
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážicí indikátor DISOMAT® Opus 
 

 

 
 Ověřitelný vážicí indikátor pro 

mnohostranné použití 
 

 Ušlechtilá ocel – s vysokou ochranou 
pro stolní instalaci a nástěnnou montáž 

 

 Provedení k montáži na DIN lištu 
 

 Provedení k zabudování do panelu 
 

 Integrovaná ověřitelná paměť 
(doplňkové vybavení) 

 

 Eozhraní Feldbus 
 

 Ethernetové rozhraní, možno použít 
také pro parametrizaci 

 

 USB přípojka pro možnost připojení 
α/n PC klávesnice 

 

 Výměna všech komponent je možná 
bez následného ověření 

 

 K dispozici pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu podle ATEX 3D 

Použití 
Vážicí indikátor DISOMAT Opus se 
optimálně hodí pro všechny druhy použití, 
při kterých se pořizují, zobrazují a tisknou 
ověřované hmotnostní hodnoty a případně 
se předávají pro další zpracování 
nadřazenému systému. 
DISOMAT Opus je také velmi vhodný pro 
jednoduché řídicí úlohy v procesních 
aplikacích, a to díky svému kompletnímu 
vybavení rozhraními. 
Svými rozsáhlými komunikačními možnostmi 
se přístroj snadno začlení do systému 
zpracování dat a řídicích systémů, ať už se 
jedná o programovatelné řídící automaty 
nebo PC. 
Typickými příklady použití jsou: 
- plošinové váhy bez větších řídicích úloh 
- zásobníkové váhy (kontrola stavu 

plnění, vážení naplnění nebo 
vyprázdnění) 

- jednoduché mostové a jeřábové váhy 
- aplikace jako vážicí převodník pro 

počítačové vážní systémy a systémy 
zpracování dat (např. silniční mostové 
váhy) 

Vybavení 
DISOMAT Opus je k dispozici ve třech 
provedeních: 
 Základní přístroj DISOMAT Opus mini 

VKG 20710 má sériové rozhraní a 
analogový výstup 

 Rozšířené provedení DISOMAT Opus 
maxi, VKG 20700 má kromě toho 
 další sériová rozhraní 
 binární vstupy/výstupy 
 mnohostranné možnosti 

komunikace 
Oba přístroje jsou vybaveny standardní 
skříní z nerezové oceli s úrovní krytí IP65, 
která je vhodná pro postavení na stůl i pro 
nástěnnou montáž (u nástěnné montáže 
musí směřovat kabelový vývod dolů). 
Přístroje mají dobře čitelný podsvětlený 
LCD displej pro zobrazení hmotnosti, na 
kterém se zobrazuje také přehledné menu. 
Data se zadávají pomocí fóliové klávesnice 
s 9, příp. 21 tlačítky. 
Mimoto existují i následující typy provedení: 
 VEG 20720 pro montáž na DIN lištu do 

rozváděčové skříně – rovněž 
s displejem a v ověřitelném provedení 

 
 VEG 20700, provedení 

k zabudování do panelu 
Také tento přístroj má již ve standardním 
provedení několik rozhraní, díky kterým 
je přístroj vhodný jak pro řídicí, tak také 
pro komunikační použití. 
Všechny přístroje – také přístroje 
s klávesnicí – je možno konfigurovat a 
justovat pohodlně pomocí počítačového 
programu DISOPLAN. 
Vzhledem k tomu, že se Ethernet stále 
více prosazuje jako komunikační 
standard také v průmyslovém prostředí, 
je u přístrojů Opus maxi a u přístrojů 
k montáži na lištu standardně k dispozici 
síťová přípojka 100 MBaud. 
Jako doplňkové vybavení je k dispozici 
 

 ověřitelná datová paměť 
 samostatná PC klávesnice (pouze 

u Opus maxi) 
 sběrnice a síťové karty 
 DISOMAT Opus maxi VKG: 

nevýbušné provedení pro kategorii 
ATEX 3D 

BV-D2236CZ 



 

 

Komunikace 
Díky až třem sériovým rozhraním je 
DISOMAT Opus nejlépe vybaven 
pro výměnu dat se svým okolím. Je 
možno například paralelně připojit 
- tiskárnu 
- velký displej 
- nadřazený počítač 
Dvě 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 
(10/100 MBaud) je aktivována 
v řídicích systémech přes protokol 
Modbus-TCP. Alternativně je 
k dispozici také protokol 
EtherNet/IP. 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 sběrnice a 
sítě připojeny přes odpovídající 
volitelné spojovací moduly. 
 
Paralelní výměna signálu 
Pro řídicí úlohy má DISOMAT Opus 
(s výjimkou: Opus mini) k dispozici 
následující binární vstupy a 
výstupy: 
- vstupy: 4 optoelektronické 

spojovací členy 24 V 
- 4 reléové výstupy, vhodné 

samozřejmě pro 230 VAC pro 
sepnutí např. semaforu 

 
Kromě toho je ve všech přístrojích 
(i v provedení mini) k dispozici 
12-ti bitový analogový výstup, který 
umí např. přenést hmotnost nebo 
tok materiálu na řídící automat 
nebo na displej. 
 
