
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážiaci terminál DISOMAT® Tersus 
 

  

 Kompletne vybavený vážiaci terminál 

 Prehľadné usmerňovanie obsluhy na 
farebnom podsvietenom grafickom displeji 
LCD 

 Integrovaná prípojka Ethernet 

 4 integrované USB porty 

 Možnosť zapojenia priemyselných 
komunikačných zberníc (Feldbus) 

 Rozhranie Bluetooth (alternatívne) 

 Integrovaná pamäť ciachovania (alternatívne) 

 Separátna alfanumerická klávesnica 
(alternatívne) 

 Možnosť rozšírenia o modul E/A 

 K dispozícii i s dvoma meracími kanálmi 

 Možnosť výmeny všetkých komponentov bez 
nového ciachovania 

Použitie 
Kompaktný vážiaci terminál 
DISOMAT Tersus je možné optimálne 
použiť na mnoho aplikácií technického 
váženia bez ohľadu na to, či ťažisko tohto 
použitia spočíva v obsluhe váhy, 
spracovaní dát, riadení procesu alebo v 
komunikácii so systémami užívateľa.  
Pre typické aplikácie sú v prístroji uložené 
štyri preddefinované konfigurácie, ktoré je 
možné ľahko aktivovať: 
Tieto „funkčné varianty“ 
 váha kusového tovaru 
 žeriavová váha 
 plniaca váha 
 vyprázdňovacia váha 
ponúkajú užívateľovi preverený funkčný 
rozsah, ktorý je prispôsobený príslušnej 
aplikácii, bez straty možnosti prispôsobenia 
sa špeciálnym požiadavkám jeho váhy. 
Alternatívne je možné tiež aktivovať 
konfiguráciu ako váhu pre cestné vozidlá 
(na vstupe a výstupe) alebo váhu žeriavovú 
s pamäťou pre skupinové zaťaženie. 

 
Prispôsobením spojenia logických 
funkčných blokov je možné funkčnosť 
terminálu DISOMAT Tersus individuálne 
prispôsobiť temer každej úlohe váženia.  
Toto prebieha buď komfortne pomocou 
počítačového programu DISOPLAN 
(grafický povrch) alebo priamo v prístroji. 
Týmto spôsobom sú nastavenia 
jednoducho a s malými nákladmi možné na 
mieste bezprogramovania . 
V alternatívnom prevedení ako 
dvojkanálový merací prístroj je terminál 
vhodný tiež napr. pre váhy s prepínaním a 
spojeným spínaním pre cestné vozidlá 
alebo žeriavy s dvomi mačkami s 
oddeleným hlásením preťaženia alebo na 
kontrolu stavu naplnenia dvoch nádrží. Tiež 
je možné paralelné sledovanie dvoch 
dávkovaní. 

Vybavenie 
Na podsvietenom displeji s grafikou vo 
formáte QVGA (320 x 240 bodov) je trvale 
znázornená hmotnosť, aj keď obsluha v 
dialógovom poli so siedmimi riadkami 
zadáva údaje alebo sa znázorňujú údaje o 
stave. 
Môže sa jednať o informácie o postupe 
prebiehajúceho dávkovania (stĺpcová 
indikácia), o polohe vstupov a výstupov 
alebo pomôcky pre ovládanie prístroja. 
V špeciálnom moduse („telefonická 
abeceda“) je možné klávesnicou zadávať aj 
α-znaky. Pre komfortnejšie zadávanie, 
hlavne pre časté zadávanie textu, je 
alternatívne k dispozícii separátna 
klávesnica. 
Ďalšiu nezávislú obslužnú jednotku je 
možné kedykoľvek realizovať pomocou 
ďalšieho terminálu DISOMAT Tersus 
alebo zrkadlovej konfigurácie. 
Na riadenie je možné využiť dohromady 8 
binárnych vstupov a 12 binárnych výstupov 
na ovládanie váhy a terminálu DISOMAT 
Tersus. Je možné doplniť analógový modul 
E/A (dva vstupy/dva výstupy). 
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Funkčnosť vstupov a výstupov je 
možné do značnej miery 
prispôsobiť požiadavkám aplikácie 
pomocou prepojenia funkčných 
blokov. Počet binárnych vstupov a 
výstupov je možné v prípade 
potreby zväčšiť pomocou 
rozširovacích modulov. 
Tri sériové rozhrania umožňujú 
zapojenie periférnych prístrojov ako 
tlačiarne a diaľkového displeja 
alebo dátové prepojenie s EDV 
alebo SPS. 
V prípade potreby je možné prístroj 
vybaviť ďalšími sériovými 
rozhraniami. 
Za účelom napojenia na 
najbežnejšie priemyslové 
komunikačné zbernice 
(PROFIBUS, DeviceNet) sú k 
dispozícii spojovacie moduly – 
zbernica Ethernet (100 MBaud) je 
dokonca štandardným vybavením 
prístroja. 
 
