУКТ 
НОМЕР:   001

Въвеждане на номера на продукта, който се измерва
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

2. < 2 > 

избираме 
продукт №2

ПРОДУКТ:      002
ПРОДУКТ №2
на  втория  ред  е 
името на 
продукт №2

С бутон “  ” се потвърждава избрания продукт.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиран – 
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

3. <  > ИЗБЕРИ ПАРТНЬОР 
НОМЕР:   001
 

Въвеждане на номера на партньора, на който се продава
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

4. < 1 > 
избираме 
партньор 
№2

ПАРТНЬОР:      001
ПАРТНЬОР №1
на втория ред е 
името на 
партньор №1

С бутон “  ” се потвърждава избрания партньор.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад.
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиране –
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

5. <  > ИЗБЕРИ АВТОМОБИЛ
НОМЕР:   001
 

Въвеждане на номера на автомобила, на който се товари
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

6. < 1 > 
избираме 
автомобил 
№2

АВТОМОБИЛ:      001
АВТОМОБИЛ №1
на втория ред е 
името на 
автомобил №1

С бутон “  ” се потвърждава избрания автомобил.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад.
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиране –
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

7. <  > ПЕЧАТ НА БЕЛЕЖКА
ЕДИНИЧЕН БОН
(за кратко )
НЕТО:      ХХХХ. kg
тара:      хххх. kg

С бутон “ <ЗАПИС> ” може да се отпечата дубликат на бележката
Може да се стартира ново измерване.

8. <ЗАПИС> НЕТО:   ХХХХХ. kg
! БОН – ДУБЛИКАТ !

Може да се стартира ново измерване.

 БУТОН: ”СУМА +  “ - Добавяне  на  текущо  измереното  нето  на  товара  към  сума  от 
нетото  на претеглените до момента товари. Тази функция е удобна при последователни 
тегления на еднотипни товари. Ако е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню, 
заедно с натрупването ще се отпечата бележка “НАТРУПВАНЕ”.  

Добавянето се извършва само ако:
o Показанието на везната е в равновесно положение;
o Текущото нето е над  Min;
o Текущото нето не е добавяно след последното разтоварване до нула; 
Ако добавянето е успешно, на втория ред на индикацията ще се изведе за кратко:  

“ДОБАВЯНЕ КЪМ СУМА!”, а след това получената до момента сума от нетото:   
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“СУМА:   14880. kg ” - при получена стойност  14 880 kg  до момента.
Ако след успешно добавяне  се натисне бутона  ,  последното добавено нето се 

изважда от сумата (Сторниране на добавянето). Сторниране на добавянето е възможно 
само ако на втория ред на индикацията е изведена сумата,  тя  не  е нулева и не е 
изпълнявано сторниране след последното добавяне. Ако е разрешен  “ПЕЧАТ НА БОН” 
от сервизното меню ще се отпечата бележка “ОТКАЗ ОТ НАТРУПВАНЕ:№”

Ако на втория ред на индикацията е изведена сумата,  при натискане на бутона “С” 
тя се нулира.  Ако е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню ще се отпечата 
“КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” с броя натрупвания и общата сума от натрупването на НЕТО, 
ТАРА и БРУТО.

При  повторно  натискане  на  бутон  “С” ще  се  отпечата  дубликат  на  последната 
кантарна бележка “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:”.

При изключване и последващо включване на терминала броя натрупвания и общата 
сума на НЕТО, ТАРА и БРУТО до този момент се помнят в паметта на терминала.

Ред на работа за отпечатване на бележка “НАТРУПВАНЕ” при работа със списъци на 
продукти, партньори и камиони:

1. Изпълнете всички дейности по окачване и повдигане на измервания товар съгласно 
т.6 „Подготовка на везната за работа“.
2. Включете принтера.
3. Убедете се, че е да е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню. 
4. Продължете работа съгласно дадената по долу таблица. 

