
ТзОВ "НВП "Техноваги"  

79066, м. Львів, вул. Надійна 3, тел. (032) 245-19-19. 

 

 

 

 

                   ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор НВІ №4 

ДП "Укрметртестстандарт" 

___________ О.М. Самойленко 

         "_____" _____________ 2013 р.  

 

      у частині розділу 16 "Методика повірки 

                                                                (калібрування) " та Додатку А 

 

 

 

 

 

 ВАГИ  

ЛАБОРАТОРНІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

  ЕЛЕКТРОННІ ТВЕ … 

 
НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

 

ТВТВ 404316 НЕ 

 

 

 

 

 
 

 
      

        

Держреєстр України № У2070-13    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 2013 р. 

 



                                                                                                                                                      

 ТВТВ 404316 НЕ 

2 

                                                       З м і с т 

 

                      Стор. 

1. Вступ  - 3  

2. Призначення та галузь застосування                                              - 3 

3. Технічні дані  - 4  

4. Склад, будова та робота  - 7 

5. Вказівки щодо заходів безпеки  - 8   

6. Підготовка до роботи  - 8   

7. Вказівки щодо експлуатування  - 8   

8. Технічне обслуговування  - 9 

9. Маркування та пломбування                                   - 9   

10. Комплектність  - 10 

11. Гарантійні зобов`язання  - 10 

12. Відомості про пакування і консервацію  - 11 

13. Розпакування і переконсервація  - 11 

14. Свідоцтво про приймання                                     - 11 

15. Транспортування                                                                            - 11 

16. Методика повірки                                                                           - 12 

17. Результати первинної повірки  - 14 

18. Результати періодичної повірки  - 14 

19. Облік технічного обслуговування  - 15 

20. Відомості про утилізацію  - 15 

 

 

Додаток А. Інструкція з регулювання ТВТВ 404316. 001 ІМ 

Додаток В. Гарантійні талони 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                                  



                                                                                                                                                      

 ТВТВ 404316 НЕ 

3 

1.1 Дана настанова щодо експлуатування (далі НЕ) об’єднана з методикою повірки і 

паспортом – є  документом, який призначений для ознайомлення з технічними 

характеристиками і правилами експлуатації із методами і засобами повірки, який 

посвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і технічні 

характеристики ваг лабораторних загального призначення електронних ТВЕ (далі ваги) і 

повинен знаходитись на підприємстві, що експлуатує ваги. 

У процесі експлуатації та зберігання ваг споживачі повинні суворо дотримуватись 

вказівок НЕ. 

 

2 Призначення та галузь застосування 

 

      2.1 Ваги призначені для визначення маси будь-яких вантажів у статичному режимі та 

передавання результатів зважування на зовнішні пристрої. 

2.2 Галузь застосування: підприємства різних галузей промисловості, сільського 

господарства, медицини, науково-дослідні заклади. 

2.3 Крім операцій зважування та рахування кількості однакових за масою деталей, 

ваги виконують наступні функції: 

-     автоматичне тестування і обнулення; 

-     вибирання маси тари; 

-     градуювання зовнішнім вантажем; 

-     вимикання ваги по часу. 

2.4 Ваги можуть застосовуватись в комплексі з принтером та комп’ютером за 

допомогою інтерфейсів RS232 або USB, або Ethernet, при цьому виконують функції: 

- встановлення швидкості передачі у діапазоні 1200=19200 біт/сек; 

- автоматичний або ручний друк; 

- блокування друку нестабільного вимірювання. 

2.5 За більш детальною інформацією, яка стосується використання ваг у комплексі з 

принтером та комп’ютером або сервісного обслуговування ваг, звертатись до 

підприємства-виробника ТзОВ НВП “Техноваги” за адресою 79066, м. Львів,              

вул. Надійна, 3, тел. (032) 245-19-19; м. Київ, пр. Палладіна, 34/32, оф. 115, тел/факс 

(044) 502-12-93. 

2.6 Вид кліматичного виконання УХЛ 4.2 згідно з ГОСТ 15150.   