Obsluha a nastavení 
DISOMAT je možno standardně 
ovládat v němčině a angličtině. 
Všechna menu a zadávání dat 
probíhají zásadně ve srozumitelné 
textové formě. 
 
Ostatní ovládací jazyky je možno 
do přístroje snadno zavést pomocí 
počítačového parametrizačního a 
konfiguračního programu 
DISOPLAN (pod OS WINDOWS) 
(v současné době jsou k dispozici 
následující jazyky: italština, 
francouzština, holandština, polština, 
slovenština, slovinština, 
španělština, čeština, maďarština a 
ruština. Ostatní jazyky jsou 
k dispozici na vyžádání). 

 
DISOPLAN kromě toho ještě 
umožňuje: 
 nastavení všech parametrů 

přístroje 
 justáž přístroje 
 pohodlnou konfiguraci 

rozvržení tisku 
 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 justážní 
údaje jsou v přístroji uloženy 
s ochranou proti výpadku napětí. 
Hodiny reálného času jsou v chodu 
bez zdroje napětí minimálně 7 dní. 
 
Funkce 
Vedle základních funkcí vážení jako 
- nastavení/výmaz táry 
- vynulování 
- tisknutí 
ovládá DISOMAT Opus 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 jak 
přiřazuje podstatné akce šesti 
funkčním tlačítkům, tak také 
obsazuje vstupy a výstupy přístroje 
příslušnými signály. 
Je možno aktivovat následující 
funkční varianty: 
 
 váha kusového zboží (vážení/ 

tisk/bilancování) 
 plnicí váha (jednokomponentní 

dávkování) 
 vyprazdňovací váha 

(jednokomponentní dávkování) 
 jeřábová váha 
 silniční váha 

Tisk 
Variabilní formátování vzoru tisku 
dovoluje volné vytvoření vážního 
dokladu. Vedle hmotnostních údajů 
je možno tisknout např: 
 datum a čas 
 pořadové číslo vážení 
 bilanční součty 
 počet bilancovaných vážení 
 5 přídavných údajů až do 

25 znaků 
 3 uložené texty, každý s 

26 znaky 
 
Formátování tištěného dokladu 
probíhá pohodlně v programu 
DISOPLAN. Všechny prvky tisku si 
obsluhující osoba uspořádá tak, jak 
se mají později objevit ve výtisku, 
náročné zadávání řídicích sekvencí 
atd. odpadá. 
 
Ověřitelná paměť 
Přídavná ověřitelná paměť 
s možností integrace do přístroje 
zbavuje uživatele nutnosti vytvářet 
a archivovat ověřované doklady 
(vážní knihu) v papírové podobě. 
 
Technika 
K příznivé ceně má DISOMAT 
Opus navíc značný výkon 
zpracování. 32 bitový řídicí 
procesor ARM má dostatečné 
výkonové rezervy i pro rychlé vážní 
procesy, pro současnou obsluhu 
různých rozhraní a také pro 
budoucí aplikace. 
 
Koncept s donglem 
Také u DISOMAT Opus se používá 
osvědčený koncept inteligentního 
připojovacího konektoru snímačů 
zatížení (dongle): Všechna důležitá 
data nastavení a justáže váhy jsou 
uložena v dongleu. Poněvadž jsou 
všechny přístroje již z výroby 
seřízeny na stejnou citlivost, je 
možno v případě poruchy 
elektroniku kdykoliv vyměnit. Po 
zasunutí konektoru (dongleu) je 
váha opět správně nakonfigurována 
a justována. To má za následek 
skutečnost, že ani váha podléhající 
ověření nemusí být znovu 
justována nebo ověřována. 
 
Schválení k ověřování 
DISOMAT Opus je schválen pro 
váhy s neautomatickou činností (v 
rámci EU), maximálně s 6000 dílky, 
příp. jako vícerozsahová váha nebo 
váha s vícenásobným dělením až s 
3 x 4000 dílky. Spolu s maximálním 
rozlišením 0,6 µV / dílek je tak 
přístroj nejlépe vybaven také pro 
náročné úkoly, například s velkou 
mrtvou tárou. 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma DISOMAT Opus VKG mini/maxi 
 
  Stolní provedení      Nástěnné provedení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměrové schéma DISOMAT Opus VEG 20720 

 

Rozměrové schéma DISOMAT Opus 
VEG 20700 a VEG 20750 

Otvor v panelu 
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Technické údaje 
 
Displej LCD podsvícený. 1 řádek 20 znaků. 

