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Електронни везни за поосово измерване, 
производство Италия 

 

Серия WWSE 
 

 
* Предназначена за измерване на големи МПС 
(камиони, танкери, трактори и т.н.); 
* Лесно преносима с вградени колелца за 
транспортиране; 
* Алуминиев корпус; 
* Датчици от неръждаема стомана, степен на 
защита ІР68; 
* Специална вулканизирана гума под платформата 
за сигурно стабилизиране на везната; 
* Индикаторен блок 3590KR03 в кутия за по – 
лесно транспорти

 
 

Модел Капацитет  Гарабити 
платформа 

Габарити 
платформа и 

рампи 
Тегло 

кг мм мм кг 
WWSE6T 6 000 700(д)х450(ш) 700(д)х561(ш)х55(в) 26 

WWSE10T 10 000 700(д)х450(ш) 700(д)х561(ш)х55(в) 26 
WWSE15T 15 000 700(д)х450(ш) 700(д)х561(ш)х55(в) 26 

 
Индикаторен блок 3590KR03 
* Клавиатура с 24 бутона; 
* LED дисплей с височина 15мм; 
* Допълнителен LCD дисплей – два реда, по 16 символа всеки 
за изписване на съобщения; 
* Вградена акумулаторна батерия (издръжливост 10ч при 
зареждане 8ч); 
* Възможност за връзка с до 8 аналогови датчика със 
съпротивление 350Ohm; 
* Възможност за връзка с две платформи WWSE; 
* Настройка и съхранение на 15 вида идентификационни кода (по 32 символа) - ID на 
партида, на оператор, смяна и т.н. 
* Съхраняване на база данни от измерени тегла за даден ID номер (до 999 
измервания); 
* Съхраняване на база данни от 500 артикула с текстово описание (20 символа); 
* Съхраняване на база данни от 500 МПС-та с текстово описание (20 символа); 
* Размери: 325 х 460 х 170 мм; 
* Тегло: 5 кг. 
 
 



 
 
Функции: 
* Двупосочен RS-232/C за връзка с принтер 
* Двупосочен RS-232/C (или RS-485 опция) за връзка с РС, PLC, изнесена индикация 
* 3 релейни изхода 0,5А 48VAC/1A 24VDC; 
* Инфраред вход за работа с дистанционно управление.  
 
 
Опции: 
1. Рамка за вграждане на везната в шахта 
2. Термичен принтер за вграждане в индикаторен блок 3590KR03 (50мм/сек., 
резолюция 203 dpi, 24/40 колони, 58 мм ширина на хартията, диаметър на ролката 
50мм) 
3. Интерфейс RS485 или RS422 
4. Ethernet интерфейс 
5. Wi-Fi интерфейс 
6. Аналогов изход 0-10V от 0 до 20mA с 16bit D/A конвертор 
7. Вход за РС клавиатура 
8. Трети сериен порт RS232 за дистанционно управление на везната 
9. Дистанционно управление (обхват до 8м) 
 
Размери, мм: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО: 
 
1. При сумиране на натоварването на няколко везни, товарът трябва да е неподвижен, 
за да се гарантира точно измерване. 
2. Везните трябва да бъдат разположени върху твърда и нивелирана повърхност 
(твърдост 100кг/см², за цимент – 4,25). 
3. Повърхността трябва да е издръжлива и да не подлежи на пропадане при 
натоварване 1,5 пъти максималния капацитет на везната (т.е. издръжливост на 15т при 
макс. капацитет на везната 10т). 
4. За да се гарантира точност, максималното отклонение между двете колела на МПС-
то и двете оси трябва да е 0,5°. 
 
 
 
 
 

 
„АТАРК” ООД 