Відносна вологість навколишнього повітря – не більше 80 % за температури 25 °С 

2.7 Структура умовного позначення ваг: 

                         ТВЕ – A– S –TІZ,         

 де       А – найбільша границя зважування ( далі за текстом – Max ), кг; 

       S – дискретність відліку; 

       T – тип датчика: 

      а)    М – ваги з датчиком електромагнітним компенсаційним; 

      б) без познаки – ваги з датчиком ваговимірювальним тензомет-ричним (далі за 

текстом – тензодатчиком) 

       І – тип індикатора 

          а)  L – світлодіодний індикатор; 

                б) Х – графічний індикатор; 

          в)  Y – сенсорний індикатор; 

          г)  С або без познаки – рідкокристалічний індикатор 

              Z – познака способу градуювання: 

               а)  1 або без познаки – за допомогою зовнішнього вантажу 

               б)  2– за допомогою внутрішнього вантажу    

Приклад запису позначення при замовленні: 

а) ваги лабораторні загального призначення електронні з найбільшою границею 

зважування 3 кг, з тензодатчиком і рідкокристалічним індикатором, дискретністю відліку 

0,05 г.  

Ваги  лабораторні загального призначення електронні ТВЕ–3-0,05  

ТУ У 29.2-32126739-003:2005  
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б) ваги лабораторні загального призначення електронні  з найбільшою границею 

зважування 50 кг, з електромагнітним компенсаційним датчиком, з графічним 

індикатором і дискретністю відліку 0,2 г. 

Ваги лабораторні загального призначення електронні ТВЕ – 50-0,2 МХ 

ТУ У 29.2-32126739-003:2005. 

 

3 Технічні дані 

 

3.1 Ваги відповідають вимогам ДСТУ EN 45501:2007 „Прилади неавтоматичні 

зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань” і технічній документації 

ТзОВ НВП „Техноваги”. 

      3.2  Основні технічні характеристики, спільні для всіх модифікацій і виконань: 

а) границі допустимої похибки ваг під час первинної повірки (під час 

експлуатації): 

-  для ваг І класу точності: 

     а) від Мin до 50 000е включно ± 0,5е (±1е); 

     б) понад 50 000 е до 200 000 е ± 1е (±2е); 

     в) понад 200 000 е ± 1,5е (±3е); 

-  для ваг ІІ класу точності: 

    а) від Мin до 5 000е включно ± 0,5е (±1е); 

    б) понад 5 000 е до 20 000 е ± 1е (±2е); 

    в) понад 20 000 е до 100 000 включно ± 1,5е (±3е) 

  б)  діапазон вибирання маси тари:  

            -  від «0» до найбільшої границі зважування (Max); 

в) електричне живлення: 

- від мережі змінного струму, напругою від 187 В до 242 В, частотою (50±1) Гц 

через виносний нестабілізований блок живлення з вихідною напругою від 9 В до 24 В, 

або від акумуляторів з номінальною напругою 6 В (тільки для ваг з тензодатчиками). 

г) споживана потужність ваг - не більше 10 ВА; 

д) робочий діапазон температур: 

- від 15-25 
0 

С для ваг І класу точності; 

- від 10-35 
0 

С для ваг ІІ класу точності; 

е)  відносна вологість навколишнього повітря - не більше 80 % за температури 

25 °С; 

є) середній строк служби – не менше 12 років; 

ж) середнє напрацювання на відмову – не менше 25 000 год. 

3.3 Для ваг із зовнішнім градуюванням повинно виконуватися градуювання із 

використанням зовнішнього вантажу: 

- після кожного вмикання живлення і прогріву ваг, протягом 30 хвилин перед 

першим вимірюванням; 

- при експлуатації ваг, коли на вагах не виконували зважування більше 4 годин; 

- при зміні температури приміщення за годину, яке перевищує 5 °С. 

У вагах з внутрішнім градуюванням ці умови закладені у програму і виконуються 

автоматично. 

      3.4 У разі живлення ваг від акумуляторів, при зниженні напруги живлення до рівня 

(5,4  0,2) В, на індикаторі вагопроцесора повинен висвітитись попереджувальний 

сигнал про недопустимий рівень напруги живлення і відбутися блокування вимірювань. 

      3.5 Час готовності ваг до роботи після вмикання живлення не повинен перевищувати 

30 хвилин. 
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Таблиця 1 - Виконання ваг та їх основні метрологічні характеристики  

 

Познака 

базового виконання 

Границі зважування Дійсна 

ціна по-

ділки 
d, 

г 

Ціна пові-

рочної 

поділки, е, 

г 

Кількість 

повірочних 

поділок, 

n 

Клас 

точ-

ності за 

ДСТУ 

EN 

45501     

Розміри 

вантажо-

приймальної 

платформи  

(довжина  

ширина або 

діаметр), мм, 

не більше 

Маса,  

кг, 

не 

більш

е 

Min, 

 г 

Max,  

кг 

ТВЕ-0,11-0,0001-М 0,05 0,11 0,0001 0,001 110000 I 

130x130, 

або 

Ø 120 

 

