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Mobili svėrimo sistema

Mobilios PW-10 svėrimo sistemos yra tinkamos, kai norima atlikti 
krovinių svorio patikrinimus, transporto ir kitose pramonės srityse.

Sistema užtikrina išskirtinį transporto priemonės svėrimo 
operatyvumą. Svėrimo stoties paruošimas užtrunka tik keletą minučių. 
Nešiojamos PW-10 svarstyklės gali būti lengvai ir greitai naudojamos 
beveik visur.
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1. MOBILI SVĖRIMO SISTEMA PW-10

Mobili svėrimo sistema PW-10 yra labai gera alternatyva greitam ir kasdieniam pakrautų 
transporto priemonių svėrimui. Jos pasižymi sekančiom savybėm: 

Nešiojama svėrimo sistema PW-10 yra naudojama tiek vyriausybės kontroliuojamame, tiek privačiame sektoriuje. 
Naudojamos atsitiktinėms krovinių patikroms transporto kompanijose bei pramonės įmonėse, kurios yra 
aprūpintos kitų tipų svėrimo įranga.

Plonas ir lengvas svėrimo įtaisas PW-10 suderina tensometrinių svarstyklių patikimumą su aukštu mobilumo lygiu 
kasdieniniame darbe. Sistema užtikrina išskirtinį transporto priemonės svėrimo efektyvumą. Svėrimo vietos 
paruošimas trunka vos kelias minutes.

Kilnojamos ratinės ir ašinės svarstyklės yra sukurtos krovininėms kelių transporto priemonėms, jų ašims ir ratams. 
Šių svarstyklių svėrimo svorio neriboja nei automobilių ilgis, nei jų visas svoris, tik atskirų ašių svoris turi būti 
mažesnis nei 20 tonų, o to pakanka transporto priemonių svėrimui kelyje pagal numatytus reglamentus.

Svėrimo kontrolė
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2. KONKURENCINIAI PRIVALUMAI

 Ašių perkrovų ir jų grupių fiksavimas

 Bendrosios transporto priemonės masės nustatymas

 Aukšto mobilumo ir operatyvumo garantija

 Laiko taupymas naudojant DYNAMIC (WIM) režimą, su išankstiniu

potencialiai perkrautų transporto priemonių parinkimu

 Iki 60 valandų naudojimosi be prijungto maitinimo šaltinio

 Patogus naudojimas dėl didelių ir ypač plonų svėrimo platformų

 Lengvas svėrimo įtaisas

 Žymiai padidintas svėrimo tikslumas naudojant plastikinius išlyginamuosius kilimėlius

 Parengtis darbui ištisus metus

 Atsparumas sunkioms klimato sąlygoms (apsauga nuo korozijos)

 Komplektacija su nešiojamu kompiuteriu  ir spausdintuvu atsispausdinti svėrimo protokolams

 Aukšta kokybė ir ilgas tarnavimo laikas

 Naudojamas efektyviam greitaeigių svėrimo sistemų kalibravimui

 Sertifikavimas tiek oficialios teisėsaugos, tiek prekybos svėrimams

 Pasirinktinis pritaikymas atsižvelgiant į atitinkamus vartotojo poreikius

 Pasirinktinis pasvertų transporto priemonių duomenų internetinis stebėjimas įmonės
informacinėje sistemoje
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3. TECHNINĖ PW-10 SISTEMOS SPECIFIKACIJA

Pagrindinis svėrimo sistemos „PW-10“ komponentas yra svėrimo elementų svėrimo platformos, iš kurių signalas 
perduodamas per sąsajos bloką, kuriame yra elektronikos ir akumuliatoriaus paketas, į kompiuterį, kuriame 
duomenys apdorojami, rodomi ir spausdinami spausdintuvo pagalba.

Svėrimo sistema - komponentai ir jungtys

Transporto priemonė sklandžiai 
važiuoja per svėrimo zoną, 
susidedančią iš 2-jų PW-10 
svėrimo padų ir keturių 
susukamų išlyginamųjų kilimėlių. 

