
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážicí terminál DISOMAT® Tersus 
 
 

  
 Kompletně vybavený vážicí terminál 

 Přehledné menu na barevném, grafickém  
LCD displeji 

 Integrovaná Ethernetová přípojka 

 4 integrované USB porty 

 Možnost připojení průmyslových sběrnic 

 Bluetooth – rozhraní (doplňkové vybavení) 

 Integrovaná ověřitelná paměť  
(doplňkové vybavení) 

 Odnímatelná α/n klávesnice  
(doplňkové vybavení) 

 Možnost modulárního rozšíření I/O 

 K dostání také se dvěma měřicími kanály  

 Výměna všech komponent přístroje možná  
bez nového ověření 

Použití  
 
Kompaktní vážicí terminál  
DISOMAT Tersus je možno optimálně 
používat v řadě aplikací technického 
vážení, ať už těžiště této aplikace 
spočívá v obsluze váhy, zpracování dat, 
řízení procesu nebo v komunikaci s 
nadřízenými systémy. 
Pro typické aplikace jsou v přístroji 
uloženy čtyři předdefinované 
konfigurace, které je možno snadno 
vyvolat: 
Tyto „funkční varianty“ 
 

 váha kusového zboží 
 jeřábová váha 
 plnicí váha 
 vyprazdňovací váha 
nabízejí uživateli rozsah funkcí ověřený 
a přizpůsobený dané aplikaci, aniž by 
mu braly možnost přizpůsobení 
speciálním požadavkům jeho váhy. 
Na přání je možno aktivovat také 
konfiguraci jako váhu pro vozidla 
(vstupní/výstupní váha) nebo jeřábovou 
váhu s kolektivní pamětí zátěže. 

 
 
Úpravou propojení logických funkčních 
bloků je možno individuálně 
přizpůsobovat funkčnost přístroje 
DISOMAT Tersus téměř každé úloze 
vážení. 
To se uskutečňuje buď komfortně pomocí 
PC programu DISOPLAN (grafické 
rozhraní), nebo přímo na přístroji. Tímto 
způsobem je možno snadno a cenově 
výhodně provádět úpravy v místě bez 
nákladů na programování. 
V doplňkovém provedení jako 
dvoukanálový měřicí přístroj je  
DISOMAT Tersus vhodný také např. 
pro provoz sdružených vah pro vozidla 
nebo dvoukočkových jeřábů s odděleným 
hlášením přetížení, nebo mohou být 
současně sledovány stavy plnění dvou 
nádob. Možné je také paralelně 
zpracovávat dva dávkovací procesy. 

Vybavení 
 
Na podsvíceném, grafickém displeji ve 
formátu QVGA (320 x 240 bodů) se stále 
zobrazuje hmotnost, i během toho, co 
uživatel v 7-řádkové dialogové oblasti 
displeje provádí zadání, nebo zatímco 
dochází k výstupu stavů. 
Těmi mohou být třeba informace o postupu 
aktuálního dávkování (pruhové zobrazení), 
o pozici vstupů a výstupů nebo o 
nápovědách k procesu obsluhy přístroje. 
Ve speciálním režimu („Telefonní 
abeceda“) je možno pomocí klávesnice 
zadávat také α- znaky. Pro komfortnější 
zadání, zejména pro častá textová 
zadávání, je na přání k dispozici 
odnímatelná klávesnice. 
Druhou, nezávislou ovládací stanici je 
možno kdykoliv realizovat pomocí dalšího 
přístroje DISOMAT Tersus v ´zrcadlové´ 
konfiguraci. 
Pro řídicí úlohy je možno použít celkem  
8 binárních vstupů a 12 binárních výstupů 
pro řízení váhy a přístroje  
DISOMAT Tersus. Je možno doplnit 
analogový modul I/O (dva vstupy/dva 
výstupy). 
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Funkčnost vstupů a výstupů je 
možno pomocí propojení funkčních 
bloků v rozsáhlých mezích 
přizpůsobovat požadavkům 
aplikace. Počet binárních 
vstupů/výstupů je možno v případě 
potřeby zvětšit prostřednictvím 
rozšiřovacích modulů. 
Tři sériová rozhraní umožňují 
připojení periferních přístrojů, jako 
tiskárny a vzdáleného displeje a 
datové spojení s výpočetní 
technikou nebo programovatelným 
automatem. 
V případě potřeby je možno přístroj 
dodatečně vybavit dalším sériovým 
rozhraním. 
Pro napojení na nejběžnější 
systémy průmyslových sběrnic 
(PROFIBUS, DeviceNet) jsou k 
dispozici pro dovybavení 
komunikační moduly – Ethernetové 
rozhraní (100 MBaud) patří 
dokonce ke standardnímu vybavení 
přístroje. 
 
