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1. Įvadas ir sistemos aprašymas

Svėrimo sistema PW-10 skirta sunkiųjų transporto priemonių ratų apkrovoms, ašių apkrovoms ir 
bendroms transporto priemonių masėms patikrinti. Jį daugiausia naudoja mobilieji policijos padaliniai 
atsitiktiniam sunkiųjų transporto priemonių tikrinimui keliuose. 

Naudojantys šią sistemą dažnai būna aprūpinti tinkamu mikroautobusu, kurį galima lengvai 
paversti mobilia svėrimo stotimi. Štai pavyzdys: 

1 paveikslas: mobilioji svėrimo stotis-policijos automobilis su PW-10 svėrimo sistema 

PW-10 sistema patiekiama su medine dėže, kuri užtikrina saugų jautraus matavimo prietaiso 
transportavimą. Rekomenduojama naudoti šią dėžę, kai mobilusis įrenginys persikelia į kitą 
svėrimo vietą. Sistema suprojektuota taip, kad būtų visiškai nešiojama ir veiktų 
nepriklausomai nuo maitinimo šaltinio. Ją sudaro šie komponentai: 

2 paveikslas: PW-10 sistemos komponentų schema su svarstyklių įranga 

Svėrimo kilimėliai maitinami iš įkraunamos baterijos sąsajoje, nešiojamas kompiuteris su 
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nešiojamu spausdintuvu paprastai įkraunami pasirenkamu nuolatinės srovės kintamosios 
srovės adapteriu, prijungtu prie transporto priemonės akumuliatoriaus žiebtuvėlio kištuko. 

1.1 Svarbios rekomendacijos

Svėrimo platformos yra jautrūs matavimo prietaisai, kurie gali būti pažeisti netinkamai 
naudojant. Prižiūrėkite juos taip:

1. Neleiskite jiems nukristi ant žemės - atsargiai juos nuleiskite. Smūgiai gali pažeisti!

2. Nenaudokite svėrimo platformų ant nelygaus ar nešvaraus paviršiaus. Prieš dedant
svėrimo platformas, būtina nuvalyti svėrimo vietą. Mažas akmuo po pakrautomis
svarstyklėmis gali sukelti perkrovą ir didelę žalą.

3. Neperkraukite svėrimo platformų virš nominalios talpos.

4. Atsargiai važiuokite automobiliu per svėrimo platformas. Neleiskite transporto
priemonei važiuoti per kraštus ar per kabelius.

5. Svarstyklių negalima ilgą laiką naudoti esant didelei drėgmei. Po tokio naudojimo
pasukite juos iš apačios į viršų, leiskite likusiam vandeniui išbėgti ir leiskite svėrimo
platformoms išdžiūti šiltoje vietoje per naktį - daugiau informacijos rasite 4 skyriuje.

1.2 Trys svėrimo sistemos PW-10 režimai

A) Svėrimas, kai visi ratai yra ant svėrimo platformų - teisėsauga sveria „vienu metu“
statiniu režimu

Transporto priemonės visų ratų svėrimas ant svėrimo platformų yra tiksliausias svėrimo 
būdas, bet ir pats brangiausias, nes būtina turėti tokį patį svėrimo platformų skaičių, kiek 
transporto priemonė turi ratų. 

Pirmajame etape būtina tiksliai sureguliuoti svėrimo platformų padėtį prieš transporto 
priemonės ratus, tada transporto priemonė gali važiuoti ant svarstyklių. Tada dalinė rato 
apkrova susumuojama naudojant programinę įrangą. Šis svėrimo režimas yra tiksliausias, nes 
tikslumui mažiausiai įtakos turi kelio nuolydis ar nelygumai po svėrimo platformomis. 
Didžiausią tikslumą kompensuoja laiko praradimas, nes tiksli svarstyklių padėtis prieš 
kiekvienos transporto priemonės ratus užima daug laiko. 
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3a, b paveikslas: transporto priemonės visų ratų svėrimas ant svėrimo platformų 

B) Svėrimas ant dviejų platformų - teisėsaugos statinis svėrimas „ašis po ašies“ keliais
svėrimo ciklais

Šiame režime naudojama tik pora platformų kartu su keturiais išlyginamaisiais kilimėliais, 
kurie sukuria svėrimo zoną. Rekomenduojamas išlyginamųjų kilimėlių ilgis yra 4 m. 
Transporto priemonė turi užvažiuoti ant svarstyklių su pirma ašimi, sustoti, palaukti svėrimo, 
tada judėti į priekį, užvažiuoti su sekančia ašimi ir tęsti šį ciklą, kol bus pasvertos visos ašys. 
Svėrimo sistemos operatorius turi atidžiai stebėti, ar svėrimo metu abi padangos visiškai yra 
ant geltonos aktyvios svėrimo kilimėlių srities. Transporto priemonės vairuotojas turi paisyti 
operatoriaus nurodymų, atsargiai ir lėtai važiuoti svėrimo platformomis.

Šis svėrimo režimas užima daug laiko, ypač kai naudojamos ilgos transporto priemonės su 
daug ašių. Paprastai tikslumas yra blogesnis nei A) punkte, nes kai transporto priemonė 
pagreitėja ir kelis kartus stabdoma, ašies apkrova gali pasikeisti tarp ašių dėl pasyvių varžų 
pasikeitimų transporto priemonės kėbule. Šis svėrimo režimas padidina svėrimo netikslumo 
galimybę dėl vairuotojo elgesio, ypač transporto priemonėje kartu su pneumatine pakaba, 
kai vairuotojas svėrimo metu gali pakeisti traktoriaus ir priekabos pneumatinės pakabos 
slėgį. 

