
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vážicí převodník DISOMAT® Satus 

 
  

 
 
 Digitální vážicí převodník 
 Kontrola stavu zaplnění 
 Řízení jednokomponentního 

dávkování 
 Možnost systémového připojení 

přes průmyslovou sběrnici, 
sériové rozhraní, analogový 
výstup a binární vstupy a výstupy

 Ethernetová přípojka 
 Komfortní zprovoznění pomocí 

PC s programem DISOPLAN 
 Čtyři reléové výstupy 230 VAC 
 3 binární vstupy 
 Zobrazení hmotnosti - doplňkové 

vybavení 
 Provedení pro připojení vah v 

oblastech s nebezpečím výbuchu
 

 
Použití 
 
Vážicí převodník DISOMAT Satus je 
cenově výhodným řešením pro mnoho 
standardních úloh vážicí techniky. 
 

Díky průmyslové sběrnici, sériovému 
rozhraní a analogovému výstupu je vhodný 
pro váhy, které jsou připojeny k 
nadřazeným systémům elektronického 
zpracování dat a programovatelným 
řídícím automatům a nejsou obsluhovány z 
místa. Pomocí volitelného displeje je 
možno také kontrolovat hmotnostní 
hodnotu přímo v místě. 
 

Typickými příklady použití pro  
DISOMAT Satus jsou:  
- Vážicí převodník pro kontrolu 

hmotnosti a měření stavu plnění. 
Sériový nebo analogový přenos 
naměřených údajů 
programovatelnému automatu nebo 
systému elektronického zpracování 
dat 

- sledování stavu plnění do nádob, 
signalizace minimálních a 
maximálních hodnot přes paralelní 
kontakty 

- procesy jednokomponentního 
dávkování (režim plnění nebo 
vyprazdňování). 

Provedení 
 
Základní karta VSE 20900 zahrnuje 
následující funkce 
 
 měřící obvod s A/D převodníkem 
 4 bezpečně oddělené reléové 

výstupy 
 3 binární vstupy, galvanicky 

oddělené 
 1 analogový výstup 
 3 sériová rozhraní 
 Ethernetová přípojka  

(10/100 MBaud) 
 konektor pro moduly průmyslové 

sběrnice (PROFIBUS/DeviceNet/ 
Ethernet/IP) 

 
Rozšiřujícími kartami lze zajistit 
následující funkce: 
 
• připojení na PROFIBUS 
• připojení na DeviceNet 
• displej, 3 ½-místný, výška číslic  

10 mm pro zobrazení hmotnostní 
hodnoty 

• 3 tlačítka pro řízení funkcí váhy 
 

 
 
Základní karta je montována jako 
zásuvná karta do 19“ rámu. 
Přístroj je napájen buď 24 VDC 
nebo přes volitelné zdrojové desky 
pro napětí 115/230 VAC. 
 
Snímače zatížení a indikační 
přístroje v kategorii 2G (zóna 1) 
jsou připojeny přes volitelné 
soupravy bariér. Soupravy bariér 
jsou vsazeny přímo do 19“ 
zásuvky. 
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Komunikace 
Díky až třem sériovým rozhraním je 
DISOMAT Satus nejlépe vybaven 
pro výměnu dat se svým okolím. Je 
možno například paralelně připojit 
- konfiguraci 
- sériový displej 
- výpočetní techniku 
Dvě ze tří rozhraní mají pevné 
provedení jako RS232. Třetí rozhraní 
(RS485-2/4-drát) je vhodné zejména 
pro komunikaci ve sběrnici a pro 
větší vzdálenosti. 
 
Ethernetová přípojka (10/100MBaud) 
je aktivována v řídicích systémech  
přes protokol Modbus-TCP. 
Alternativně je možno přes 
standardní webový prohlížeč otvírat 
také HTML stránky uložené v 
přístroji. Přes Ethernetovou přípojku 
je  možno provádět také konfiguraci 
přístroje. 
 
Kromě toho mohou být standardní 
systémy průmyslových sběrnic  
- PROFIBUS DP-V0 
- DeviceNet 
- Ethernet/IP 
připojeny přes vhodné volitelné 
komunikační moduly. 
 
Paralelní výměna signálů 
Pro řídicí úlohy má DISOMAT Satus 
k dispozici následující paralelní 
vstupy a výstupy: 
- 3 vstupy - optoelektronické 

spojovací členy 24 V 
Vstupy je možno použít pro 
řízení dávkování (start/stop/ 
přerušení) nebo pro ovládání 
základních funkcí váhy 
(nastavení táry/výmaz táry/ 
vynulování). 

- 4 reléové výstupy, vhodné 
samozřejmě pro 230 VAC pro 
sledování mezních hodnot, pro 
výstup stavového hlášení nebo 
pro řízení dávkovacího procesu. 
 

Kromě toho je k dispozici 12 bitový 
analogový výstup, který umí např. 
přenést hmotnost nebo tok materiálu 
na programovatelné řídící automaty 
nebo na displej. Přes analogový 
výstup je možno také přímo řídit 
příslušné části dávkování. 
 