Pro připojení externí klávesnice, 
ověřitelné datové paměti, či vhodné 
tiskárny má DISOMAT Tersus k 
dispozici 4 integrované USB porty. 
 
Měřicí technika přístroje  
DISOMAT Tersus nabízí díky 
svému extrémně vysokému 
rozlišení a vysoké rychlosti měření 
rezervy také pro obtížné vážní 
aplikace, např. pro váhy s malým 
využitím vážních snímačů, pro 
váhy, jejichž snímače zatížení se 
nacházejí v oblasti ohrožené 
explozí, a pro rychlé procesy 
plnění. Ani extrémní teplotní 
požadavky nepředstavují pro 
přístroj problém – rozsah jmenovité 
teploty zahrnuje -30 °C až +60 °C. 
 

Identifikační údaje váhy jsou 
uloženy včetně justážních dat v 
přípojovacím konektoru kabelu 
vážních snímačů (dongle). V 
případě poruchy  je tak možno 
vyměnit jakoukoliv komponentu 
přístroje, aniž by bylo nutno 
provádět dodatečnou kalibraci 
nebo dodatečné ověření. Systém 
pracuje ihned přesně dál (platí v 

provedení se dvěma kanály 
samozřejmě nezávisle pro oba 
měřicí kanály). 
Společně s modulární strukturou 
přístroje se tímto způsobem 
minimalizuje doba prostojů a 
náklady na opravu. 
 
Dostupná provedení skříně: 
 

 Stolní přístroj 
 Vestavný přístroj 
 Skříň z ušlechtilé oceli 
 Průmyslová skříň 
 19" rám pro zásuvné desky 

nabízejí téměř pro každé prostředí 
to správné „balení“. 
 
 
Obsluha a nastavení 
DISOMAT je možno standardně 
ovládat uživatelských jazycích 
němčině a angličtině. 
 
Ostatní ovládací jazyky je možno 
do přístroje snadno instalovat 
pomocí počítačového 
parametrizačního a konfiguračního 
programu DISOPLAN (program 
WINDOWS) (v současné době jsou 
k dispozici následující jazyky: 
italština, španělština, francouzština, 
polština, čeština, maďarština a 
ruština. Ostatní jazyky jsou k 
dispozici na vyžádání). 
 
DISOPLAN kromě toho ještě 
umožňuje: 
 

 grafickou konfiguraci 
funkčních bloků 

 nastavení všech parametrů 
přístroje 

 justáž přístroje 

 jednoduché formátování 
tištěných dokladů 

 Novinka: záznam 
hmotnostních průběhů 

 zálohování kompletní 
konfigurace přístroje (backup) 

 zpětné nahrání uložených dat 
do přístroje DISOMAT Tersus 
(restore). Tímto způsobem je 
možno např. v krátké době 
připravit náhradní přístroj. 
Společně s konceptem 

dongleu je tak možno zaručit 
nejkratší dobu prostoje v 
případě závady za 
současného vytvoření 
minimálních skladových 
zásob. 

 
DISOPLAN komunikuje s 
přístrojem DISOMAT buď 

- sériově 
- přes Ethernet 
- přes Bluetooth (doplňkové 

vybavení) 

 
Všechny parametrizační a justážní 
údaje jsou v přístroji uloženy s 
ochranou proti výpadku napětí. 
Hodiny reálného času jsou v chodu 
dále minimálně 7 dní. 
 
Tisk 
Variabilní formátování vzoru tisku 
dovoluje volné vytvoření vážního 
dokladu. 
 
