
 
 

Procedura de instalare a sistemului de cântărire 

„Basculă pod electronică pentru vehicule rutiere”, tip SCA 01 
 

 

 

Procedura descrisă mai jos vizează aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată 

„Basculă pod electronică pentru vehicule rutiere” SCA01, care se bazează pe două 

semiplatforme de cântărire cu lungimea totală de 15 m (7,5 m fiecare), sprijinite pe un set 

de traductori de masă. Sarcina maximă legală a cântarului este de 60 t (80 t), iar sarcina 

minimă de 200 kg (400 kg). Valoarea diviziunii „e” este 20 kg. 

Echipamentul electronic utilizat pentru realizarea sistemului de cântărire este de 

fabricaţie Hottinger Baldwin Messtechnik G.m.b.H. Germania şi este compus din 

urmatoarele echipamente:  

- traductoare de masă tip C16A, clasă de precizie C3, cu sarcinile nominale posibile 

de 20 t sau 30 t.  

- cutie de conexiuni sumatoare tip VKK2-6 sau VKK 2-8 cu posibilitatea legării a 

şase sau opt traductoare de masă simultan.  

- amplificator multifuncţional pentru tehnologia cântăririlor tip WE2108, sau 

WE2107 cu funcţii de brutto, tara, netto, zero. 

- opţional soft pentru tehnologia cântăririlor HBM – „TRADE”.  

 

 

1. Sfaturi generale 
 

 Manevraţi cu grijă traductorii. 

 Folosiţi instrumente de ridicare adecvate dispozitivului de cântărire. 

 Nu supraîncărcaţi traductorii, nici măcar pentru scurt timp (cum ar fi în cazul 

sarcinilor inegal distribuite) 

 Dacă este nevoie, folosiţi elemente de susţinere de aceeaşi înălţime cu traductorul, 

în scopul alinierii, aşa-numiţi traductori orbi "dummies". 

 

 

2. Instalarea mecanică 
 

 Folosiţi un instrument de ridicare adecvat pentru a ridica o faţă a punţii de măsură 

care a fost centrată în prealabil. 

 Pregătiţi elementele de introducere a sarcinii şi montaţi partea cu ştift antirăsucire 

dedesubt şi partea fără ştift deasupra. Partea de jos trebuie aliniată astfel încât 

ştiftul este orientat în direcţia în care ulterior va fi orientat cablul şi plăcuţa de tip, 

deşi acestea nu trebuie încă fixate. 

 Verificati planeitatea fundatiei cu ajutorul furtunului de nivela stfel incat sa va 

aflati in domeniul +/-1mm pt toate cele 6 sau 8 suporturi port-doze. 

 

 

 



 
 

 

 

Poziţia ştiftului antirăsucire: 

 

 
 

! Atenţie: Partea deschisă cu poziţie radială! 

 

 Folosiţi suficientă vazelină (inclusă în pachet) pentru protejarea împotriva uzurii, 

distrugerii, murdăriei şi coroziunii a componentelor superioare şi inferioare de 

introducere a sarcinii şi a ştiftului antirăsucire. 

 

! Atenţie: Ungeţi componentele de introducere a sarcinii şi ştiftul antirăsucire! 

 

 

 
 

 

 

 Pentru şi mai buna sigilare a tubului protector din cauciuc neoprenic, montaţi 

colierul de prindere inclus în pachet în jurul suportului de compresie inferior. 

 Introduceţi acum traductorii prin răsucire în componentele inferioare de 

introducere a sarcinii astfel încât ştiftul ajunge în poziţia în care se opune 

răsucirii. 

 Coborîţi podul de cântărire astfel încât tot să nu existe sarcină pe traductori, dar 

aceştia să poată fi aliniaţi perpendicular. În acelaşi timp, introduceţi 

componentele superioare de introducere a sarcinii în spaţiul prevăzut în suportul 

superior de sarcină. În acest scop, puteţi mişca elementul inferior de introducere a 

sarcinii, dacă destrângeţi şaibele excentrice. Recomandăm folosirea unei nivele 



 
 

adecvate pentru a asigura poziţia perpendiculară a traductorilor prin verificarea 

carcasei cilindrice. 

 

! Atenţie: Aliniaţi vertical traductorii! 

 

 După terminarea procedurii de montare, verificaţi din nou poziţia verticală a 

tuturor traductorilor, cu podul de cântărire coborât complet, şi, dacă este nevoie, 

ridicaţi-o pentru a reajusta traductorii în poziţie. Montarea exactă este o condiţie 

esenţială pentru măsurări corecte şi deviaţie la colţ minimă. 

 O dată ce traductorii au fost aliniaţi perpendicular, întoarceţi şaibele excentrice 

sau pozitionati sistemele de asigurare a pozitiei înspre componenta de introducere 

a sarcinii şi fixaţi-le prin şuruburi. 

 Răsuciţi cauciucul neoprenic, montat pe traductor, în jos ca să acoperiţi suportul 

de compresie şi fixaţi-l folosind colierul. 