№ Натиснете 
бутон

Индикация Възможни действия

1. ”СУМА +  “ ДОБАВЯ КЪМ СУМА
(за кратко )
ИЗБЕРИ ПРОДУКТ 
НОМЕР:   001

Въвеждане на номера на продукта, който се измерва
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

2. < 2 > 

избираме 
продукт №2

ПРОДУКТ:      002
ПРОДУКТ №2
на  втория  ред  е 
името на 
продукт №2

С бутон “  ” се потвърждава избрания продукт.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиран – 
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

3. <  > ИЗБЕРИ ПАРТНЬОР 
НОМЕР:   001
 

Въвеждане на номера на партньора, на който се продава
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

4. < 1 > 
избираме 
партньор 
№2

ПАРТНЬОР:      001
ПАРТНЬОР №1
на втория ред е 
името на 
партньор №1

С бутон “  ” се потвърждава избрания партньор.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад.
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиране –
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

5. <  > ИЗБЕРИ АВТОМОБИЛ
НОМЕР:   001
 

Въвеждане на номера на автомобила, на който се товари
С бутон “  ” се влиза в  режим на отпечатване на бележка
С бутон “  ” е възможен изход без печат, ако след предупредител-
ния надпис „ВНИМАНИЕ – ИЗХОД БЕЗ ПЕЧАТ“ СЕ потвърди с бутон  “  ” 

6. < 1 > 
избираме 
автомобил 
№2

АВТОМОБИЛ:      001
АВТОМОБИЛ №1
на втория ред е 
името на 
автомобил №1

С бутон “  ” се потвърждава избрания автомобил.
С бутон “  ” се връща една стъпка назад.
С бутон “ С ” се влиза в режим на добавяне/редактиране –
виж Ред на работа за добавяне/редактиране  – т.4 и т.5.

7. <  > ПЕЧАТ НА БЕЛЕЖКА
ДОБАВЯ КЪМ СУМА
(за кратко )
НЕТО:      ХХХХ. kg
СУМА:      ХХХХ. kg

Може да се стартира ново измерване.
С бутон “ С ” може да се отпечата кантарна бележка за общата сума 
от направените измервания с натрупване до този момент.
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БУТОН: ”  СУМА “ - Извежда  на  втория ред на индикацията сумата на натрупано 
нето на претеглените до момента товари. Тази функция е удобна за контрол на товаро-
разтоварителни дейности. 

Ако  на  втория  ред на  индикацията  е  изведена  сумата  и   се  натисне  бутона  , 
последното  добавено  нето  се  изважда  от  сумата  (Сторниране  на  добавянето). 
Сторниране  на  добавянето  е  възможно   само  ако  на  втория  ред  на  индикацията  е 
изведена сумата,  тя   не  е  нулева  и  не е  изпълнявано  сторниране  след последното 
добавяне.  Ако на втория ред на индикацията е  изведена сумата,  при натискане  на 
бутона  “С” тя се нулира.  Ако е разрешен “ПЕЧАТ НА БОН” от сервизното меню ще се 
отпечата “КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:” с броя натрупвания и общата сума от натрупването 
на НЕТО, ТАРА и БРУТО.

При  повторно  натискане  на  бутон  “С” ще  се  отпечата  дубликат  на  последната 
кантарна бележка “ДУБЛИКАТ! КАНТАРНА БЕЛЕЖКА N:”.

При изключване и последващо включване на терминала броя натрупвания и общата 
сума на НЕТО, ТАРА и БРУТО до този момент се помнят в паметта на терминала.

БУТОН: ”  х ЦЕНА “ - въвеждане на цена на единица претеглено нето. 
На индикацията се извежда:

“ВЪВЕДИ ЕДИНИЧНА ” – първи ред;
“ЦЕНА: 0000.00ЛВ” – втори ред на индикацията, като “” е мигащ курсор.

Бутоните придобиват цифрови функции, с помощта на които се въвежда цената на 
единица маса (kg).  С бутон  “С” се изчиства грешно въведено число.  С бутон   се 
излиза от  режим за  въвеждане на цена от  клавиатурата.  С бутон  “  ”  се  въвежда 
набраната в момента цена. 

След въвеждане на единичната цена и натискане на бутона  “  ” индикацията  на 
показващото устройство добива следния вид:

Индикация Описание
--НЕТО:  4340.kg 
x0.23=    998.20  Измерено нето 4 340 kg, при цена 0.23 лв за 1 kg;

--НЕТО:    95.kg
x0.23=     ----- 

Ако товарът е по-малък от Min на везната, на индикацията не се извежда 
получената цена. Измерено нето 95 kg, при цена 0.23 лв за 1 kg.

--НЕТО:   805.kg 
x12.60=  ПРЕПЪЛ.