C) Svėrimas judant (WIM) vienu svėrimo ciklu (automatinis režimas)

Svėrimo platformų ir išlyginamųjų kilimėlių išdėstymas yra panašus į B) svėrimo režimą, 
tačiau norint tiksliai sverti judant, patariama naudoti ilgesnius (net du kartus) kilimėlius.
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4 paveikslas: svėrimas judant transporto priemonei važiuojant per svėrimo platformas (automatinis režimas) 

Automobilis sklandžiai važiuoja per svėrimo platformas greičiu nuo 1 iki 4 km/h. Net ilgas 
sunkvežimis sveriamas per kelias sekundes; tai greičiausias svėrimo režimas su didžiausiu 
darbo efektyvumu. Tikslumas yra visiškai panašus į B) režimą, be to, sumažėja tikimybė, kad 
transporto priemonės vairuotojas neigiamai įtakos svėrimą.

Pastaba:

Svėrimo vieta svėrimui B) arba C) režimu turi turėti minimalius nuolydžius - 
rekomenduojama mažesnė nei 1% išilgine kryptimi ir 0,5% skersine kryptimi. Kelio danga 
turi būti švari ir lygi, be jokių pažeidimų. 

2. Sistemos paruošimas

2.1 Vietos pasirinkimas ir svėrimo zonos paruošimas 

Svėrimo vieta turėtų būti bent 40 m ilgio ir 7 m pločio, kad būtų pakankamai vietos 
manipuliuoti ilgomis transporto priemonėmis. Paviršius neturi turėti nelygumų, o išilginis 
nuolydis turi būti mažesnis nei 1%; skersinis nuolydis mažesnis nei 0,5%. Būtina nuvalyti 
paviršių nuo smulkių akmenų ir žvyro, nes net mažas akmuo po pakrautomis svarstyklėmis 
gali sukelti vietinę perkrovą ir didelę žalą. 
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Svėrimo zona paprastai sudaro dvi svėrimo platrformos ir išlyginamųjų kilimėlių rinkinys, 
neleidžiantis apkrovai pereiti tarp sveriamos transporto priemonės ašių. Rekomenduojamas 
vidinis tarpas tarp svėrimo platformų ir išlyginamųjų kilimėlių yra 110 - 115 cm: 

5 paveikslas: svėrimo platformų ir išlyginamųjų kilimėlių padėjimas ant švarios ir plokščios svėrimo zonos 

2.2 Svėrimo platformų pajungimas prie sąsajos įrenginio ir kompiuterio

Kiekviena svarstyklių platformų pora turi būti prijungta prie sąsajos bloko. Padėkite sąsają 
prie svarstyklių tarp svarstyklių ir valdymo kompiuterio, kad pasiektumėte geriausią signalą, 
ypač jei naudojamas papildomas belaidis ryšys. Prijunkite platformą, esančias arčiau 
kompiuterio, tiesiai prie sąsajos įrenginio, o tolimąjį - kabeliu, einančiu per kabelio angą 
– jis tvirtai laikys kabelį ir neleis jam patekti po transporto priemonės padanga:
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6a, b paveikslas: svarstyklių jungiamojo kabelio uždėjimas prie kabelio lizdo 

Ypač būkite atsargūs atlaisvindami kabelį iš lizdo po svėrimo; neišplėškite jo jėga!: 

7a, b paveikslas: neteisingas ir teisingas kabelio ištraukimas iš lizdo 

Nesumaišykite sąsajos jungčių - būtinai prijunkite baltai pažymėtą svarstyklių kabelį prie 
atitinkamo baltai pažymėto jungties lizdo sąsajoje ir mėlynai pažymėtą kabelį prie mėlyno 
lizdo - žr. 9 paveikslą žemiau.
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2.2.1 Sąsajos įrenginio veikimas

8 paveikslas: sąsajos blokas - viršutinis dangtelis 

Viršutiniame sąsajos bloko dangtelyje yra sistemos etiketė, įjungimo mygtukas (žalias), išjungimo 
mygtukas (juodas). Įjungdami arba išjungdami įrenginį, kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką. 

Šviesos diodų pora rodo sąsajos būseną: 

Žalias šviesos diodas lėtai mirksi - sąsaja įjungta ir paruošta, tačiau nėra duomenų 
perdavimo tarp svarstyklių ir kompiuterio (budėjimo režimas) 

Žalias šviesos diodas greitai mirksi - duomenų perkėlimas iš svarstyklių į kompiuterį (svėrimo režimas) 

Raudonas šviesos diodas - raudona lemputė rodo, kad akumuliatorius išsikrovęs, prietaisą 
jau greitai reikės pakrauti - išsamiau žr. 4.3 skyrių 

Optional 
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9 paveikslas: kabelinis / belaidis jungiklis; antena; du lizdai svarstyklėms 

Svėrimo platformos prijungtos prie atitinkamų mėlynos arba baltos spalvos 7 kontaktų lizdų; 
svarstyklių kabeliai pažymėti ta pačia spalva. 

10 paveikslas: Duomenų perdavimo / įkroviklio lizdas 

Raudonai pažymėta 4 kontaktų jungtis trumpesnėje pusėje skirta duomenims perduoti iš 
sąsajos į kompiuterį ir taip pat prijungti vidinės sąsajos akumuliatoriaus įkroviklį. 