4,5 

ТВЕ-0,22-0,0001-М 0,01 0,22 0,0001 0,001 220000 І 

ТВЕ-0,21-0,001-М, 
0,02 0,21 0,001 0,01 21000 II 

ТВЕ-0,21-0,001 

ТВЕ-0,6-0,001-М 0,1 0,6 0,001 0,01 60000 IІ 

ТВЕ-0,15-0,001 0,02 0,15 0,001 0,01 15000 ІІ 

ТВЕ-1,0- 0,002-М 0,2 1,0 0,002 0,01 100000 ІI 

170x170, 

або 

Ø 150 

 

4,8 

ТВЕ-2,1-0,01-М 
0,5 2,1 0,01 0,1 21000 II 

ТВЕ-2,1- 0,01 

ТВЕ-3-0,01-М 0,5 3 0,01 0,1 30000 II 

ТВЕ-6-0,01-М 2 6,0 0,01 0,1 60000 IІ 

ТВЕ-10 - 0,02-М 2 10,0 0,01 0,1 100000 IІ 260x310 8 

 ТВЕ-21-0,1-М 5 21,0 0,1 1 21000 II 

290x370 13 
ТВЕ-50-0,2-М 20 50,0 0,2 1 50000 

IІ 

 

ТВЕ-0,3-0,002 0,1 0,3 0,002 0,01 30000 II 

130x130, 

або 

Ø 120 

 

4,5 

ТВЕ-0,3-0,005 0,1 0,3 0,005 0,02 15000 ІІ 

ТВЕ-0,3-0,01 0,1 0,3 0,01 0,05 6000 ІІ 

ТВЕ-0,5-0,01 0,5 0,5 0,01 0,1 5000 II 

ТВЕ-0,6-0,01 0,5 0,6 0,01 0,1 6000 II 

ТВЕ-1-0,01 0,5 1,0 0,01 0,1 10000 II 

170x170, 

або 

Ø 150 

 

4,8 

ТВЕ-1,5-0,02 1 1,5 0,02 0,1 15000 II 

ТВЕ-3-0,02 2,5 3,0 0,02 0,1 30000 II 

ТВЕ-3-0,05 2,5 3,0 0,05 0,2 15000 ІІ 

ТВЕ-3-0,1 2,5 3,0 0,1 0,5 6000 ІІ 

ТВЕ-6-0,1 5 6,0 0,1 1 6000 II 

ТВЕ-10-0,1 5 10,0 0,1 1 10000 II 

260x310 8 
ТВЕ-12-0,2 10 12 0,2 1 12000 ІІ 

ТВЕ-12-0,5 10 12 0,5 2 6000 ІІ 

ТВЕ-15-0,1 5 15,0 0,1 1 15000 ІІ 
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Познака 

базового виконання 

Границі 

зважування 
Дійсна 

ціна 

поділки 

d, 

г 

Ціна пові-

рочної 

поділки, е, 

г 

Кількість 

повірочних 

поділок, 

n 

Клас 

точ-

ності за 

ДСТУ 

EN 

45501     

Розміри 

вантажоприй

мальної 

платформи 

чи чашки 

(довжина 

ширина або 

діаметр), мм, 

не більше 

Маса,  

кг, 

не 

більш

е 

Min, 

 г 

Max,  

кг 

ТВЕ-21-0,1 5 21,0 0,1 1 21000 II 

260x310 8 

ТВЕ-24-0,2 10 24,0 0,2 2 12000 ІІ 

ТВЕ-24-0,5 10 24,0 0,5 2 12000 ІІ 

ТВЕ-30-0,2 10 30,0 0,2 1 30000 ІІ 

ТВЕ-30-0,5 10 30,0 0,5 5 6000 ІІ 

ТВЕ-30-1,0 10 30,0 1 5 6000 ІІ 

ТВЕ-50-1 50 50,0 1 10 5000 ІІ 

410x410 16 ТВЕ-60-1 50 60,0 1 10 6000 ІІ 

ТВЕ-100-2 200 100,0 2 10 10000 ІІ 

ТВЕ-120-2 200 120,0 2 10 12000 ІІ 

410x580 19 
ТВЕ-120-5 400 120,0 5 20 6000 ІІ 

ТВЕ-150-2 200 150,0 2 10 15000 ІІ 

ТВЕ-150-5 400 150,0 5 20 7500 ІІ 

ТВЕ-300-2 400 300,0 2 20 15000 ІІ 
600x700 40 

ТВЕ-300-5 1000 300,0 5 50 6000 ІІ 

ТВЕ-500-10 2000 500,0 10 100 5000 ІІ 
800x800 48 

ТВЕ-600-10 2000 600,0 10 100 6000 ІІ 

 

4 Склад, будова та робота 

 

4.1 Ваги складаються з вантажоприймального пристрою (платформи) та 

електронного блоку з відліковим пристроєм (дисплеєм) і клавіатури. 