Výška znaku 12 m  

Klávesnice 

Fóliová klávesnice. 
Opus maxi, VKG 20700: 21 kláves 
Opus mini, VKG 20710 :   9 kláves 
Opus v provedení do panelu, 
VEG 20700: 21 kláves 
modul k montáži na lištu VEG 20720: 
bez klávesnice  

Napájecí napětí 
stolní/nástěnné 
přístroje 
VKG/VEG 20700/710 

85 … 250 VAC, 
50 … 60 Hz 
max. 10 VA 

Napájecí napětí 
přístroj k montáži na 
lištu    VEG 20720 

12 … 36 VDC 

Teplotní rozsah 
Provozní teplota:     -30 °C … +60 °C 
(ověřované váhy:    -20 °C … +40 °C) 
skladovací teplota:  -40 °C … +80 °C 

Okolní 
elektromagnetické 
podmínky 

E2 (OIML D11) 

Měřicí kanály 1 
Napájení snímačů 
zatížení 5 V napájení střídavým napětím 

Vstupní signál 0 … 15 mV 
Citlivost 0,6 μV / d 
Jednotka kg, g, t, lb, N, kN 
Velikost dílku 1, 2, 5, atd. možnost nastavení 0,01 … 5000 

Počet dílků 

Provoz podléhající ověřování: max. 6000 d 
Vícerozsahová váha 3 x 4000 d 
Váha s vícenásobným dělením 3 x 4000 d 
Bez omezení rozlišení v provoze 
nepodléhajícím ověřování 

Tárování Do 100 % vážního rozsahu 

Nastavení nuly  
Možnost nastavení do 20 % max. 
Automatický doběh nulového bodu 
0,5 d/s, možnost volby; 
možno zvolit automatické vynulování 

Chyba linearity <0,05 ‰ / 10 K 
Stabilita nulového 
bodu, TK0 

<0,6 μV / 10 K 
odpovídá 0,04 ‰ / 10 K 

Stabilita rozsahu, TKc <0,04 ‰ / 10 K 
Přesnost, Fcomb <0,1 ‰ / 10 K 
Impedance snímačů 
zatížení 

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

Datum/Čas Hodiny reálného času (RTC), 
Doba uložení min. 7 dní 

Skříň (typ VKG) 
Ušlechtilá ocel 1.4301; způsob krytí IP65, 
vhodný pro stolní instalaci a nástěnnou 
montáž 

Binární vstupy * 4 x optoelektronický spojovací člen, 
18 … 36 VDC, typ. 5 mA 

Binární výstupy * 
4 x relé, 230 VAC, max. 60 W; 
1 x optoelektronický spojovací člen, 
18 … 36 VDC, max. 100 mA 

Analogový výstup  1 x 0(4) … 20 mA, 12 Bit, max. zátěž 500 Ω 
 

 
 
 
 
 

Sériová rozhraní 

3 rozhraní pro tiskárnu, výpočetní techniku 
nebo přídavný displej 
rozhraní 1: RS232 
rozhraní 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 DDP8672 
Schenck – Poll procedura DDP8785 
Modbus 

Procedury pro 
přídavný displej 

DTA 
DDP8861 
DDP8850 

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

USB-interface * On board, pro PC klávesnici 

Průmyslová 
sběrnice (volitelné) 

PROFIBUS DP-V0 
PROFINET IO  CC-B 
DeviceNet 
EtherNet/IP 
Modbus-TCP 

Další možnosti PC klávesnice (USB) * 
ověřitelná paměť 

 

 * Pouze u VKG 20700 (Opus maxi) – v provedení k montáži na 
    lištu VEG 20720 a u VEG 20700 - v provedení do panelu. 

 
Dodávané položky 

V040000.B11 DISOMAT Opus maxi, VKG 20700, 
Přístroj z ušlechtilé oceli IP65 

V040001.B11 DISOMAT Opus mini, VKG 20710, 
Přístroj z ušlechtilé oceli IP65 

V040003.B11 
DISOMAT Opus maxi, VKG 20740, 
Přístroj z ušlechtilé oceli IP65, 
napájení 24 VDC 

V040002.B01 DISOMAT Opus přístroj k montáži na DIN lištu, 
VEG 20720 

V063320.B01 DISOMAT Opus, VEG 20700, 
Provedení do panelu 

V063321.B01 DISOMAT Opus, VEG 20750, 
Provedení do panelu, napájení 24 VDC 

V081990.B01 DISOMAT Opus maxi, v nerezové skříni pro 
ATEX kategorii 3D, napájení ze sítě 

V095580.B01 DISOMAT Opus maxi, v nerezové skříni pro 
ATEX kategorii 3D, napájení 24 VDC 

V535499.B01 Karta sběrnice PROFINET, VPN 28020 pro VKG 
V054033.B01 Karta sběrnice PROFIBUS, VPB 28020 pro VKG 
V081906.B01 Karta sběrnice DeviceNet, VCB 28020 pro VKG 
V081908.B01 Karta sběrnice PROFIBUS, VPB 28020 pro VEG 20700 
V081909.B01 Karta sběrnice DeviceNet, VCB 28020 pro VEG 20700 
V040033.B01 Sběrnice PROFIBUS, VPB8020 
V040034.B01 Sběrnice DeviceNet, VCB8020 
V064721.B06 Protokol EtherNet/IP 

V040045.B01 Samostatná PC klávesnice (USB), 
německé obsazení kláves 

V040045.B02 Samostatná PC klávesnice (USB), 
anglické obsazení kláves 

V040026.B01 Ověřitelná paměť VMM 20407 
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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 
www.schenckprocess.cz 
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