Novinka: 
Tištěné doklady je možno nyní 
graficky konfigurovat v programu  
DISOPLAN (přímý přehled). 
Vedle hmotnostních údajů je 
možno tisknout: 

 

 datum a čas  
 pořadové číslo vážení 
 bilanční součty 
 počet bilancovaných vážení 
 5 přídavných údajů, každý až 

do 25 znaků  
 3 uložené texty, každý s  

26 znaky 
 
Uspořádání tiskových prvků je 
stanoveno ve formátu formuláře, je 
možno uložit 6 různých formátů 
formulářů.



 
 
 
 
 
Správné „balení“ pro každé prostředí. 
Dostupná provedení skříně přístroje DISOMAT Tersus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stolní přístroj VTG 20450 
Stupeň krytí: IP54, plast,  
10 kabelových přívodů vč. síťové přípojky a 
kabelu snímačů zatížení 
Hmotnost: 3,7 kg 

19" rám pro zásuvné desky VNG 20450 
S vestavným přístrojem VEG 20450 
Hloubka 197 mm + 25 mm pro přípojný kabel 
Stupeň krytí: Čelní panel IP54 jinak IP20 
Hmotnost: 7,5 kg Jeřábová/Průmyslová skříň VFG 20450 

S vestavným přístrojem VEG 20450, 
ocelový plech 
Stupeň krytí: IP54 
Hmotnost 11 kg  
*Celková hloubka včetně čelního rámu: 236 mm 

Skříň z ušlechtilé oceli VKG 20450  
Instalace na stůl 
Stupeň krytí: IP65 
Hmotnost: 5 kg 
VKG 20450 je možno namontovat také 
s přiloženým držákem na stěnu. 
(Kabelové vývody na spodní straně) 

Vestavný přístroj VEG 20450 
Stupeň krytí: Čelní panel IP54, jinak IP20  
plast, 
montáž do rozvodné desky  138,5 mm x 282 mm 
Hmotnost: 3,5 kg 

cca 25 mm pro 
přípojný kabel 



 
 
 
 
 
 
Technické údaje: 
Displej Barevný grafický LCD, 240 x 320 

obrazových bodů, 120 mm x 90 mm 
zobrazení hmotnosti s výškou znaku  
22 mm, 
1 stavový řádek a 7 dialogových řádků  
každý výškou znaku 5 mm 

Klávesnice Fóliová klávesnice s 33 vícenásobně 
obsazenými klávesami, z toho 12 
konfigurovatelných funkčních kláves 

Napájecí napětí 85 - 250 VAC,  47 - 63 Hz 
24 VDC (18 - 36 VDC) 

Příkon max. 20 VA 
Teplotní rozsah Provozní teplota:    -30 °C až +60 °C 

pro ověření:            -30 °C až +40 °C 
Skladovací teplota: -40 °C až +60 °C 

Okolní elektromagnetické 
podmínky 

E2 (OIML D11) 

Vstupní signál 0 až 35 mV 
Citlivost 0,4 μV/d 
Míra měření 132 měření/sekundu 
Velikost dílku 1, 2, 5, atd. možnost nastavení 

od 0,01 - 5000 
Jednotka kg, g, t, lb, N, kN 
Počet dílků Provoz podléhající ověřování: 

max. 8000 
Vícerozsahová váha 3 x 4000 d 
Váha s vícenásobným dělením  
3 x 4000 d 
Bez omezení rozlišení v provozu 
nepodléhajícím ověřování  

Tárování Do 100 % vážního rozsahu 
Nastavení nuly Možnost nastavení max. do 20 % 

Automatický doběh nulového bodu  
0,5 d/s, možnost vypnutí 

Filtr Potlačení síťových synchronních 
rušivých signálů ≥100 dB, 
potlačení soufázovosti ≥110 dB 
softwarový filtr, doba filtrace 0 - 10 s 

Chyba linearity  <0.025 ‰ 
Stabilita nulového bodu, TK0  <0.4 μV / 10 K 

 odpovídá  0,012 ‰ / 10 K 
Stabilita rozsahu, TKc  <0.03 ‰ / 10 K 
Přesnost, Fcomb  <0.05 ‰ / 10 K 
Datum/Čas Hodiny reálného času, 