Versija su pasirenkamu belaidžiu duomenų ryšiu 
Sąsajos įrenginys su belaidžiu duomenų perdavimo „Bluetooth“ technologija turi papildomą 

belaidės antenos jungtį ir perjungimą tarp kabelio režimo (kairėje) ir belaidžio režimo (iš dešinės į 

anteną). Prieš paleidžiant sąsajos įrenginį, jungiklis turi būti nustatytas tinkamoje padėtyje. 

Pastabos:

NEATJUNKITE kabelių ir nejunkite belaidžio/kabelinio ryšio režimo, kai sąsajos įrenginys įjungtas. 

„Bluetooth“ signalą neigiamai veikia praėjimas per storas sienas arba metalines užtvaras. 
Jei nešiojamasis kompiuteris valdomas automobilio viduje, rekomenduojama jį pastatyti 
šalia atvirų durų, kad būtų galima patikimai perduoti duomenis: 
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11a, b paveikslas: Tinkama kompiuterio padėtis automobilyje, kad būtų galima valdyti belaidį ryšį - stumdomos durys lieka atidarytos 

2.3 Pradinė seka

1. Raskite tinkamą svėrimo vietą ir išvalykite ją nuo šiukšlių, akmenų ir dulkių.

2. Svėrimo platformos ir išlyginimo kilimėliai išdėstomi svėrimo zonoje, kaip aprašyta 2.1 
skyriuje. Svėrimo platformos turi būti padėtos visu plotu ant žemės, joms neleidžiama 
klibėti!

3. Abiejų svėrimo platformų kabelių išėjimo angos turi būti nukreiptos ta pačia kryptimi į
sąsajos bloką, o kabelis iš tolimesnės platformos atsargiai įkištas į arčiau esančios
platformos kabelio kreipiamąją angą.

4. Prijunkite kabelių jungtis prie sąsajos įėjimų; svėrimo platformų S/N turi sutapti su sąsajos
įvesties žymėjimu.

5. Prijunkite sąsajos bloką prie nešiojamojo kompiuterio COM prievado (laidinis ryšys). Tai visada reikia
padaryti prieš įjungiant nešiojamąjį kompiuterį. Taip pat prijunkite spausdintuvą prie USB prievado.

6. Įjunkite nuolatinės srovės keitiklį į automobilio 12V žiebtuvėlio kištuką, užveskite automobilio
variklį ir įjunkite keitiklį. Variklis turi visada veikti, kai įjungiami bet kokie įtaisai!

7. Prijunkite spausdintuvo ir kompiuterio kintamosios srovės adapterio kištukus prie nuolat. srovės keitiklio.

8. Įjunkite sąsajos įrenginį žaliu mygtuku, paspauskite jį, kol pradės mirksėti žalias šviesos
diodas, įjunkite spausdintuvą, tada paleiskite kompiuterį (kaip paskutinį įrenginį).

9. Įjungę „Windows“, įdėkite kompaktinį diską su svėrimo programine įranga ir paleiskite
programinę įrangą.

10. Vykdykite instrukcijas, pateiktas 3 skyriuje - Sistemos programinė įranga
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2.4 Sistemos išjungimas

1. Išeikite iš svėrimo programos. Išimkite kompaktinį diską iš kompaktinių diskų įrenginio ir
įdėkite į apsauginę dėžę.

2. Išjunkite „Windows“ ir nešiojamąjį kompiuterį paleisdami meniu „Išjungti kompiuterį“.

3. Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite abu USB kabelius nuo kompiuterio.

4. Paspauskite ir palaikykite sąsajos įrenginio juodą mygtuką, kol žalia lemputė nustos
mirksėti. Atjunkite belaidės sąsajos versijos svėrimo platformų jungtis arba anteną.

5. Atsargiai ištraukite kabelį iš svarstyklių kabelio lizdo ir susukite svarstyklių kabelius.

6. Atsargiai įdėkite svėrimo platformas į dėklą ir susukite lyginimo kilimėlius.

7. Jei svėrimo platformos buvo naudojamos drėgnomis sąlygomis, pakelkite jas rankena ir
leiskite likusiam vandeniui nutekėti prieš grąžindami jas į nešiojimo dėžę. Grįžę namo,
nuplaukite platformas vandens žarna per apatines angas ir leiskite jiems per naktį išdžiūti
šiltoje patalpoje - išsamiau žr. 4.4 skyrių. Būkite atsargūs su kabeliais!

8. Įkraukite sąsajos bloką, kai per naktį užsidega raudonas šviesos diodas. Įkrovimas
rekomenduojamas, kai įrenginys išjungtas.
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3. Sistemos programinė įranga

3.1 Programinės įrangos paleidimas, būsenos patikrinimas ir prisijungimas 

Prieš paleidžiant programinę įrangą turi būti įdėtas progr. įrangos CD į diskų įrenginio skyrių, nes 
jame saugomi svėrimui reikalingi konfigūracijos failai. Spustelėkite programos piktogramą 

ir patikrinkite, ar abi platformos (svarstyklės) nėra apkrautos. Atsakęs į ar „Svarstyklės 
tuščios“ klausimą, operatorius gali patikrinti tikrąją svėrimo sistemos būseną - svėrimo 
indikatorius visada matomas ekrano viršuje: 

12 paveikslas: svėrimo indikatorius 

Du platformos būsenos ekranai ir metrologijos patvirtinimo duomenys rodomi kairėje, 
akumuliatoriaus būsena - dešinėje. 