4.1.1 Ваги з дискретністю  0,1 мг та 1 мг обладнані захисним прозорим ободком. 

4.1.2 Ваги мають пристрої: встановлення горизонтального положення ваг, 

індикації стабільності показів, автоматичного встановлення нульових показів, 

автоматичного вимикання дисплея через заданий час. 

4.1.3 Електронний блок кріпиться до платформи або розміщується в корпусі 

вантажоприймального пристрою. 

 4.1.4 У складі ваг певних модифікацій застосовуються тензодатчики, які повинні 

мати сертифікат затвердження типу в Україні. Кількість повірочних інтервалів 

тензодатчика повинна бути не менша ніж кількість повірочних поділок ваг. Враховуючи 

обмежений температурний діапазон використання тензодатчиків у лабораторних вагах, 

дозволяється застосування тензодатчиків за значеннями чутливості (Y) зазначених в 

каталогах виробників для відповідних тензодатчиків. 

4.2 Ваги, окрім функції зважування, виконують: градуювання, вибирання маси 

тари, підрахунок кількості однакових за масою об’єктів зважування, подання результатів 

зважування у різних одиницях маси. 
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4.2.1 Ваги мають можливість виведення результатів зважування через інтерфейс 

RS232  або USB, або Ethernet до зовнішніх периферійних пристроїв. 

4.3 Принцип дії ваг заснований на перетворенні сили ваги вантажу за допомогою  

електромагнітних компенсаційних датчиків  або тензодатчиків в електричні  сигнали 

пропорційні масі вантажу, які перетворюються  в цифрові сигнали, опрацьовуються 

мікропроцесорним електронним блоком за заданим алгоритмом та індикуються на 

цифровому відліковому пристрої (дисплеї) в одиницях маси та в інших, пов’язаних з 

масою, одиницях. 

4.4 Ваги випускаються у 46 виконаннях, які різняться за класом точності, 

дискретністю відліку, нормованими значеннями границь зважування та границь 

допустимої похибки, габаритними розмірами та масою. 

 

5 Вказівки щодо заходів безпеки 

 

5.1 Обслуговуючий персонал, допущений до експлуатації ваг, повинен вивчити  

правила експлуатації, пройти інструктаж і скласти залік з техніки безпеки, мати  допуск 

до роботи з апаратурою, що працює під напругою до 1000 В. 

5.2 Дотримуватись правил безпеки, зазначених в інструкції про порядок і технологію 

зважування вантажів, відомчому метрологічному нагляді за ваговимірювальними 

приладами і техніці безпеки при монтажі і технічному обслуговуванні. 

5.3 Не допускати перевантаження ваг. Стан перевантаженості ваг індикується на 

табло вагопроцесора. 

5.4 Категорично заборонено здійснювати операції, пов’язані з ударними 

навантаженнями на вагу. 

5.5 Після закінчення роботи вимкнути  ваги, вийнявши адаптер з розетки. 

 

6 Підготовка до роботи  

 

6.1 Підготовка ваг до вмикання. 

6.1.1 Здійснити зовнішній огляд ваг на відповідність наступним вимогам: 

- марковання ваг повинно відповідати вимогам розділу 9 цієї НЕ; 

- корпус і кабель адаптера не повинні мати пошкоджень; 

6.1.2 Встановити вантажоприймальну платформу в горизонтальному положенні за 

показами ампули рівня за допомогою регулювання ніжок платформи. Підключити до 

вагопроцесора кабель живлення, не вмикаючи адаптер в розетку живлення. 

6.1.3 Переконатись у відсутності на платформі сторонніх предметів.  

6.2  Перевірку працездатності ваг провести в наступній послідовності: 

6.2.1 Вставити  адаптер в розетку мережі змінного струму. Ввімкнути вагу.  