Doba uložení min. 7 dní 
Impendance snímačů 
zatížení 

Min. 43 Ω (odpovídá 8 x 350 Ω - WZ příp. 
>20 RT vážních snímačů à 4000 Ω) 
Platí také jako min. celková impendance 
pro přístroje se dvěmi kanály 
(např. 2 x 4 x 350 Ω) 

Napájení snímačů zatížení napájení střídavým napětím 12 V 
Binární vstupy 8 vstupů, galvanicky volné, 

s galvanickým oddělením, 18 - 36 VDC 
Je k dispozici pomocné napětí 24 V pro 
řízení vstupů (max. 150 mA) 

Binární výstupy 12 výstupů, galvanicky volné, 
s galvanickým oddělením (relé),  
možnost pasivního zatížení  
24 VDC/VAC max. 500 mA,  
90 - 250 VAC max. 300 mA.  
Míra aktualizace výstupů ve funkci 
„rychlý komparátor“ - 132 x za vteřinu 

Sériová rozhraní 3 rozhraní pro tiskárnu, výpočetní 
techniku nebo přídavný displej S1 a S2: 
možno nastavit na 
- RS232 
- RS422/485-4-drát 
- RS485-2-drát 
- nastavení se děje pomocí softwaru  
  (bez propojek) 
S3: RS232 pevné, na přání přes Blue-
tooth, max. přenosová rychlost pro 
všechna rozhraní: 38400 Baud 

 
 
 
 
 
 
Procedury pro 
komunikaci 
s nadřazeným 
systémem 

Siemens 3964R 
S5 (RK512) 
Modbus  
Schenck – Norm procedura DDP 8672 
Schenck – Poll procedura DDP 8785 

Procedury pro 
přídavný displej 

DTA 
DDP 8861 
DDP 8850 

Ethernet 10/100BASE-T, plně duplexní 
USB přípojky 4 x USB 2.0 Host (Master) 

 
   Doplňkové vybavení 

Druhý měřicí vstup např. pro váhy s přepínáním mostů a 
sdružené váhy 

Odnímatelná PC klávesnice 
VTT 28000 (USB) 

 

Zadávání dat pomocí čtečky 
čárových kódů 

 

na vyžádání 

Ověřitelná datová paměť 
VMM 20450 pro výsledky 
vážení  jako náhrada za 
Alibi-tiskárnu 

Kapacita paměti 256 MB pro  
typ. 3 mil. vážení 

Přídavná karta 
VEA 20451 

2 výstupy, 0(4) - 20 mA, 
zatížení max. 500 Ω 
Rozlišení: 10.000 dílků 
Míra aktualizace: 10/sekundu 
2 vstupy 0(4) – 20 mA, příp. 0 – 10 V 
Linearita <0,15 ‰ 
Stabilita nulového bodu <0,25 ‰ / 10 K 
Stabilita rozsahu            <0,25 ‰ / 10 K 
Navíc: dva binární výstupy 
 otevřený kolektor 24 VDC 
 galvanicky oddělené, 
 max. 200 mA 

Sběrnicové karty 
Modbus-RTU 

1 sériové rozhraní 

Sběrnicové karty 
PROFIBUS 

Protokol PROFIBUS DP a DP-V1 
 

Sběrnicové karty  
PROFINET Protokol PROFINET IO 

Sběrnicové karty 
DeviceNet 

 

Modul Bluetooth (sériové 
rozhraní S3) 

Modul Class 1 nebo Class 2, maximální 
přenosová vzdálenost 100 (15) m 

Rádiový přenos dat Pro tisk dat nebo připojení výpočetní 
techniky 

I/O rozšiřovací moduly - binární vstupy/výstupy (max. navíc 
16 vstupů příp. 16 výstupů) 

- dodatečný analogový výstup 
Vhodné bariéry pro připojení vážních mostů a ovládacích přístrojů v 
kategorii ATEX 2G (zóna 1) 
Další možnosti a aplikační funkční úpravy na vyžádání 
 

Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 

Schenck Process s.r.o. 
Na hůrce 1041/2 
161 00 Praha – 6, Ruzyně 
T +420 233 094 111 
F +420 233 094 116 
sales@schenckprocess.cz 
www.schenckprocess.cz 
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