Jei pasirodo  

rastas, svarstyklės yra stabilios ir galima pradėti svėrimą.
abiejuose indikatorių ekranuose, svarstyklės veikia tinkamai, nulinis lygis

Jei nulinis lygis nerastas, o likutinė svorio vertė rodoma ekrane, nustatykite nulį su
F10 Zero.  Jei nulio negalima nustatyti net rankiniu būdu, kreipkitės pagalbos į aptarnavimo centrą. 

Jei pasirodo pranešimas „Ryšio klaida“ arba „Žemas nulio lygis“, patikrinkite visas kabelių jungtis nuo 
svėrimo platformų per sąsają iki kompiuterio. Jei naudojamas belaidis ryšys, taip pat patikrinkite, ar 
sąsajoje pasirinktas „Bluetooth“ ryšio režimas ir ar nešiojamojo kompiuterio BT modulis veikia 
tinkamai. Tada paleiskite kompiuterį ir programinę įrangą iš naujo. Jei problema išlieka, patikrinkite 
nulinį lygį paspausdami F9  testavimo klavišą ir paskambinkite į aptarnavimo centrą. Išeikite iš testo 
naudodami Esc klavišą. 

Žalia juostelė virš mygtukų rodo faktinę akumuliatoriaus būseną; jis mirksi raudonai, kai 
akumuliatorius išsikrauna (liko mažiau nei 8 valandos), o sąsajos akumuliatorių reikia įkrauti 
per naktį. 

Pastaba:

Rekomenduojama kiekvieną dieną po 30 minučių patikrinti nulinį lygį F9 Test ir išsaugoti šias 
vertes. Nulinių verčių sąrašas yra svarbus paslaugų centro duomenų šaltinis sprendžiant 
problemas. 

>0<
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Programinės įrangos saugumas ir prisijungimas 

Svėrimo sistema yra apsaugota nuo neteisėto naudojimo. Kiekvieno operatoriaus prašoma įvesti jo 
vartotojo vardą, unikalų slaptažodį ir sistemos serijos numerį. Naujas vartotojas turi kreiptis į sistemos 
administratorių dėl prisijungimo duomenų. Serijos Nr. galima rasti sistemos etiketėje, esančioje sąsajos 
viršuje, ir ji turi atitikti sistemos kompaktinį diską, esantį diskų įrenginyje, kitaip svėrimas draudžiamas. 

13 paveikslas: operatoriaus prisijungimas 

Programinė įranga atpažįsta du saugumo lygius: „vartotojo lygis“ įprastiems operatoriams ir 
„administratoriaus lygis“ su išplėstinėmis teisėmis - tik administratorius gali nustatyti vartotojus, keisti 
apkrovos apribojimus ir baudas, naudojamas vertinant sveriamas transporto priemones ir pan. 

Po sėkmingo prisijungimo reikia užpildyti svėrimo vietos formą; duomenys vėliau naudojami 
protokolų spaudiniuose. 

14 paveikslas: svėrimo formos vieta 

3.2 Pagrindinio ekrano aprašymas 

Po sėkmingo prisijungimo rodomas pagrindinis ekranas su šios dienos svėrimo įrašais. 
Pastaba:

Jei norite dirbti su senesniais įrašais, eikite į meniu Nustatymai → Keisti žurnalą ir pasirinkite 
laikotarpį, kad būtų rodomi anksčiau išsaugoti svėrimo įrašai. 
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15 paveikslas: pagrindinis ekranas su dienos svėrimo įrašais 

Pagrindinis ekranas yra horizontaliai padalintas į keturias dalis: 

1. Meniu

Meniu elementai aprašyti 3.5 skyriuje 

2. Svėrimo indikatorius

Indikatorius rodo momentinę svorių apkrovą, jų būseną (nulis, pusiausvyra) ir 
akumuliatoriaus būseną. 

3. Svėrimų įrašai

Kiekvieną pasvertą transporto priemonę vaizduoja duomenų įrašas - viena eilutė ekrane. 
Stulpeliuose yra šie duomenys - iš kairės į dešinę: 
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Įrašo Nr .; Svėrimo data ir laikas; Traktoriaus ir priekabos registracijos numeris (-iai); Kilmės šalis; 
Tikslinė šalis, asmenys transporto priemonėje; Transporto priemonės pakrovimo identifikatorius; 
Bendras transporto priemonės svoris; Analizės rezultato kodas (-ai); Identifikatorius, jei įrašas buvo 
papildomai redaguotas - pakeitė naudotojas („Z“ identifikatorius stulpelyje „Pakeitimai“). 

Transporto priemonės, viršijančios leistinas apkrovos ribas, rodomos raudonai. 

Analizės rezultatų kodai: 

• V – Transporto priemonių junginys perkrautas
• T – Traktorius perkrautas
• P – Pirmoji priekaba perkrauta
• Q – Antra priekaba perkrauta
• N – Ašis (ašys) arba ašių grupė perkrauta
• R – Varomoji ašis per lengva
• L – Per mažas traktoriaus ir priekabos svoris (lengvas traktorius)
• S – Nelygios apkrovos transporto priemonės šonuose
• K – Antroji priekaba sunkesnė už pirmąją

4. Greitieji mygtukai

Dažniausiai naudojamas funkcijas galima pasiekti paspaudus vieną klaviatūros klavišą: 

ENTER Svėrimas  – pradeda transporto priemonės svėrimą, svėrimas atliekamas režimu, kuris iš anksto nustatytas

meniu Svėrimas → Svėrimo režimas:  

• Statinis svėrimas ašis po ašies

• Svėrimas judant transporto priemonė sveriama, kai ji važiuoja per svėrimo platformas

F1 Legenda   - rodyti stulpelio „Analizė“ naudojamų kodų aprašymą

F2 Atributai  - Programos atributų nustatymas (reikalingos administratoriaus teisės) 

F4 Korekcija – Transporto priemonės identifikavimo duomenis galima pataisyti pasirinktame įraše. 