Technika 
K příznivé ceně má DISOMAT Satus 
navíc značný výkon zpracování.  
32-bitová řídicí jednotka ARM má 
dostatečné výkonové rezervy i pro 
rychlé vážní procesy, pro současnou 
obsluhu různých rozhraní a také pro 
budoucí aplikace.  

Konfigurace 
Pro konfiguraci zařízení DISOMAT je 
k dispozici PC program DISOPLAN. 
Umožňuje 
 nastavení všech parametrů 

přístroje 
 kalibraci přístroje 
 záznam a zobrazení 

hmotnostních průběhů 
 čtení kompletní konfigurace 

přístroje (Backup) 
 zpětné nahrání uložených dat 

do přístroje DISOMAT 
(Restore). Tímto způsobem je 
možno např. v krátké době 
připravit náhradní přístroj. 
 

 
Všechny parametry a kalibrační 
údaje jsou v přístroji uloženy 
s ochranou proti výpadku napětí. 
Hodiny reálného času jsou v chodu 
bez zdroje napětí minimálně 7 dní. 
 
Funkce 
Vedle základní funkce vážení jako 
- nastavení/výmaz táry 
- vynulování 
 
ovládá DISOMAT Status řadu jiných 
funkcí. 
 
Pro využití těchto funkcí je v přístroji 
aktivována jedna z „funkčních 
variant“. Tím je DISOMAT uveden do 
konfigurace specifické pro aplikaci, 
která obsazuje vstupy a výstupy 
přístroje příslušnými signály. 
 
Je možno aktivovat následující 
funkční varianty: 
 vážicí převodník (vážení/přenos 

dat/sledování mezních hodnot) 
 plnicí váha/vyprazdňovací váha 

(jednokomponentní dávkování) 

Dávkovací funkce 
Dávkovací funkce převodníku 
DISOMAT Satus je možno 
nastavovat v širokém pásmu, a tím 
přizpůsobovat různým úlohám. 
 
Nastavení, charakterizující 
dávkovaný materiál, zahrnuje přitom 
především proces dávkování, např. 
- hlídání času (šaržové 

dávkování/doplňování/vyprazdň
ování) 

- optimalizování 
- několikanásobné dávkování 

(požadovaná hodnota > 
maximální zatížení váhy) 

- automatické/manuální funkce 

 
Navíc je možno spravovat sady dat 
dvou různých materiálů. 
Tato data obsahují např.: 
- předkontakt a hlavní kontakt 
- regulovanou veličinu hrubého/ 

jemného proudu (analogově 
řízený chod dávkování) 

- parametry ke kontrole tolerance 
Společně s nadřazeným systémem, 
který vždy zadává odpovídající údaje 
o požadované komponentě a 
žádanou hodnotu, je možno 
realizovat také vícekomponentní 
dávkování. 
 
Koncept s donglem 
Také u DISOMAT Satus se používá 
osvědčený koncept inteligentního 
konektoru snímačů zatížení (dongel): 
Všechna důležitá data nastavení a 
kalibrace váhy jsou uložena 
v dongelu. Poněvadž jsou všechny 
přístroje již z výroby seřízeny na 
stejnou citlivost, je možno v případě 
poškození elektroniku kdykoliv 
vyměnit. Po zastrčení dongelu je 
váha opět správně nakonfigurována 
a kalibrována. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Provední 
19"-rám pro zásuvné desky VNG0900 
(obr. 1) 
 
vhodný pro rozváděčové skříně, které 
jsou zezadu přístupné nebo mají otočný 
rám. 
Typ VNG0900 má místo pro 10 hlavních 
karet. Vždy jedna pozice je zapotřebí pro: 
 
- VSE 20900 DISOMAT Satus 
- VXB 20900/20910 

bariéra s ochranou proti explozi 
- VNT 209xx 

síťový zdroj pro 115/230 VAC 
- zaslepovací čelní deska 
- provedení vážicího převodníku 

VSE 20910 s displejem vyžaduje dvě 
zásuvná místa 

 
Volitelné karty sběrnice nevyžadují 
žádnou dodatečnou zásuvnou pozici. 
 
Způsob krytí čelní strany:  IP20 
Hmotnost (osazený): cca: 10 kg 

 
     Rozměry: 

 
 
Obr. 1  
19“ rám pro zásuvné 
desky VNG0900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vážicí převodník VSE 20900 
 
Stejné rozměry mají: 

   -  obvod s ochranou proti  
    explozi VXB 209xx 
-  napájecí díly VNT 209xx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážicí převodník VSE 20910 
 
Volitelné provedení s 3 ½ 
místným displejem (výška číslic 
10 mm), 3 funkční tlačítka – 
zaujímá dvě místa v zásuvce 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
     Technické údaje: 