Ако нетото на товара умножено по единичната цена е по-голямо от 9999.99 лв 
на индикацията се извежда  “ПРЕПЪЛВАНЕ” и се издава звуков  сигнал.
Измерено нето 805 kg, при цена 12.60  лв за 1 kg

БУТОН: ” СМЕТКА “ - изпълнява две функци:

Индикация Описание на функцията

--НЕТО: 4340. kg 
x0.23=    998.20  

Ако на втория ред на индикацията е изведена единичната цена и сумата от 
умножението  на  нетното  тегло  по  единичната  цена,  натискането  на  бутон 
“СМЕТКА”  предизвика  добавяне  на  получената  сума  към  обща  сума  до 
момента; 

Не е изведена цена 
и резултат от 
умножението    

Ако на втория ред на индикацията не е изведена единичната цена и сумата от 
умножението  на  нетното  тегло  по  единичната  цена,  натискането  на  бутон 
“СМЕТКА” предизвика само индициране на общата сума натрупана в сметката.

Добавяне към сметката може да се извърши само:
o Еднократно, след което е необходимо везната да се разтовари до нула  kg;
o Ако стойността на нетото  е над  Min;
o Ако стойността на брутото е под  Max;
o Ако липсва препълване на сумата;
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Ако при индициране на втория ред на общата сметка до момента се натисне бутон 
 , последната добавена сума се изважда от сметката (Сторниране). Сторниране може 

да се извърши еднократно след поредно добавяне към общата сума. Сторниране може 
да се извърши само ако на втория ред на индикацията е изведена стойността на общата 
сума.  С бутон “С” се нулира общата сума и натрупването може да започне от начало. 
Нулиране  може  да  се  извърши само ако  на  втория  ред на  индикацията  е  изведена 
стойността на общата сума:

При изключване и включване на терминала сумата се нулира.

БУТОН:  ”®” - включва  или  изключва  осветлението  на  индикацията.  Включеното 
осветление увеличава консумацията на ток от акумулаторната батерия до четири пъти и 
предизвика  по-бързото  й  изтощаване.  Терминалът  следи  осветлението  и  ако  е 
включено, то ще се самоизключи след около 30 секунди.   

7.3. Интерфейс
Терминалното  устройство  на  везната  може  да  се  свърже  с  подходящ кабел към 

серийния интерфейс на компютър. 
Параметрите на протокола за предаване на данни по серийния интерфейс са: 
o Скорост на обмен  - 9600 b/s;
o Дължина на думата  - 8 бита , 
o Един стопов бит;
o Без контрол по четност;
Изводите на серийния интерфейс на терминалното устройство са :

Извод Означение Описание

1.

2. TxD Изход за предаване на данни
3. RxD Вход за приемане на данни

4. DTR
Вход за DTR контрол

1 – Принтерът е зает
0 – Разрешено изпращането на данни 

5.
6. GND Нула

Използва  се  хардуерен  протокол  за  контрол на  потока  данни  от  терминала  към 
принтера. Терминалът изпраща данни към принтера само при ниво „0” на DTR сигнала. 
Изпращането на данни към принтера се забранява малко преди запълването на буфера 
на принтера и се разрешава, когато в буфера има останали под определено количество 
байтове.

 Инструкция за експлоатация         MS10.00.00.00.00 ИЕ                                   Стр.



Гама електронни кранови везни Titan XX R                                                                  Микросистеми ООД

8. Калибриране на везната
Калибрирането на везната се осъществява само от производителя или оторизиран 

сервиз. 
След  калибровка,  всяка  проверка  за  съответствие,  направена  преди  това, става 

невалидна. Необходимо е да се направи нова проверка за съответствие от оторизиран 
орган и везната да се пломбира отново. 

9. Техническо обслужване
Всички  необходими  настройки  за  правилната  работа  на  везните  Titan XX R се 

извършват в процеса на производство.
Изделията се предоставят на потребителя готови за експлоатация.

Внимание! Освен, че е средство за измерване,  електронната кранова везна е и 
повдигателно  съоръжение  по  смисъла  на  „Наредба  за  безопасна  експлоатация  и 
технически  надзор  на  повдигателни  съоръжения“  и  трябва  да  се  заведе  като 
товарозахващащ  орган  към  крана  и  да  се  експлоатира  съгласно  изискванията  на 
наредбата.