F6 Analizė – Rodo pasvertos transporto priemonės analizę ir spausdina protokolą. 

Svėrimo vieta – Svėrimo vietos informacija išsaugota kartu su svėrimo įrašu ir išspausdinta 
protokole. 

3.3 Transporto priemonių svėrimas

Mygtukas arba raktas ENTER atidaromas langas su transporto priemonės svėrimu statiniu režimu (ašis po ašies) 
arba dinaminiu režimu (svėrimas judesyje-WIM), kuris buvo iš anksto pasirinktas meniu Svėrimas → Svėrimo 
režimas. 
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Transporto priemonės identifikavimo duomenys = Registracijos numeris (-iai), šalies kodas ir „3% 
tolerancijos“ aktyvinimas gali būti užpildytas prieš arba po transporto priemonės svėrimo. 

Pastaba dėl „3% tolerancijos“: 

Ši savybė kilusi iš Čekijos įstatymo - Ministerijos reglamentas 342/2002 Sb. §15 5 punktas, leidžiantis 
3% visos transporto priemonės masės perkrovos toleranciją tik tuo atveju, jei transporto priemonę 
dengia sniegas ar lietingas vanduo. Ši tolerancija netaikoma už Čekijos Respublikos ribų. 

16 paveikslas. Transporto priemonės svėrimas - statinio režimo įvesties ekranas 

• Esant statiniam režimui, transporto priemonė turi sustoti prie kiekvienos ašies atskirai centre -
geltona aktyvi svėrimo plaformų sritis. Palaukite, kol indikatoriuje pasirodys stabilios apkrovos
simbolis > <, ir patvirtinkite ašies apkrovą klavišu F3. Pakartokite svėrimą su kita ašimi, kol bus
pasvertos visos transporto priemonės ašys, o paskui paspauskite F4 klavišą. Jei transporto
priemonės ašies apkrova nebuvo tinkamai apskaičiuota, paskutinę ašies apkrovą galite ištrinti
klavišu F8.
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• WIM režime leiskite transporto priemonei sklandžiai važiuoti per svėrimo platformas iki 4
km/h greičiu. Jei transporto priemonė važiuoja per greitai, per lėtai arba ne sklandžiai,
rodomas atitinkamas įspėjamasis pranešimas ir svėrimas turi būti kartojamas.

17 paveikslas: indikatoriaus būsena svėrimo metu 

Ašių svėrimas rodomas kaip tamsi juosta indikatoriaus lange, dešinėje pusėje taip pat 
rodomas bendras svoris ir laiko skaičiavimas kitos ašies aptikimui. Jei per svėrimo platformas 
nebevažiuoja ašis, pasibaigus laikui ir svėrimui, svėrimas automatiškai sustoja. Jei paskutinė 
ašis teisingai važiuoja per svarstykles, laiko skaičiavimą galima užbaigti Esc klavišu. 

3.3.1 Papildomi transporto priemonės duomenys 
Baigę transporto priemonės svėrimą, įveskite papildomų duomenų, reikalingų tinkamam 

įvertinimui: 

Silueto pasirinkimas 

Pagal numatytuosius nustatymus rodomas tariamas siluetas, tačiau jei jis neatitinka 
sveriamos transporto priemonės, atidarykite silueto meniu pele arba rodyklės žemyn klavišu 
ir pasirinkite atitinkamą. Ypač atkreipkite dėmesį į ašių grupes, pavaizduotas silueto 
paveikslėlyje kaip „arti esančios ašys“ - tai svarbu norint teisingai įvertinti transporto 
priemonės apkrovą. Ašių atstumai ašių grupių viduje turi būti matuojami rankiniu būdu. 

Pastaba: Transporto priemonės siluetas nėra tikras sveriamos transporto priemonės vaizdas. Tai rodo, 
kaip transporto priemonė (-ės) yra sujungtos (-ios) ir kaip jos ašys yra suskirstytos į ašių grupes. 

Jei silueto nėra sąraše, pasirinkite paskutinę ratų bazę, pavadintą „Kitas siluetas“, ir 
nustatykite ją rankiniu būdu pagal toliau pateiktą aprašymą. 

Ašių atstumų (ratų bazės) redagavimas 
Atstumai tarp ašių (ratų bazė) tandeminėse ar tridemėse ašyse turi būti išmatuoti ir įvesti, kai 

pasirenkamas siluetas. 
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Statinio svėrimo režimu visi atstumai ašių grupėje turi būti išmatuoti ir įvesti rankiniu būdu. 
Rekomenduojama išmatuoti atstumą nuo rato ratlankio krašto iki kito ratlankio krašto. 

Dinaminio (WIM) svėrimo režimu ašių grupių atstumai nustatomi automatiškai, tačiau 
kadangi važiavimo ratų bazės matavimo tikslumui įtakos turi važiavimo sklandumas, prieš 
atliekant transporto priemonės apkrovos analizę rekomenduojama patikrinti ratų bazę. 