6.2.2 Спостерігати за інформацією, що висвітлюється на цифровому індикаторі 

вагопроцесора згідно з інструкцією з монтажу і регулювання ваг ТВТВ 404316 ІМ. На 

індикаторі повинна бути відсутня інформація про відмову ваги. У цей час відбувається 

тестування вагопроцесора і цифрового індикатора після закінчення якого повинні 

встановитись нульові покази ваги. При цьому повинні світитись символ „→0←” (точне 

значення нуля) і символ стабілізації результату зважування. 

 

7 Вказівки щодо експлуатування 

7.1 Ваги, що використовуються у сфері Державного метрологічного нагляду та  

знаходяться в експлуатуванні, повинні бути повірені представником територіального 

органу Держспоживстандарту України. 

7.2 Ваги підлягають періодичній повірці не менше 1 разу на рік згідно з методикою 

повірки, викладеної у розділі 16. 

7.3 Виклик представника Держспоживстандарту на місце експлуатування ваг 

здійснюється споживачем, або сервісним центром, який обслуговує споживача. 

7.4 Ваги, які пройшли повірку і використовуються у сфері державного 

метрологічного нагляду (ст. 16 Закону України «Про метрологію та метрологічну 
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діяльність») повинні бути занесені до Переліку засобів вимірювальної техніки, які 

знаходяться в експлуатуванні і підлягають повірці (ст. 20 Закону). Перелік повинен бути 

погоджений з територіальним органом Держспоживстандарту України. 

Повірка ваг здійснюється : 

- після кожного ремонту, внаслідок чого порушена пломба з відбитком повірочного 

тавра; 

- в експлуатуванні (періодична повірка) – якщо закінчився термін дії попередньої 

повірки, або порушено відбиток повірочного тавра. 

7.5 На повірку власник ваг надає: 

- ваги у зібраному стані (не забруднені); 

- настанову щодо експлуатування. 

7.6 У випадках внесення змін у конструкцію ваг, які впливають на нормовані 

метрологічні характеристики (заміна датчика, заміна індикатора, збільшення розмірів 

платформи, зміни (збільшення) діапазону робочих температур і т. д.), ваги підлягають 

державній метрологічній атестації у порядку, який установлено ДСТУ 3215-95. 

7.7 За результатами повірки чи державної метрологічної атестації ваги можуть 

пломбуватись. 

Примітки: 

1 У процесі експлуатування ваг їх власник повинен зберігати відбитки повірочних 

тавр, та свідоцтва або цю настанову з відміткою повірки, які підтверджують те, що ваги 

пройшли повірку (державну метрологічну атестацію). 

2 Використання ваг, що застосовуються у сфері державного метрологічного 

нагляду, без повірки чи з простроченим терміном повірки тягне за собою покарання, 

передбачене Адміністративним Кодексом України. 

7.8 Згідно з ДСТУ 2708 періодична повірка ваг повинна здійснюватись за річними 

графіками, погодженими з територіальним органом Держспоживстандарту України. 

7.9 Для роботи необхідно підключити ваги до електромережі, ввімкнути їх, і після 

того, як на індикаторі встановляться нульові покази, і засвітиться індикатор „→0←”, 

треба розташувати вантаж на платформі для зважування. 

УВАГА! Навантажувати ваги слід плавно, необхідно уникати ударів по 

платформі ваг, маса вантажу не повинна перевищувати 120 % НГЗ – навантаження 

більшою масою може призвести до  виходу ваг з ладу. 

7.10 Вантаж розміщувати по платформі рівномірно, ближче до центру. 

7.11 Під час роботи належить стежити за наявністю нульових показів на індикаторі 

й висвітленням на  індикаторі - „→0←” при порожній платформі. При відсутності 

нульових показів чи висвітлення на індикаторі „→0←”, необхідно натиснути клавішу 

„→0←”. При неможливості встановлення нуля вимкнути ваги і повторно ввімкнути. 

7.12 Під час роботи необхідно стежити за повідомленням про помилки, які можуть 

з’явитись на індикаторі (у випадку будь-якого збою). Перелік помилок наведений в 

інструкції користувача для кожної з груп модифікацій ваг. 

7.13 При перевантаженні ваг на індикаторі з’явиться відповідне повідомлення. 

Блокування знімається при розвантаженні ваг до навантаження (Мах+9е). 

7.14 Якщо при зважуванні вантажу використовується тара, то перед проведенням 

зважування необхідно обнулити вагу, натиснувши клавішу „Т” (ТАРА). 

7.15 У кінці робочого дня ваги необхідно відключити від електромережі. 

7.16  Детальний опис порядку роботи на вагах відповідних модифікацій наведені у 

додатку В даної настанови. 