Za účelom pripojenia externej 
klávesnice, ciachovateľnej dátovej 
pamäte a vhodnej tlačiarne 
disponuje terminál DISOMAT 
Tersus 4 integrovanými USB 
portami. 
 
Meracia technika terminálu 
DISOMAT Tersus ponúka vďaka 
svojmu extrémne vysokému 
rozlíšeniu a veľkej rýchlosti 
merania rezervy i pre náročné 
aplikácie technického váženia, 
napr. pre váhy s malým využitím 
snímačov zaťaženia, pre váhy, 
ktorých snímače zaťaženia sa 
nachádzajú v oblasti ohrozenej 
výbuchom a pre rýchle procesy 
plnenia. Ani extrémne tepelné 
požiadavky nepredstavujú pre 
prístroj problém – rozsah menovitej 
teploty siaha od -30 °C do +60 °C. 
 

Identifikačné údaje váhy sú 
uložené včítane dát o prevedenom 
ciachovaní v pripojovacom 
konektore kábla snímača zaťaženia 
(Dongle). V prípade poruchy je 
takto možné vymeniť akýkoľvek 
komponent prístroja bez nutnosti 
previesť dodatočnú kalibráciu resp. 
ciachovanie. Systém ihneď pracuje 
presne podľa kalibrácie a ako 
ociachovaný (platí u prevedenia s 

dvoma kanálmi samozrejme 
nezávisle pre obidva kanály). 
Spolu s modulárnou konštrukciou 
prístroja sa takto minimalizujú 
prestoje a náklady na opravy. 
 
K dispozícii sú tieto prevedenia 
puzdra: 
 

 stolný prístroj 

 prístroj pre zabudovanie 

 prístroj z ušľachtilej ocele 

 prevádzkový prístroj 

 19“ nosič prístroja 

Skoro všetky podmienky je teda k 
dispozícii správny „obal“. 
 
Ovládanie a nastavenie 
Ovládanie terminálu DISOMAT je 
štandardne možné pomocou 
užívateľských jazykov – nemčina a 
angličtina. 
 

Iné užívateľské jazyky je možné 
poľahky do prístroja nainštalovať 
pomocou počítačového 
parametrizačného a 
konfiguračného programu 
DISOPLAN (Windows) 
(momentálne sú k dispozícii 
taliančina, španielčina, poľština, 
čeština, maďarčina a ruština, iné 
jazyky na požiadanie). 
 
Program DISOPLAN navyše 
umožňuje: 
 

 grafickú konfiguráciu funkčných 
blokov 

 nastavenie všetkých 
parametrov prístroja 

 justáž prístroja 

 jednoduché formátovanie 
vytlačených dokladov 

 nové: zaznamenávanie 
priebehov hmotností 

 identifikáciu kompletnej 
konfigurácie prístroja (Backup) 

 spätné prehrávanie uložených 
dát do terminálu DISOMAT 
Tersus (Restore). Takto je  
napr. možné v najkratšom čase 
pripraviť náhradný prístroj.  
Spoločne s konceptom Dongle 
je takto možné pre prípad 
poruchy zaistiť najkratšiu dobu 
výpadku a súčasne nutnosť 

minimálnych zásob náhradných 
dielcov. 

 
DISOPLAN komunikuje s 
terminálom DISOMAT buď 

- v sérii 
- alebo cez Ethernet 
- alebo cez Bluetooth 

(alternatívne) 
 

V prístroji sú pre prípad výpadku 
prúdu uložené všetky dáta o 
parametroch a justáži. 
Hodiny s reálnym časom bežia 
ďalej minimálne 7 dní. 
 