Kitas siluetas
Jei nė vienas iš rekomenduojamų siluetų neatitinka transporto priemonės, silueto 
pasirinkime reikia pasirinkti „Kitas siluetas“. Tada yra papildoma eilutė transporto priemonės 
prijungimui nurodyti. Ženklas „-“ naudojamas priekabos sujungimui, „ +“ ženklas 
puspriekabės prijungimui. Naudokite klavišus + ir - , kad įvestumėte jungtį, kad būtų 
nustatyta teisinga vieta tarp ašių. 

Pavyzdys: Sveria penkias ašis, tai keturių ašių transporto priemonė su dviem dvigubomis ašimis ir 
prie vienos ašies priekaba: 

2.  +   ar  –

pasirinkimo meniu 

mygtuku į teisingą lauką 4-tą irĮveskite  transporto priemonės jungties tipą su 
5-tą ašį.

3. Išmatuokite ašių atstumus tarp dvigubų ašių 1 - 2 ir 3 - 4 (čia išmatuota 1,37 m)

4. Užpildykite laukus po siluetu taip - silueto paveikslėlis pradės keistis pagal jūsų
įvestį:

1 . Pasirinkite „Kitas siluetas“ -
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18 paveikslas: silueto nustatymas (dvi ašių grupės su 1,37 m atstumu ir priekabos jungtis) 

Šis „naujas siluetas“ taip pat bus pridėtas kaip paskutinis siluetų sąrašo elementas. 

3.4 Automobilio pakrovimo analizė
Kai transporto priemonė tinkamai pasveriama ir jos siluetas bei ašių grupės ratų bazės 
(atstumai) yra tinkamai nustatytos, galite paspausti Gerai, kad būtų parodyta transporto 
priemonės analizė. Programinė įranga patikrina, ar registruotų ašių grupių skaičiai ir ašių 
atstumai atitinka pasirinktą siluetą. Jei kažko trūksta ar negerai, reikia atlikti pataisymus. 

Tada ekrane rodoma analizė, o visos vertės, viršijančios leistinas ribas, paryškintos raudonai: 
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Transporto priemonės ID, silueto ar ratų bazės peržiūra 

Kai rodoma apkrovos analizė, priimtini šie veiksmai: 

Protokolo spausdinimas ir išėjimas 

Klavišas ENTER išspausdina protokolą numatytuoju spausdintuvu, tada ESC klavišas grąžina jus į 
pagrindinį ekraną kitam svėrimui. 

F4 - Korekcija: transporto priemonės ID, silueto ar ratų bazės peržiūra 

F4 klavišas leidžia pataisyti transporto priemonės ID duomenis arba siluetą arba atstumą tarp 
ratų. Išmatuotų transporto priemonių svorio keisti negalima. Visos papildomos transporto 
priemonės duomenų pataisos įrašomos ir rodomos svėrimo įraše pagal identifikatorių 
stulpelyje Pakeitimai. 

19 paveikslas. Transporto priemonės 
apkrovos analizė 

Nustatyti transporto priemonės apkrovos ribas (pagal registracijos sąrašą)  

Įveskite papildomus duomenis apie transporto priemonę ir vežėją  
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F7 - Išsami informacija: transporto priemonės, vežėjo ir vairuotojo duomenys 

Papildomi šios formos duomenys rodomi spausdintame protokole ir išsaugomi svėrimo įraše. 

20 paveikslas. Informacija apie vairuotoją, vežėją ir transporto priemonę 

F8 - Ribos: apkrovos ribų nustatymas pagal transporto priemonės etiketę 

Išmatuotos ašių apkrovos ir bendroji transporto priemonės masė yra lyginama su nacionalinėmis 
apkrovos ribomis (išduota Susisiekimo ministerijos) atliekant transporto priemonės apkrovos analizę. 
Lengvieji sunkvežimiai paprastai turi mažesnes maksimalias ašies apkrovas ir ribas nei nacionalinės 
apkrovos ribos. Šiuo atveju būtina nustatyti šias apatines „etiketės ribas“, kad būtų galima tinkamai 
įvertinti. Etiketė su apkrovos ribomis paprastai dedama šalia vairuotojo sėdynės. 

Jei įterptos etiketės ribos yra didesnės už nacionalines, naudojamos nacionalinės ribos. 

3.5 Programos meniu 

Eikite į meniu naudodami pelę arba  Alt  + Pabrauktas mygtukas

Pastaba:

Kai kurie meniu elementai yra prieinami tik vartotojams, turintiems sistemos 

administratoriaus teises 
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3.5.1 Meniu Svėrimas

• Svėrimo režimas - pasirinkite dinaminį svėrimą (automatinis svėrimas judesyje) arba
statinį svėrimą (ašis po ašies)

• Nulinis nustatymas - rankinis nulinis nustatymas, jei rodoma likutinė apkrova - taip pat F9 klavišu

• Svėrimo bandymas - ryšio ir nulinio svorio svarstyklių rodymo testas.
• Parametrų nustatymas - programinės įrangos elgesio nustatymas, norint pakeisti reikia administratoriaus teisių

• Išeiti - išeiti iš programos

3.5.2 Meniu Paieška / Eksportavimas 
Svėrimo įrašus galima pasirinkti, rodyti ir išsaugoti skirtingais duomenų formatais. Pirmiausia 

nustatykite paieškos kriterijus meniu Paieška -> Ieškoti / Eksportuoti: 

21 paveikslas: Paieškos parametrų nustatymas

Tada rodomi pasirinkti įrašai: 