9.1. Препоръки
За осигуряване на продължителна безотказна работа на изделието е необходимо да 

се спазват следните основни препоръки:
o Да не се допуска натоварване на везната извън границите на измерване, указани 

в техническите и метрологични характеристики;
o При работа на везната на открито и в лоши метеорологични условия, като дъжд и 

сняг да се подсушава след работа. Да не се нагрява с нагревателни уреди с цел 
бързо съхнене, а да се остави на сухо и проветриво място;

o При  смяна  на  работното  място  да  се  извършат  отново  всички  процедури  за 
монтаж;

o Всички ремонтни дейности по везната  да се  извършват  от  производителя или 
упълномощен от него сервиз;

o Всички ремонтни дейности и заменени части трябва да бъдат документирани;
o Необходимо  е  редовно  смазване  на  всички  триещите  се  повърхности  по 

товарозахващащите органи и  приспособления;
o Необходимо е редовно зареждане на акумулаторите на модулите на везната. На 

терминално  устройство  се извежда съобщение за зареждане на акумулаторите 
на модулите на везната при спад на напреженията им под допустимата  стойност;

Индикация Описание 

“  !  ДА  СЕ  ЗАРЕДИ  !  “ 
“ БАТЕРИЯ ИЗМ. МОД. " Съобщение за зареждане на акумулатора  на теглоизмервателното устройство;

“  !  ДА  СЕ  ЗАРЕДИ  !  “ 
“БАТЕРИЯ ТЕРМИНАЛ” Съобщение за зареждане на акумулатора  на  терминално устройство;

o При  зареждане  на  акумулаторите  за  край  на  зареждането  да  се  следят 
светлинните индикатори на зарядните  устройства  индициращи състоянието на 
процеса на зареждане;

o При  демонтаж  и  необходимост  от  продължително  съхранение,  везната  да  се 
съхранява опакована, на сухо място, в хоризонтално положение, ненатоварена;
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9.2. Периодични проверки

9.2.1. Оформяне на резултата
За резултатите от проверките се попълва Контролен лист за периодични проверки.

9.2.2. Период

Период Проверки

След 3  месеца
или след 

12 500 вдигания

Профилактични проверки от потребителя
Профилактиката включва: 
− проверка за работоспособност на везната;
− проверка на товарозахватните приспособления за недопустими 

износвания;
− проверка за  отсъствие  на механични повреди,  деформации и 

пукнатини по датчика и товарозахватните приспособления;

След 10 години
или след 

500 000 вдигания

Заменят се всички носещи части на везната с оригинални, съгласно 
спецификацията  на  везната  от  Производителя  или  оторизиран 
сервиз

Внимание! Съгласно нормите за бракуване на „Наредба за безопасна експлоатация 
и технически надзор на повдигателни съоръжения“,  всички  товарозахващащи органи и 
приспособления, окачени на товароподемна кука на кран се бракуват при наличие на 
пукнатини или когато износването им в мястото на окачване на товара е по-голямо от 10  
на сто от началната височина на тяхното сечение.

10.Опаковка и транспорт
o Везната се съхранява на сухо място;
o Теглоизмервателното устройство  е поставено в отделен кашон от твърд картон;
o Терминалното  устройство  се  опакова  заедно  с  двете  зарядни  устройства  и 

документите на везната в картонен кашон;
o Периодично на  два, три месеца е необходимо да се зареждат акумулаторите; 
o При  транспорт  кашоните  да  се  поставят  съобразно  указаната  посока  на 

поставяне;

11.Правила за опазване на околната среда
Етикетът, представляващ зачертано кошче за боклук, който 

можете  да  видите  и  върху  вашата  гаранционна  карта, 
означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с 
обикновените домакински отпадъци. 

За предпазване от евентуални щети върху околната среда 
или  човешкото  здраве,  моля,  отделете  този  продукт  от 
останалите  отпадъци,  за  да  се  гарантира,  че  той  ще  бъде 
рециклиран  по  екологично  съобразен  начин.  За  повече 
информация  относно  наличните  места  за  събиране  на 
отпадъци, моля, свържете се с местните власти или търговеца, 
от когото сте закупили този продукт.
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Контролен лист за периодични проверки 

№ Дата Резултати от проверката Провел проверката Забележка
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Извършени  ремонти

ОТОРИЗИРАН
СЕРВИЗ

ДАТА
НАЧАЛО

ДЕФЕКТ

РЕМОНТ

ВАЛИДНА 
ПЛОМБА 

ДАТА 
КРАЙ 

КЛИЕНТ
/ПОДПИС/
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