
 

 

Uwagi                        Podsumowanie zakresu badań: patrz Załącznik numeru TC64 rewizji 3. 

Instrument opisany jest w opisie numeru T7367 rewizji 1 i udokumentowany w folderze 

dokumentacyjnym T7367-2, przynależnym do tego certyfikatu zatwierdzenia typu WE. 

Charakterystyki 

W odniesieniu 
do  

Zgłaszający  

C e r t y f i k a t  
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Wydany przez NMi Certin B.V. 
Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht 

Holandia 

Numer Jednostki Notyfikowanej 0122 

Zgodnie z  Dyrektywą Unijną 90/384/EEC  dla nieautomatycznych instrumentów ważących. 

Xiamen Pinnacle Electrical Co. Ltd. 
4F GuangXia Building 
Torch High-Tech Zone Xiamen 
CN 361006 FUJIAN 

Chińska Republika Ludowa 

Klasy III elektronicznych, jedno lub wielo działkowych nieautomatycznych instrumentów 

ważących, przeznaczonych do użycia w bezpośredniej sprzedaży do klientów. 

Producent 

Typ 

15 kg ≤ Max ≤ 30 kg 
e ≥ 2 g 
n ≤ 3000 działek (na częściowy zakres ważenia) 
Maksymalnie dwa częściowe zakresy ważenia. 
T ≤ 9,995 g 
Zakres temperatury  0

o
C / +40

o
C 

W opisie numeru T7367 rewizji 1 są opisane dalsze charakterystyki. 

Ta rewizja zastępuje wcześniejszą wersję, włączając jej folder dokumentacji. 

Czerwiec 2006 

Izba Handlowa nr 

Firmy zależne: 

Ten dokument został wystawiony z zastrzeżeniem, że 
NMi. B.V. ani jego firmy zależne nie ponoszą 

żadnej odpowiedzialności. 

Dopuszczalne jest powielanie całego dokumentu. 
Części dokumentu mogą być powielane tylko 

po uzyskaniu pisemnej zgody. 

Opis i 

dokumentacja 

Xiamen Pinnacle Electrical  lub Pinnacle Technology  

Rodzina LS2  

Ważny do   28 Lutego 2018 

Dyrektor Certyfikacji Produktu 

oraz 



 

O p i s 

1       Ogólne informacje o nieautomatycznym instrumencie ważącym 

Wszystkie właściwości nieautomatycznego instrumentu ważącego, wymienione lub nie, nie 
mogą być niezgodne z unormowaniami. 

1.1    Podstawowe części 

Opis Rew. Uwagi 

2 strony 

2 strony 

Pojed. płytka 

lista części 

Stopień ochrony EMC: 

-     Filtr sieciowy, typ FA-6Z. 

Układ rozszerzenia przetwornika 

Dane produkcyjne układu rozszerzenia  
przetwornika 

Zastosowany błąd dziesiętny pj wynosi 0,5. 
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Patrz rysunek 11 Diagramu Systemowego Rodziny LS, rysunek numer T7367-03; 
Elektronika; 
Montaż mechaniczny z przetwornikiem pomiarowym. 
 
Środki ochrony kompatybilności elektromagnetycznej: 
-   Płyta przetwornika A/C jest ekranowana metalowym przykryciem; 
-   Rdzeń ferrytowy wokół kabla z wejścia prądu zmiennego do transformatora, 1 zwój; 
-   Rdzeń ferrytowy wokół kabla z przetwornika pomiarowego do płyty A/C, 1 zwój. 

1.2    Podstawowe charakterystyki 

Zasilanie: 100-240 V prąd zmienny, 50/60 Hz. 

1.3    Podstawowe elementy konstrukcji 

   
   Nieautomatyczny instrument ważący jest zbudowany zgodnie z rysunkami: 
   -  Widok rozłożony, rysunek numer T7367-01; 
   -  Widok rozłożony, rysunek numer T7367-01b. 
 
   Tabliczka znamionowa jest zabezpieczona przed usunięciem poprzez zaplombowanie lub 
   zostanie uszkodzona jeżeli będzie usuwana. 
   Aby zabezpieczyć komponenty, które nie mogą być wymontowywane lub regulowane przez 
   użytkownika, nieautomatyczny instrument ważący musi być zabezpieczony w odpowiedni  
   sposób w miejscach pokazanych na rysunku: 
   - Zabezpieczenie poprzez zaplombowanie, rysunek numer T7367-02. 
 
   Elementy zabezpieczające powinny również zawierać: 
   -  Znak producenta określony w systemie jakości zatwierdzonym przez jednostkę  
   notyfikowaną (Aneks II do dyrektywy 90/384/EEC), lub 
   -  Oficjalny znak kraju członkowskiego EWG, lub innej strony umowy Europejskiego Obszaru 
   Gospodarczego. 
 