 

8 Технічне обслуговування 

8.1 Для забезпечення дієздатності ваг в період всього терміну служби вимагається 

проведення технічного обслуговування. 

8.2 Під час обслуговування ваг проводяться роботи по контролю придатності ваг 

для зважування вантажів, профілактичне обслуговування. 

8.3 Профілактичне обслуговування включає: огляд елементів ваг, очищення, 

закріплення деталей ваг ( у разі необхідності), встановлення горизонтального рівня. 
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9 Маркування та пломбування 

 

9.1 На клавіатурі ваги повинно бути виконане марковання, яке містить: 

- значення найбільшої й найменшої границі зважування; 

- значення діапазону вибирання маси тари; 

- значення дискретності відліку маси; 

- ціну повірочної поділки; 

- позначку класу точності ваг згідно з ДСТУ EN 45501:2007. 

9.2 На корпусі ваги повинна бути прикріплена табличка, виконана згідно з ГОСТ 

26828, ДСТУ EN 45501, конструкторської документації, що містить: 

- товарний знак підприємства-виробника; 

- позначку ваг; 

- знак затвердження типу згідно з ДСТУ 3400; 

- заводський порядковий номер за системою нумерації підприємства-виробника; 

- рік виготовлення; 

- значення напруги та частоти мережі живлення; 

- назву або знак представника виробника в Україні; 

- робочі границі температури. 

Допускається замість таблички виконувати маркування трафаретним друком. 

 

10 Комплектність 

10.1 До комплекту постачання входять: 

- вага ТВЕ – 1 шт.; 

- блок живлення (адаптер) – 1 шт.; 

- скляний вітрозахисний ковпак – 1 шт. (для ваг з дискретністю 0,1 мг та 1мг); 

- тара споживча – 1 комплект; 

- настанова щодо експлуатування ТВТВ 404316 НЕ – 1 примірник. 

 

11 Гарантійні зобов`язання 

 

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність характеристик ваг всім вимогам 

ТУ У 29.2-32126739.003:2005 при дотриманні споживачем умов транспортування, 

зберігання і правил експлуатації. 

11.2 Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців із дня введення в експлуатацію 

(або із дня продажу), але не більше 24 місяці із дня виготовлення. 

11.3 Гарантія включає виконання ремонтних робіт і заміну дефектних частин. 

11.4 Підприємство-виробник залишає за собою право відмови у гарантії при: 

- відсутності свідоцтва про приймання ваги і належних записів у ньому; 

- порушенні правил зберігання, введення в експлуатацію та експлуатації; 

- виявленні механічних пошкоджень, слідів удару, викликаних невірною 

експлуатацією; 

- відсутності або порушенні пломби виробника; 

- наявності слідів стороннього втручання або виконання ремонту у 

неуповноваженому сервісному центрі; 

- внесенні змін у конструкцію виробу; 

- нещасних випадках, форс-мажорних обставинах та інших причинах, які 

знаходяться поза контролем підприємства-виробника; 

- при порушенні умов транспортування ваг і транспортування ваг в не заводській 

упаковці. 

11.5 При виявленні дефектів в межах дії гарантійного терміну належить звертатися 

до підприємства-виробника за адресою:  

ТзОВ НВП “Техноваги”, Україна, м.Львів, вул. Надійна 3,  

тел/факс (032) 245-19-19, або у сервісні центри:  

      ТзОВ НВП “Техноваги”, м. Київ, пр. Палладіна, 32/34, оф. 115,              

            тел/факс (044) 502-12-93 
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      ПП “Ритм” м. Донецьк, пл. Конституції, 1, тел/факс (062) 334-01-95, 

      ТзОВ «Ютис», м. Одеса, вул. Ніжинська, 75, оф.1, тел/факс (048) 711-70-17 

      НВО «Безмен», м. Запоріжжя, вул. Харчова, 6, тел/факс (0612) 12-95-06 

ТзОВ «Восток,», м. Дніпропетровськ, вул. Калинова 87, тел./факс (056) 72-48-489 

ТзОВ "Хімтест Україна", м.Харків, вул. Дружби Народів, 263-153, тел/факс 057-757-

35-48 

12 Відомості про пакування і консервацію 

 

12.1 Перед пакуванням в транспорну тару вагопроцесор або вагу треба вкласти у 

чохол з поліетиленової  плівки, всередину якого вкладений  мішок з тканини із  

силікогелем  масою   0,03 кг.  

Термін захисту вагопроцесора або ваги без переконсервації – 6 місяців з дня 

консервації. 