 

! Atenţie: Ungerea necorespunzătoare a suportului de compresie sau montarea 

incorectă a protecţiei din cauciuc neoprenic duc la pierderea garanţiei! 

 

 

3. Conexiunile electrice 
 

3.1. Conexiunile la cutia de joncţiuni VKK2-6 sau VKK 2-8 

 

 Plasaţi cablul traductorilor astfel încât orice urmă de umezeală sau apă din 

condens formată pe cablu poate să alunece jos, în loc să ajungă în interiorul 

traductorului. În plus, aveţi grijă să nu pătrundă umezeală în capătul liber al 

cablului. 

 Cablul trebuie aşezat în aşa fel încât învelişul să nu fie expus coroziunii, în special 

la mişcarea traductorului. 

 Evitaţi câmpurile de interferenţă provocate de transformatoare, motoare sau 

contactori. Câmpurile magnetice sau electrice sunt de multe ori cauza apariţiei de 

tensiuni perturbatoare în circuitul de măsură. 

 Nu întindeţi cablurile de măsură în paralel cu cabluri de tensiune, în special înaltă 

tensiune şi linii de control. Dacă nu este posibil, folosiţi învelişuri de oţel, pentru 

protejarea şi ecranarea cablurilor de măsură. 

 Folosiţi numai cablu ecranat cu capacitanţă scăzută (cabluri HBM) 

 

! Atenţie: Nu tăiaţi cablul de la traductori, deoarece se alterează factorul de 

calibrare intrinsec al traductorului, ceea ce duce la măsurări eronate şi la pierderea 

garanţiei! 

 

 Conectaţi cablul cu 6 fire de la fiecare traductor C16A în locaşul său în cutia de 

joncţiuni VKK2-6, conform codului de culori descris în manual şi prezentat mai 

jos. Cablul trebuie trecut prin presetupele care au rolul de sigilare şi protecţie. 



 
 

 Este foarte recomandată ordonarea precisă a dozelor, astfel încât dacă apare vreo 

defecţiune la una din ele, aceasta să fie uşor de identificat. De exemplu dozele se 

pot numerota începînd dintr-un colţ al cântarului cu numărul 1, iar apoi crescător 

în sensul acelor de ceasornic, iar numărul corespunzător poate fi notat pe o bandă 

lipită la capătul dinspre cutie al cablului. 

 Conectaţi cablul cu 6 fire care face legătura dintre afişajul WE2108 şi cutia de 

joncţiuni în poziţia lui din cutie, conform codului de culori descris în manualul 

traductorului C16A şi prezentat mai jos. 

 

. 

 

 

3.2. Conexiunile la amplificatorul WE2108 

 

Traductorii şi cablurile de control şi alimentare se conectează prin terminale cu 

înşurubare în interiorul carcasei. Terminalele sunt izolate şi se recomandă conectorii cu 

manşon de legătură mai ales pentru cablurile de la traductori. Terminalele sunt indicate 

pe placa de bază prin litere sau numere. 

Notă: Toate  conexiunile la masă sunt conectate între ele pe placa de bază. 

 

 

3.2.1 Introducerea cablurilor 

 

 Pe partea din spate a carcasei se află patru presetupe pentru introducerea cu 

izolaţie a cablurilor. Poate fi folosit cablu rotund cu diametrul de 5-7 mm. Presetupele au 

doar rolul de a prinde şi sigila cablurile. Ecranul cablurilor nu trebuie să atingă 

presetupele (ca în alte dispozitive HBM), ci de şurubul cu clemă din faţa terminalelor de 

conexiune. Acest lucru e esenţial pentru proprietăţile EMC ale aparatului. 

 Pentru a minimiza problemele EMC, cablurile individuale trebuie să fie cât de 

scurte posibil de la capătul ecranului până la terminal. Evitaţi conectările în cruce, de ex. 



 
 

de la un cablu de interfaţă la o intrare de comutaţie, şi folosiţi în schimb cabluri separate 

corespunzător structurii terminalului. Cablu comun se foloseşte pentru alimentare şi 

intrările de comutaţie. 

3.2.2 Pregătirea cablurilor 

 

1. Îndepărtaţi învelişul protector cam 20 mm. 

2. Scurtaţi împletitura ecranului la 5 mm şi îndoiţi-o înapoi. 

3. Îndepărtaţi învelişul interior dacă este nevoie. 

4. Dezizolaţi capătul firelor până la aproximativ 5 mm. 

5. Treceţi cablul prin presetupe. 

6. Împingeţi cablul pe sub clema de prindere şi strângeţi şurubul astfel încât 

împletitura ecranului îndoită înapoi este bine prinsă. 

7. Conectaţi firele la terminale. 

 

 
 

 

 Conectaţi cablul cu 6 fire la afişajul WE2108 conform codului de culori descris în 

manual şi prezentat în tabelul de mai jos. 

 Conectaţi cablul de alimentare cu 2 fire de la alimentator la afişajul WE2108. 