Napájecí napětí 19“ 
zařízení VFE 20900 

18 … 36 VDC 

Příkon max. 10 VA 
Teplotní rozsah provozní teplota:     -30 °C … +60 °C 

skladovací teplota:  -40 °C … +80 °C 
Měřicí kanály 1 
Napájen snímače 
zatížení 

5 V střídavé napětí 

Vstupní signál 0 … 15 mV 
Citlivost 0,7 µV/d 
Přesnost lineární odchylka: <0,05 ‰ 

stabilita nulového bodu, TK0: <1,0 µV / 10 K 
odpovídá: <0,07 ‰ / 10 K 
vzhledem k max. vstupnímu signálu 
stabilita rozsahu TKc: <0,1 ‰ / 10 K 
kombinovaná chyba, Fcomb: <0,2 ‰ / 10 K 

Jednotka kg, g, t, lb; N; kN 
Velikost dílku 1,2, 5, atd. možnost  nastavení 0,01 … 5000 
  
Tárování do 100 % vážního rozsahu 
Impedance snímačů 
zatížení 

min. 47 Ω (odpovídá 8 x 350 Ω - WZ příp.  
>20 RT-vážní články à 4000 Ω) 

Datum/Čas hodiny reálného času (RTC),  
doba uložení min. 7 dní 

Skříň (typ VSE) 19“ kazeta, 3HE, 8TE 
Binární vstupy  3 x optoelektronický spojovací člen,  

18 … 36 VDC, typ. 5 mA 
čtvrtý vstup je možno využít jako doplňkové 

vybavení 
Analogový výstup  1 x 0(4) – 20 mA, 12 bit, max. zatížení 500 Ω 

Při použití přídavného displeje DISOMAT 
Satus se snižuje přípustné externí zatížení na 
250 Ω. Také použití bezpečnostních bariér 
VXB snižuje přípustnou impedanci 
analogového výstupu. 

Sériová rozhraní:  3 rozhraní pro výpočetní techniku nebo 
přídavný displej 
rozhraní 1 a 2:   RS232 
rozhraní 3:         RS485-2/4-drát; 
max. přenosová rychlost: 38400 baud 

Procedury pro 
komunikaci s 
nadřazenými 
systémy 

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

Procedury pro 
přídavný displej: 

DTA 
DDP 8861 
DDP 8850 

Ethernet interface 10/100 MBaud, on board  
protokol Modbus-TCP 

 
 
 
 
 
 
 
Doplňkové vybavení  
Průmyslová sběrnice 
(možnost) 

PROFIBUS DP-V0 
DeviceNet 
Ethernet/IP 

Napájecí díl VNT 20901 pro 230 VAC, -15 % … +10 % 
Jeden napájecí díl napájí až 9 hlavních karet 
VSE 20900 s volitelnou kartou průmyslové 
sběrnice. 

Ochrana proti explozi obvod s ochranou proti explozi VXB 209xx pro 
připojení v zóně 1 (ATEX II 2G). Karta vč. čelní 
desky se stejnými rozměry jako hlavní karta 
VSE 20900. 
Způsob ochrany proti explozi 
„samozabezpečující“ pro: 
- připojení snímače zatížení 
- sériové rozhraní pro přídavný displej 
- analogový výstup pro přídavný displej 
- binární vstup pro dva kontakty 
Pozor: 
Při připojení analogového výstupu v oblasti 
nebezpečí exploze se snižuje maximální 
externí zatížení odpory v bariéře o cca 300 Ω. 

Displej Displeje pro analogový výstup a sériové 
rozhraní, integrované také v přístroji. 
POZOR: při použití analogového displeje se 
snižuje přípustné externí zatížení analogového 
výstupu o 250 Ω. Kombinace této varianty s 
připojením analogového výstupu v oblasti 
nebezpečí exploze není možná. 

Konfigurační software DISOPLAN VPL 20430,  
pro Windows NT/2000/XP/7 

 
    Dodávané položky: 

V052188.B01 DISOMAT Satus VSE 20900 
jako karta včetně čelní desky 

V052188.B02 DISOMAT Satus VSE 20901 
jako karta včetně čelní desky; se zabudovanou kartou 
PROFIBUS 

V053903.B01 DISOMAT Satus VSE 20901 
jako karta včetně čelní desky, s integrovaným LED 
indikátorem hmotnosti 

V055346.B01 Závná skříň 19“ VNG0900 
V053978.B01 Napájecí VNT 20901 230 V AC,  

až pro 9 x VSE 209xx 
V068489.B01 Ochranná bariéra VXB 20901 pro snímače zatížení 

RTN/RTB/VBB/PWS v oblasti ohrožené explozí 
kategorie ATEX 2G 

V068493.B01 Ochranná bariéra VXB 20911 pro snímače zatížení 
RTK/DMA 

V053917.B02 Montážní sada PROFIBUS pro DISOMAT Satus 
V053918.B02 Montážní sada DeviceNet Satus 
V029764.B01 Konfigurační software DISOPLAN VPL 20430 
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Schenck Process s. r. o. 
Na hůrce 1041/2 
161 00 Praha 6 - Ruzyně 
T +42 (0) 23 30 94 111 
F +42 (0) 23 30 94 116 
sales@schenckprocess.cz 

wwww.schenckprocess.cz 
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