12.2 Експлуатаційну документацію, що відправляється з вагами, покласти в чохол з 

поліетиленової плівки й упакувати в тару спільно з вагопроцесором або вагою. 

 

13 Розпакування і переконсервація 

 

13.1 Розпакування, розконсервацію і переконсервацію вагопроцесора або ваги 

необхідно проводити в приміщенні при температурі від 15 С до 40 С, відносної 

вологості не більше 80 % і відсутності в повітрі агресивних домішок. 

13.2 При розпакуванні необхідно дотримуватись всіх затверджених заходів, що 

забезпечують цілісність ваг. 

13.3 Під час розпакування необхідно переконатися в комплектності ваг згідно з 

розділом 10 цієї НЕ і провести огляд пакування на відсутність пошкоджень після 

транспортування. 

13.4 Переконсервацію проводити згідно з вимогами,  що наведені у п. 13.1 цієї НЕ. 

 

14 Свідоцтво про приймання 

 

Ваги лабораторні загального призначення електронні ТВЕ_____________________, 

заводський номер ________  виготовлені   та прийняті у відповідності з обов`язковими 

вимогами  ТУ У 29.2-32126739-003:2005  і визнані придатними для експлуатування. 

 

 

 

                                                 ВТК 

М.П. __________________                                   __________________________ 

                підпис                                                     розшифровка підпису 

         __________________ 

                дата 

 

15 Транспортування 

 

Транспортування ваг дозволяється автомобільним та залізничним видами транспорту 

тільки у заводській оригінальній упаковці, з урахуванням правил та вимог, чинних на 

даних видах транспорту. 
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16 Методика повірки 

 

16.1 Ваги лабораторні загального призначення електронні ТВЕ підлягають первинній 

повірці або калібруванню при випуску з виробництва, після ремонту та підчас 

експлуатації. 

16.1.1 Міжповірочний інтервал або рекомедований інтервал між калібруваннями не 

більше 12 місяців. 

16.2 Засоби повірки та умови метрологічних досліджень. 

16.2.1 Під час проведення метрологічних досліджень ваг повинні застосовуватись: 

- термометр лабораторний ТЛ 5 №2 ГОСТ 27544; 

- психрометр МВ-4М ТУ 25-1607.054-85; 

- барометр-анероїд БР-52 ТУ 25-04-2505-74; 

- еталонні гирі класів E2, F1 згідно з  ДСТУ OIML R111-1:2008 „Гирі класів точності 

E1, E2, F1, F2, M1, M2, M1-2, M2, M2-3 , M3.  

- Примітка. Дозволяється застосування інших засобів вимірювальної техніки, 

метрологічні характеристики яких не гірші від зазначених вище.  

16.2.2 Під час проведення метрологічних досліджень повинні дотримуватись такі 

умови: 

- температура навколишнього (20 ± 15) 
0
С; 

- зміна температури протягом часу визначення метрологічних характеристик – не 

повинна перевищувати 2 
0
С; 

- відносна вологість повітря без конденсації вологи – не більше 80 %; 

- атмосферний тиск – від 640 до 800 мм. рт.ст.; 

- електрична напруга живлення – від 187 В до 242 В; 

- частота електричної напруги живлення – (50 ± 1) Гц. 

16.2.3 У приміщенні, де проводять дослідження, не повинно бути повітряних, 

теплових потоків та вібрацій, що викликають зміну показів ненавантажених ваг. 

16.2.4 Ваги не повинні односторонньо нагріватись або охолоджуватись. 

16.2.5 Перед зняттям показів ваги повинні знаходитись у приміщенні, де проводять 

дослідження, не менше 12 годин, із яких не менше 1 годину у ввімкненому стані. 

16.2.6 Підготовка ваг до роботи здійснюється у відповідності з вимогами 

експлуатаційної документації. 

16.3 Вимоги безпеки праці. 

16.3.1 Під час проведення метрологічних досліджень необхідно дотримуватись 

загальних правил техніки безпеки згідно з ГОСТ 12.0.003. 

16.3.2 Небезпечними виробничими факторами під час проведення метрологічних 

досліджень ваг є підвищене значення напруги електричної мережі живлення, замкнення 

якої може статись через тіло людини. 

16.3.3 Джерелом підвищеної небезпеки є струмопровідні частини блока живлення 

ваг, що знаходяться під електричною напругою 220 В. 