Nešiojamų svarstyklių 
programinė įranga 
įvertina faktines 
apkrovas ir lygina jas su 
nacionalinėmis ribomis.

Atlikta transporto priemonės apkrovos 
analizė atsiranda ekrane iškart po 
svėrimo ir parodo transporto priemonės 
siluetą, ribines ašių ir transporto 
priemonės apkrovas, lygina jas su 
išmatuotomis apkrovomis ir nurodo 
transporto priemonės masės santykį.

PW-10 yra pilna svėrimo sistema, kurią 
galima sutalpinti į įprastą lengvojo 
automobilio bagažinę. 
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4. TECHNINIAI PW-10 SISTEMOS PARAMETRAI 

 Parametrai  Reikšmės

Transporto priemonės ašies svėrimo diapazonas, maksimumas 500 – 20 000kg, 30 000kg 

Maksimalus transporto priemonės bendrasis svoris / ilgis, ašių skaičius Neribotas

Patikrintas platformos padalijimas „e“ (reguliuojamas padalijimas „d“) 20kg (10, 20, 50kg) 

Statinio svėrimo tikslumo klasė pagal EN 45501 (oficialiai 
patvirtinta)

IIII 

Judančio objekto svėrimo tikslumo klasė pagal OIML 2 

Dinaminis išankstinio pasirinkimo greitis (WIM svėrimas) 1 – 5km/h 

Judančių transporto priemonių svėrimo tikslumas (metrologiniai 
nepatvirtinti duomenys)

1 - 2% 

Rankiniu būdu nustatyti „nulį“ Kompiuterine programine įranga

Svėrimo platformos matmenys (l x w x h) 491 x 760 (iki 800) x 20 mm

Svėrimo platformos svoris 17 kg 

Apsaugos klasė IP67 

Darbinė temperatūra  / su patikra nuo -20°C iki 60°C / nuo -10°C iki 40°C

Išlyginamųjų kilimėlių matmenys (l x w x h)

1) 4000 x 760 x 20mm; 28kg
2) 2500 x 760 x 20mm; 17,5kg
3) 2800 x 760 x 20mm; 18kg
4) 1000 x 760 x 20mm; 7kg

EC tipo patvirtinimo pažymėjimas TCM 128/04-4103

Mobilios svėrimo sistemos nuotraukos:

Svėrimo platformos su 
išlyginamuoju kilimėliu

Per platformą važiuojanti transporto 
priemonė

Svėrimo procesas

Svėrimo platforma
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5. PROGRAMINĖ ĮRANGA IR FUNKCIJOS

 Mobili svėrimo sistema PW-10 yra patvirtinta Čekijos metrologijos instituto (CMI) ir yra
oficialiai sertifikuota transporto priemonių ratų ir ašių svėrimui. EC tipo patvirtinimas Nr.
TCM 128 / 04-4103 galioja visose EU šalyse.

 Reguliarus tikrinimas atliekamas su mūsų pačių kalibravimo įranga (antrinis standartas),
prižiūrima metrologijos instituto metrologų.

 Mobilios svarstyklės PW-10 gali būti naudojamos tiek statiniu režimu (ant atskirų ašių), tiek
daug greitesniu dinaminiu režimu – sveriant judančias transporto priemones. PW-10 mobili
svėrimo sistema gali būti naudojama pagrinde potencialiai perkrautų transporto priemonių
išankstiniam (WIM režimas) ir vėliau sertifikuotam svėrimui (statinis režimas).

 PW-10 sistemą galima valdyti naudojant du pagrindinius programinės įrangos tipus, skirtus
teisėsaugos ir komerciniam svėrimui.