   Wewnątrz obudowy jest blokada kalibracji, umieszczona na płycie głównej. 
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Podstawowe części 

1.4     Opcjonalne części 
 
Nieautomatyczny instrument ważący może być wyposażony w sprzęt peryferyjny, który jest 
używany dla zastosowań wskazanych w artykule 1(2)(a) Dyrektywy Komisji Europejskiej 
(90/384/EWG), jeżeli sprzęt peryferyjny jest certyfikowany do połączenia z nieautomatycznym 
instrumentem ważącym posiadającym zatwierdzenie typu WE wydane przez Jednostkę 
Notyfikowaną wyznaczoną do certyfikowania nieautomatycznych instrumentów ważących z godnie 
z paragrafem I Aneksu II Dyrektywy WE o Nieautomatycznych Instrumentach Ważących. 
Nieautomatyczny instrument ważący jest wyposażony w urządzenie poziomujące i wskaźnik 
poziomu, jeżeli instrument jest instalowany w stałej pozycji. Pierścień na wskaźniku poziomu 
wskazuje gdy dopuszczalny uchył jest przekroczony. 
 
1.5     Dodatkowe części 
 
Nieautomatyczny instrument ważący może być podłączony do dodatkowych części, jak na 
przykład ale nie ograniczając tylko, do czytników kodów kreskowych, przełączników nożnych, 
drugich wyświetlaczy i szuflad na pieniądze, pod warunkiem że: 
-..Nie prezentują one pierwotnych danych używanych w celach wspomnianych w artykule 1|(2)(a)  
   Dyrektywy WE (90/384/EWG) jeżeli „uwagi wstępne” z Aneksu 1 tej dyrektywy są spełnione. 
-  Nie prowadzą do tego, że instrument posiada inne podstawowe charakterystyki niż te ustalone w  
   tym dokumencie zatwierdzenia typu. 
Zasilanie z zewnętrznego źródła. 
 
2       Informacje o głównych składowych częściach nieautomatycznego instrumentu 
ważącego 
 
2.1    Elektronika 
 
2.1.1 Podstawowe części 
 

Opis Numer rysunku Rewizja Uwagi 

Płyta główna T7367-04 --01 Rysunek płyty głównej 
Lista części (3 strony) 

 

   2.1.2 Podstawowe charakterystyki 

 

Lista funkcjonalności: 
- Wskaźnik stabilnego stanu równowagi; 
- Wskaźnik zera; 
- Półautomatyczne ustawianie zera; 
- Wstępne ustawianie zera; 
- Śledzenie zera; 
- Półautomatyczne równoważenie ujemnej tary; 
- Kompensacja grawitacji; 
- Tryb kalibracji/ustawiania poprzez przełącznik na płycie głównej; 
- Reakcja na istotne usterki; 
- Sprawdzanie wyświetlacza; 
- Wyliczanie ceny. 
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Opcjonalne charakterystyki 

Gdy jest wyposażony w drukarkę, następujące funkcje mogą być prezentowane: 
- Zawartość pamięci; 
- Artykuły nieważone; 
- Sumowanie; 
- Urządzenie do etykietowania ceny; 
- Funkcje PLU. 
 
2.1.3    Opcjonalne części 
 
Sekcja interfejsu znajduje się na płycie głównej. Nieautomatyczny instrument ważący może być 
wyposażony w jeden lub więcej następujących ochronnych interfejsów, które nie muszą być 
zabezpieczane: 
-     Ethernet. 
 
2.1.4 Dodatkowe części 
 
Wyświetlacz; 
Klawiatura; 
Wewnętrzna drukarka. 
 
2.2 Montaż mechaniczny z przetwornikiem pomiarowym 
 

2.2.1 Podstawowe części 

Opis Numer rysunku Rewizja Uwagi 

Karta danych przetwornika 
pomiarowego 

T7367-05 -- Specyfikacja wagi 
LS2615EC 

 

   2.2.2 Podstawowe charakterystyki 
 
   e ≥ Emax/7000 lub e1 ≥ Emax/10000 w przypadku instrumentu wielodziałkowego; 
   Napięcie wzbudzające zasilania 5 V prąd stały. 
 
   2.2.3 Podstawowe elementy konstrukcji 
 
   Patrz rozdział 2.21, części podstawowe. 
 
   3.     Warunki zatwierdzenia 
 
   Patrz rozdział 1.3, podstawowe elementy konstrukcji. 
 
   4      Plomby i znaki legalizacyjne 
 
   Patrz rozdział 1.3, podstawowe elementy konstrukcji. 
 
   5      Zgodność ze znakiem CE i opisy 
 
   Znaki, miejsca przygotowane dla znaków i opisów nieautomatycznego instrumentu ważącego  
   spełniają wymagania artykułu 1 Aneksu IV. 



 