 Conectaţi cablul de date RS-232, dacă este cazul pentru conectarea la imprimantă 

sau calculator a afişajului WE2108, la interfaţă. 

 

 
Conectarea 
traductorilor 
(cablul cu 
6 fire) 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Sense + 
Sense – 
Signal + 
Signal – 
Excitation + 
Excitation - 

Sens +  verde 
Sens –  gri 
Semnal + alb 
Semnal – roşu 
Excitaţie + albastru 
Excitaţie - negru 

    

Ieşirile de 
procesare 

 

Pout3 
GND 
Pout2 
GND 
Pout1 
GND 

not used 
Ground 
Process output 2 
Ground 
Process output 1 
Ground 

nefolosit 
Masă 
Ieşire de procesare 2 
Masă 
Ieşire de procesare 1 
Masă 

    

Alimentare 
 

 

+DC 
GND 
Pin1 
GND 
Pin2 
GND 

Supply voltage 
Ground 
Process input 1 
Ground 
Process output 2 
Ground 

Tensiune de alimentare 
Masă 
Intrare de procesare 1 
Masă 
Intrare de procesare 2 
Masă 

Intrări de 
procesare 

    



 
 
Interfaţă 

 

GND 
Ta TxD 
Tb DTR 
Ra RxD 
Rb 
GND 

Ground 
Data output to ext. unit 
Data Terminal Ready 
Data input from ext. unit 
not used 
Ground 

Masă 
Ieşire de date spre unitatea externă 
Terminalul de date disponibil 
Intrare de date dinspre unitatea externă 
nefolosit 
Masă 

 

 

 

3.3.3 Montarea amplificatorului WE2108 
 

a) pe perete 

 

 Designul carcasei permite montarea pe perete a dispozitivului WE2108 fără 

elemente de montaj vizibile. În acest scop, aparatul asamblat trebuie aşezat pe perete şi 

montat ca în de mai jos. Deoarece şuruburile nu sunt vizibile în această poziţie, baza de 

montare a carcasei are teşituri pentru determinarea tactilă a poziţiei şuruburilor. 

 Sunt necesare două şuruburi (cu cap stea înecat incluse în pachet) la o distanţare 

de 86 mm. În această variantă de montare, carcasa este protejată împotriva deplasării în 

timpul folosirii datorită şuruburilor: 

 Şuruburi cu cap stea, tijă fără filet cu diametru de 4 mm. 

 Şuruburi cu cap stea înecat, diametru sub cap de maxim 35 mm. Pentru montarea 

cu dibluri, se pot folosi de exemplu şuruburi de 4.0 x 50 mm al căror filet se 

termină la aproximativ 10 mm sub cap. 

Observaţi distanţa corectă a capurilor de şurub faţă de perete (în mm): 

 

 
 



 
 

 
 

 

b) montarea pe un stand 

 

 Pentru cântar de sine stătător, WE2108 se poate monta pe un stand. Acesta trebuie 

să aibă o placă cu 4 găuri conform figurii de mai jos pentru prinderea aparatului. Cu un 

design corespunzător, trecerea unui cablu ascuns prin suport este posibilă. Pentru o mai 

bună stabilitate, placa trebuie să se potrivească în spaţiul dintre picioruşele de cauciuc ale 

WE2108, sau acestea pot fi înlăturate. 

 

 



 
 

Montarea dispozitivului se face urmînd paşii: 

1. Înlăturaţi baza carcasei după deşurubarea celor două şuruburi. 

2. Prindeţi baza de placa suportului cu patru şuruburi cu diametrul de 4 mm. 

3. Treceţi cablurile prin presetupe şi conectaţi electronica. 

4. Închideţi cele două jumătăţi ale carcasei şi aplicaţi două şuruburi. În acest 

moment mai trageţi puţin cablurile din presetupe. 

5. Prindeţi carcasa închisă de baza de montare cu două şuruburi. În acest caz 

încercaţi să treceţi cablurile prin tubul ataşat suportului. 

 

 

c) folosirea ca aparat de birou 

 

WE2108 este prevăzut cu patru picioruşe de cauciuc pentru instalarea pe suprafeţe 

orizontale. Acestea asigură stabilitatea şi previn riscul de alunecare a aparatului la 

operarea tastelor. 

 Ca şi în cazul montării pe perete, aparatul poate fi ancorat pentru mai multă 

siguranţă. Dacă suprafaţa de montare poate fi accesată de dedesubt, pot fi folosite găurile 

pentru montarea pe stand. Dacă picioruşele au fost lăsate pe aparat, aveţi grijă ca baza să 

nu fie supusă unei presiuni prea mari prin strângerea puternică a şuruburilor. 

 Pentru înclinarea ariei de operare către utilizator, baza trebuie montată cu partea 

curbată în sus. 

 

 

4. Finalizare 
 

Se face setup-ul de configurare şi calibrare al sistemului de cântărire, prin 

operarea meniului afişajului WE2108, de către personalul calificat şi autorizat. 

 