Nešiojamasis / planšetinis kompiuteris yra išmanusis svorio indikatorius, suteikiantis vartotojui žymiai 
daugiau galimybių ir patogumų nei įprastas, tik svorio indikatorius. Iš kart po to, kai transporto priemonė 
pravažiuoja per svėrimo sistemą, pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus, „Svėrimo įrašas“ tampa 
prieinamu vartotojui. Programinė įranga pilnai atitinka nacionalinius teisės aktus ir komercinio svėrimo 
tikslus.

Pagrindinis programinės įrangos naudojimas: 

 Svėrimo kontrolės programinė įranga buvo sukurta teisėsaugos tikslais greitkeliuose,
pasieniuose bei kontrolės punktuose. Programinė įranga teikia automatizuotą transporto
priemonės apkrovos analizę pagal nustatytus nacionalinius krovinio apribojimus. Šioje
patogioje programinėje įrangoje įdiegtos pažangios funkcijos, kaip transporto priemonės
klasifikacija, teisėsaugos aktai, baudų skaičiavimai. Ši programa apima išsamų duomenų
valdymą, duomenų perdavimą ir ataskaitų teikimą.

 Svėrimo programinė įranga prekybos sektoriui buvo sukurta tam, kad būtų galima
kontroliuoti medžiagų tiekimą pastatų statybose, smėlio karjeruose, betono gamyklose,
sąvartynuose ir kt. Ji teikia automatizuotą susvertos medžiagos ataskaitą, lengvą sąskaitų
faktūrų išrašymą, įmonių apskaitą.

8

   UAB „KEMEK Engineering“
   Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius
   Tel. (8 5) 249 10 1

Faks. (8-5) 249 10 19
El. p. info.lt@kemek.eu

www.kemek.eu

 Įmonės kodas 124100661
PVM kodas LT241006610

mailto:tenzovahy@tenzovahy.cz
http://www.tenzovahy.cz/


Programinės įrangos pavyzdžiai 

Pateikiamas kiekvieno ašies rato svoris ir pasvertų 
transporto priemonių sąrašas (kontrolinis svėrimas)

Svėrimo bilieto pavyzdys (prekinis svėrimas)

Pasvertos transporto priemonės ataskaita (prekinis svėrimas)
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Svėrimo protokolas ir svėrimo bilietas (atspausdinta iš programinės įrangos)
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6. MOBILIŲ SVĖRIMO SISTEMŲ PW-10 VEIKIMO SĄLYGOS

Išilginių nelygumų matavimas (Daugiausiai 2%, t.y. 
2cm/1m)

Skersinių nelygumų matavimas (Daugiausiai 2%, t.y. 
2cm/1m)

Svėrimo zona su išmatavimais Reguliarus valymas suslėgtu vandeniu ir džiovinimas yra 
būtina sąlyga norint dirbti sunkiomis klimato sąlygomis 

Pasiruošimas ir veikimas

Kelio paviršiuje neturėtų būti jokių nelygumų, o išilginis arba skersinis nuolydis turėtų būti mažesnis nei 2%. Būtina 
nuvalyti paviršių nuo mažų akmenų ir smėlio, nes net mažas akmuo, esantis po pakrauta svėrimo plokšte, gali 
sukelti vietinį jo perkrovimą ir rimtą žalą. Maksimalus kontaktinis slėgis turi būti mažesnis nei 1,2 Mpa (12 kg / 
cm2).

Mobiliosios svarstyklės privalo būti naudojamos ant asfaltuotų kelių. Priešingu atveju jautrios svėrimo platformos 
gali būti negrįžtamai sugadintos dėl nelygaus kelio paviršiaus. Taip pat dėl akmenų, esančių transporto priemonės 
padangose. Dėl šios priežasties mobiliosios svarstyklės rekomenduojamos naudoti svėrimams, kur būtų užtikrintas 
svėrimo zonos lygumas ir švarumas (t.y. dirvožemis su nusistovėjusiu gruntu, laikini skydiniai keliai ir pan.)

Kelio, kuriame yra naudojamos mobiliosios svarstyklės, lygumas ir švarumas daro didelę įtaką svėrimo tikslumui ir 
patikimumui.
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