Tlač 
Voliteľné formátovanie tlače 
umožňuje voľné stvárnenie dokladu 
o vážení. 
 
Nové: 
Vytlačené doklady je teraz možné 
zostaviť pomocou programu 
DISOPLAN (možnosť priameho 
náhľadu). 
Je možné okrem dát o hmotnosti 
vytlačiť: 
 
 dátum a čas 

 priebežné č. 

 bilančné súčty 

 počet bilancovaných vážení 
 

 5 dodatočných znakov až na  

25 miest 

 3 uložené texty po 26 znakoch 
 
Usporiadanie tlačových prvkov je 
pevne stanovené formátom 
formulára, uložiť je možno 6 
rôznych formátov formulára. 

  



 
 
 
Pre každé prostredie správny „obal“. 
K dispozícii sú tieto prevedenia puzdier pre DISOMAT Tersus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stolný prístroj VTG 20450 
trieda krytia: IP54, umelá hmota 
10 káblových vstupov vč. sieťovej 
prípojky a kábla snímača zaťaženia 
hmotnosť: 3,7 kg 

Prístroj pre zabudovanie VEG 20450 
trieda krytia: čelná strana IP54, inak IP20, 
umelá hmota 
vybranie pre ovládací pult 138,5 mm x 282 mm, 
hmotnosť 3,5 kg 

19“ nosič prístroja VNG 20450 
so zabudovaným prístrojom VEG 20450 
hĺbka 197 mm + 25 mm pre prípojný kábel 
trieda krytia: čelná strana IP54, inak IP20 
hmotnosť: 7,5 kg 

Žeriavový/prevádzkový prístroj VFG 20450 
so zabudovaným prístrojom VEG 20450, 
oceľový plech, 
trieda krytia: IP54, 
hmotnosť: 11 kg 
* celková hĺbka vč. čelného rámu: 236 mm 

Prístroj z ušľachtilej ocele VKG 20450 
určené pre postavenie na stôl 
trieda krytia: IP65 
hmotnosť: 5 kg 
Prístroj VKG 20450 je tiež možné 
pomocou priloženého držiaka 
namontovať na stenu. 
(výstupy káblov dole) 

cva. 25 mm pre 
pripojovací kábel 



 
 
 
 
 
Technické údaje 

Displej Grafický LCD, 240 x 320 obrazových bodov, 
120 mm x 90 mm 
výška znakov pre hmotnosť 22 mm,  
v 1 stavovom riadku a 7 dialogových riadkoch 
výška 5 mm  

Klávesnica Fóliová klávesnica s 33 viacnásobne 
funkčnými klávesami, z nich  
12 konfigurovateľných na funkčné klávesy 

Napájacie napätie 85 … 250 VAC, 47 … 63 Hz 
24 VDC (18 … 36 VDC) 

Príkon max. 20 VA 
Teplotný rozsah teplota pri používaní:      -30 °C … +60 °C 

ciachovanie pri:              -30 °C … +40 °C 
teplota pri skladovaní:    -40 °C … +60 °C 

Elektromagnetické 
podmienky okolia 

E2 (OIML D11) 

Vstupný signál 0 … 35 mV 
Citlivosť 0,4 μV/d 
Frekvencia merania 132 meraní za sekundu 
Číslovanie 1, 2, 5, atď., nastaviteľné od 0,01 … 5000 
Jednotky kg, g, t, lb, N, kN 
Počet dielikov Prevádzka s povinným ciachovaním: max. 

8000 d 
Viacrozsahová váha 3 x 4000 d 
Váha s väčším delením 3 x 4000 d 
Žiadne obmedzenie rozlíšenia pri prevádzke 
bez povinného ciachovania 

Tárovanie Až 100 % rozsahu váženia 
Nastavenie nulovej 
polohy 

Možno nastaviť až max. 20 % 
Automatický vypínateľný dobeh nulovania  
0,5 d/s 

Filter Potlačenie sieťových synchrónnych 
rušivých signálov ≥100 dB 
Potlačenie jednosmernej fázovosti ≥110 dB  
Softvérový filter, doba filtrovania 0 - 10 s 