22 paveikslas: pasirinktų svėrimo įrašų sąrašas 

Bet kokie duomenų laukai (stulpeliai), saugomi duomenų bazėje, gali būti rodomi, tačiau jų 
pasirinkimas yra draudžiamas paprastiems operatoriams, kad būtų pasiektas standartinis visų 
kliento valdomų mobiliųjų svėrimo sistemų išvestis. 
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Pasirinktus svėrimo įrašus galima eksportuoti naudojant F2 eksporto klavišą, rodomą 

transporto priemonės analizę naudojant F6 analizės klavišą, arba atspausdinti į numatytąjį 

spausdintuvą naudojant klavišą F7 Print 

Pasirinktų įrašų eksportavimas 
Svėrimo įrašus galima eksportuoti vienu iš šių formatų: HTML, CSV, XML ir išsaugoti norimame aplanke. 

Prieš išsaugodami XML failus galite pasirašyti skaitmeniniu sertifikatu (elektroniniu parašu). 

Pasirinktų įrašų spausdinimas 
Duomenys peržiūrimi ekrane, o vėliau gali būti atspausdinti bet kokiu prijungtu spausdintuvu 

arba išsaugoti kaip PDF, WMF arba kaip bitkartinė nuotrauka vėliau spausdinti. 

3.5.3 Meniu Spausdinimas (ataskaitos) 

• Dienos suvestinė - rodoma svėrimo įrašų ataskaita, kiekvienos transporto priemonės ašių
apkrovos. Pavyzdį žr. 3 priedėlyje

• Svėrimo statistika - pasirinkto laikotarpio svėrimo įrašų ataskaita. Pavyzdį žr. 4 priedėlyje.

Ataskaitos turinį galima pritaikyti pagal klientų poreikius. 

3.5.4 Meniu Nustatymai 

• Šalies kodų sąrašas - tarptautinių šalių kodų, esančių pasirinkimo žymės langeliuose
„Šalis“, duomenų bazė.

• Vartotojų nustatymas - vartotojo tapatybės nustatymas, kurį sudaro: prisijungimo vardas,
slaptažodis, asmenvardis (atspausdintas protokoluose) ir prieigos teisių rinkinys. Tik
asmuo, turintis administratoriaus teises = Sistemos administratorius gali pridėti ar keisti
vartotojo tapatybę ir teises.

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

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


- 26 - 

23 paveikslas: Vartotojo tapatybės ir teisių nustatymas 

PRAŠOME APSVARSTYTI:

Labai rekomenduojama nustatyti tik vieną asmenį, turintį administratoriaus teises.
Kiekvienas asmuo turi turėti savo unikalų vardą ir slaptažodį, kad kiti asmenys 
negalėtų manipuliuoti sukčiavimo duomenimis, ir šią informaciją laikyti paslaptyje. 

Prisijungimo vardas yra „didžiosios ir mažosios raidės“, todėl atkreipkite dėmesį į 
netyčia paspaustą „CAPS LOCK“ klavišą, taip pat į klaviatūros kalbos nustatymus.

• Svėrimo konfigūracija - sistemos sąranka išjungta paprastiems vartotojams; yra tik vienas
redaguojamas laukas su kliento „Įmonės pavadinimas“, kuris atspausdintas protokoluose.

• Keisti žurnalą - kadangi pagrindiniame ekrane rodomi tik dabartinės dienos svėrimo
duomenys, naudokite šį meniu elementą, kad būtų rodomi senesni svėrimo įrašai. Svorio
įrašai iš istorijos gali būti rodomi, rodoma transporto priemonės analizė ir tada
spausdinama, tačiau redaguoti draudžiama.
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4. Eksploatacijos sąlygos, priežiūra ir priežiūra

4.1 Šiluminės sąlygos 
• Svėrimo platformų ir sąsajos bloko darbinė temperatūra: -20 OC ÷ +60OC 

• Sertifikuota svėrimo platformų ir sąsajos bloko temperatūra: -10 OC ÷ +40OC

• Vidiniai įrenginiai - kompiuteris, spausdintuvas, maitinimo adapteris: +5 OC ÷ +35OC 

Būtina užtikrinti oro srautą aplink nešiojamąjį kompiuterį, kai jis naudojamas aukštesnėje 
temperatūroje (virš 25 ° C). Perkaitimas gali sukelti sistemos gedimus. Jei norite dirbti 
šiltomis sąlygomis, rekomenduojame nešiojamojo kompiuterio aušinimo bloką su integruotu 
aušinimo ventiliatoriumi, maitinamu iš USB prievado. 

4.2 Veikimo laikas 

Svėrimo pagalvėlės ir sąsaja: 30 ÷ 60 val. (Gali skirtis priklausomai nuo darbo sąlygų), likusi galia 
nurodyta svėrimo indikatoriuje ir raudonu sąsajos šviesos diodu 

Kompiuteris su spausdintuvu:  Neribotas (maitinamas 12V DC / 230V AC automobilių adapteriu) 

4.3 Akumuliatoriaus įkrovimas ir priežiūra 

Žemą baterijos būseną rodo raudonas LED diodas sąsajoje, likęs veikimo laikas yra 
trumpesnis nei 8 valandos. Nekraukite akumuliatoriaus, kol nepasirodys raudonas šviesos 
diodas, dalinis įkrovimas sutrumpina Ni-Cd baterijos veikimo laiką ir sumažina jos talpą. 

Įkrovimo instrukcijos 

1. Prieš įkraudami akumuliatorių, išjunkite sąsają.

2. Prijunkite įkroviklį prie raudonai pažymėtos 4 kontaktų jungties, esančios trumpesnėje
sąsajos pusėje (kur paprastai prijungtas nešiojamasis kompiuteris su duomenų
kabeliu).
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3. Įkrovimas trunka apie 6 valandas, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, įkrovimas
automatiškai nutraukiamas ir įkroviklis perjungiamas į akumuliatoriaus priežiūros režimą.

4.4 Svarstyklių priežiūra 

Svėrimo platformos yra jautrus matavimo prietaisas, todėl būtina su jomis elgtis atsargiai - 
neleisti joms atsirasti vietinių perkrovų ir smūgių. Jungtis ir lizdus reikia laikyti sausus, jei į 
vidų patenka drėgmės, nuvalykite juos minkšta sausa šluoste arba naudokite plaukų 
džiovintuvą. Kai svėrimo platformos buvo naudojamos drėgnomis sąlygomis, tada pakelkite 
jas rankena šalia kabelio išleidimo angos ir leiskite likusiam vandeniui išbėgti, prieš 
grąžindami jas į apsauginę dėžę. Grįžę namo, nuplaukite platformas vandens žarna per 
apatines angas ir leiskite jiems per naktį išdžiūti šiltoje patalpoje.

24 paveikslas: Svarstyklių platformų džiovinimas po naudojimo drėgnomis sąlygomis 
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5. Priedų sąrašas
• 1 priedėlis: Techniniai duomenys
• 2 priedėlis. Svėrimo protokolas
• 3 priedas: TENZOVAHY bendrovė
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Techniniai duomenys 

Pagrindinės specifikacijos: 

Vieno rato (padangos) talpos diapazonas 200 iki 10 000 kg

Vienos ašies talpos diapazonas 500 iki 20 000 kg

Saugi ašies perkrova 30 000 kg 

Maks. specifinis slėgis 12 kg / cm2 

Sveriamų ašių skaičius Neribota
Svarstyklių intervalas vienam ratui 20 kg 

Svarstyklių intervalas vienai ašiai 50 kg 

Tikrinimo tikslumo klasė pagal EN 45501 IIII (iki 0,5%)

Tikslumo klasė WIM režimu pagal OIML R134 2 (2%) 

Judėjimo greičio diapazonas 1 iki 5 km/val
Svėrimo platformos

Platformos matmenys 760 x 490 x 20 mm 

Aktyvus paviršius 714 x 419 mm 

Platformos korpusas Sustiprintas aliuminis / nerūdijantis plienas 

Platformos svoris  17 kg 

Nepriklausomas maitinimo / veikimo laikas Ni-HM baterija  / 30 ÷ 60 val.
Temperatūros diapazonas - darbinis / sertifikuotas -20°C ÷ +60°C / -10°C ÷ +40°C 

Vertinimo sistema: 

Sąsaja (A/D keitiklis ir stiprintuvas) - jautrumas 12 bit 

Kompiuterio bloko valdiklis PC notebook 

Sąsaja su kompiuteriu RS 232 arba belaidis (Bluetooth)

Operacinė sistema MS Windows 
Įvertinimo programinė įranga (transporto priemonės svėrimas, įvertinimas, 
nustatymai, spausdinimas, duomenų saugojimas ...) Mobili programinė įranga

Duomenų saugojimo talpa Neribota - laisvos vietos HDD 
Duomenų atsarginė kopija USB raktas (neprivaloma) 
Protokolo ir čekių spausdintuvas Spalvotas nešiojamasis rašalinis  

Nešiojamojo kompiuterio + spausdintuvo darbinė temperatūra 5°C iki + 35°C

Įvertinimo sistemos maitinimo šaltinis 12V DC / 230V AC automobilio adapteris 
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Svėrimo protokolas
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Tenzovahy bendrovė

Mes Jus palaikome sverdami daugiau nei 
25 metus!

„TENZOVAHY“ siūlo jums specifinį transporto, ekspedijavimo, 
logistikos, pramonės, statybos ir viešojo administravimo 
svėrimo sistemų asortimentą. Mūsų gaminiai atitinka ES 
taikomus nacionalinius ir tarptautinius standartus, įskaitant 
OIML ir ASTM tarptautines rekomendacijas.
Esame pasirengę rasti tinkamus sprendimus kiekvienam 
reikalavimui, susijusiam su sunkvežimių svarstyklėmis ir 
svėrimu. Mes aktyviai bendradarbiaujame su savo klientais 
nuo pirmos užklausos iki galutinės paslaugos. Kokybė yra 
pagrindinis mūsų tikslas.
Daugiau nei 25 metus aptarnaudami savo klientus, mes 
įdiegėme šimtus sėkmingų svėrimo sistemų Čekijoje ir 
užsienyje. 
Netgi po pristatymo ir paleidimo mes vis dar rūpinamės savo 
klientais. Mes pasirūpinsime oficialiu patikrinimu ir 
operatoriaus mokymu. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, 
esame pasiruošę pasirūpinti tiekiama įranga. 

. 

Mūsų svėrimo sistemos patikimai 
veikia šiose srityse:

̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

Transporto
Pramonės
Aplinkos
Teisėsaugos

Mūsų paslaugų struktūra 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

Konsultacijos
Dizainas
Gamyba
Pristatymas
Priežiūra ir palaikymas 
nuotoliniu būdu

Mūsų įrangos atstovas Lietuvoje:
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