Chyba linearity <0,025 ‰ 
Stabilita nulového 
bodu, TK0 

<0,4 μV / 10 K 
zodpovedá   0,012 ‰ / 10 K 

Stabilita pásma, TKc <0,03 ‰  / 10 K 
Presnosť, Fcomb <0,05 ‰  / 10 K 
Dátum/čas Hodiny s reálnym časom 

Záloha min. 7 dní 
Impedancia snímača 
zaťaženia 

Min. 43 Ω (zodpovedá 8 x 350 Ω - SZ resp. 
>20 snímačom zaťaženia po 4000 Ω).  
Platí tiež ako min. celková impedancia pre 
prístroje s dvoma kanálmi  
(napr. 2 x 4 x 350 Ω) 

Napájanie snímača 
zaťaženia 12 V napájanie striedavým napätím 

Binárne vstupy 8 bezpečne galvanicky oddelených vstupov, 
18 - 36 VCD. 
Na ovládanie vstupov k dispozícii pomocné 
napätie 24 V (max. 150 mA) 

Binárne výstupy 12 bezpečne galvanicky oddelených výstupov 
(relé), pasívna zaťažiteľnosť Zaťažitelnosť  
24 VDC/VAC max. 500 mA,  
90 … 250 VAC max. 300 mA. 
Frekvencia aktualizácie výstupov vo funkcii 
„rýchly komparátor“ 132 x za sekundu. 

Sériové rozhrania 3 rozhrania pre tlačiareň, počítač alebo 
externý displej 
S1 a S2: prestaviteľné na  
- RS232 
- RS422/485-4 vodiče 
- RS485-2 vodiče 
- prestavenie pomocou softvéru (bez 

prepájacích mostíkov) 
S3: RS232 napevno, alternatívne cez 
Bluetooth 
- max. rýchlosť prenosu u všetkých rozhraní: 

38400 Baud 

 
 
 
 
 
 

EDV - komunikačné 
protokoly 

Siemens 3964R 
S5 (RK512) 
Modbus 
Schenck – DDP8672 
Schenck – DDP8785 

Externý displej - 
komunikačné protokoly: 

DTA 
DDP8861 
DDP8850 

Ethernet 10/100BASE-T, plný duplex 
USB prípojky 4 x USB 2.0 Host (Master) 

 
Alternatívne 
Druhý vstup merania Napr. pre váhy s prepínaním a 

spojeným spínaním 
Separátna počítačová 
klávesnica VTT 28000 
(USB) 

 

Zadávanie dát pomocou 
snímača čiarových kódov 

Na požiadanie 

Ciachovateľná dátová 
pamäť VMM 20450 pre 
výsledky váženia ako 
náhrada za ciachovateľnú 
tlačiareň 

Kapacita pamäti 256 MB pre 3 milióny 
vážení 

Rozširovacia karta  
VEA 20451 

2 výstupy, 0(4) … 20 mA, 
zaťaženie max. 500 Ω 
rozlíšenie: 10.000 Teile 
aktualizácia: 10/s 
2 vstupy 0(4) … 20 mA, 
resp. 0 … 10 V 
linearita  <0,15 ‰ 
stabilita nulového bodu <0,25 ‰ / 10 K 
stabilita pásma              <0,25 ‰ / 10 K 
dodatočne: dva binárne výstupy  
    open collector 24 VDC, 
    galvanicky oddelené, 
    max. 200 mA 

Karta komunikačnej 
zbernice Modbus-RTU 1 sériové rozhranie 

Karta komunikačnej 
zbernice PROFIBUS Protokol PROFIBUS DP a DP-V1 

Karta komunikačnej  
zbernice PROFINET Protokol PROFINET IO 

Karta komunikačnej 
zbernice DeviceNet 

 

Modul Bluetooth (sériové 
rozhranie S3) 

Modul triedy 1 alebo triedy 2,  
max. prenosová dráha 100 (15) m 

Bezdrátový  
prenos dát 

Pre dáta pre tlač alebo počítačovú 
prípojku 

Rozšírenia E/A - binárne vstupy/výstupy (navyše  
max. 16 vstupov resp. 16 výstupov) 

- prídavný analógový výstup 
Vhodné bariérové montážne skupiny pre zapojenie bezpečných 
vážnych mostov a obslužných prístrojov kategórie ATEX 2G (zóna 1) 
Ďalšie vybavenie a úpravy funkcie pre špeciálne použitie na 
požiadanie 
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Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 
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