16.3.4 Основні вимоги та необхідні заходи для забезпечення безпеки під час 

проведення експериментальних досліджень: 

- умови експериментальних досліджень повинні відповідати вимогам, встановленим у 

стандартах безпеки праці, “Правил устройства электроустановок-потребителей”, 

“Правил технической експлуатации электроустановок-потребителей”, “Правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей”, 

“Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических 

требований производственному оборудованию № 1042-73”; 

- на робочому місці повинна бути забезпечена освітленість (загальна та місцева) згідно 

з нормами СниП II-4-79 “Строительные нормы и правила. Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования”; 

- особи що проводять експериментальні дослідження, повинні знати принцип дії ваг, 

їх конструкцію, та пройти інструктаж з техніки безпеки (ввідний та на робочому 

місці) у встановленому на підприємстві порядку; 
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- під час експериментальних досліджень забороняється проводити будь-які ремонтні 

роботи з вагами, ввімкненими в електромережу. 

16.4 Проведення експериментальних досліджень. 

16.4.1 Перевірку зовнішнього вигляду та оцінку комплекту поставки виконують 

візуально. 

Під час зовнішнього огляду повинно бути встановлено: 

- відсутність зовнішніх видимих пошкоджень; 

- цілісність блока живлення; 

- наявність попереджувальних, обмежувальних та заборонних знаків; 

- відповідність маркування ваг вимогам експлуатаційної документації підприємства – 

виробника; 

- елементи конструкції ваг повинні бути виготовленими підприємством – виробником. 

Заміна елементів конструкції не дозволяється. 

- цифрова індикація повинна бути чіткою, з висвітленням усіх сегментів. 

18.4.2 Перевірка працездатності. Спостереження за роботою. 

Вмикають ваги та витримують їх у ввімкненому стані не менше ніж 1 годину. 

Під час перевірки працездатності ваг встановлюють дієздатність окремих їх 

елементів: механізму ввімкнення та вимкнення ваг, індикатора, механізму калібрування, 

механізму вибірки маси тари, друкувального пристрою (у випадках його наявності), 

додаткових функцій – ступенів фільтрації, сумування результатів зважування, 

підрахування сумарної маси об’єктів зважування та ін.). 

16.4.3 Визначення метрологічних характеристик. 

16.4.3.1 Під час експериментальних досліджень керуючись додатком А  

ДСТУ EN 45501:2007 визначають: 

- автоматичне встановлення на нуль (додаток А.4.2.3.2); 

- дійсне значення основної похибки (додаток А.4.4.3); 

- випробування пристрою тарування (додаток А.4.6); 

- похибку від розташування вантажу (додаток А.4.7); 

- поріг чутливості (додаток А.4.8); 

- збіжність показів (додаток А.4.9); 

- зміна показів протягом часу (додаток А.4.11). 

16.5 Оформлення результатів повірки 

16.5.1 Позитивні результати повірки ваг засвідчують записом з відбитком 

повірочного тавра у розділі 17 або 18 НЕ. 

На вимогу замовника йому надається свідоцтво про повірку згідно з ДСТУ 2708 

(або свідоцтво про калібрування згідно з ДСТУ 3989). Також на вимогу замовника йому 

надається засвідчена копія протоколу повірки або калібрування.  

Доступ до вимірювального пристрою (органів регулювання) ваг в разі 

необхідності пломбують, відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу.   

Повинен бути забезпечений захист маркувальної таблички відповідно до вимог 

7.1.3 ДСТУ EN 45501. 

16.5.2 При незадовільних результатах повірки, ваги до експлуатування не 

допускаються. 

 

 

16.6 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ ЧИ КАЛІБРУВАННЯ 

16.6.1 Позитивні результати повірки ваг засвідчують записом з відбитком 

повірочного тавра у розділі 17 або 18 НЕ. 

На вимогу замовника йому надається свідоцтво про повірку згідно з ДСТУ 2708 

(або свідоцтво про калібрування згідно з ДСТУ 3989). Також на вимогу замовника йому 

може надаватись засвідчена копія протоколу повірки або калібрування.  

Доступ до вимірювального пристрою (органів регулювання) ваг в разі 

необхідності пломбують, відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу. 

Повинен бути забезпечений технічний захист маркувальної таблички відповідно 

до вимог 7.1.3 ДСТУ EN 45501. 
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 16.6.2 У разі отримання незадовільних результатів повірки ваги не допускають 

до застосування. 

Незадовільні результати повірки засвідчують відповідним записом у розділі 17 

цієї настанови з гасінням попереднього відбитка повірочного тавра.  

На вагу, визнану за результатами повірки непридатною до застосування, 

оформлюють довідку про непридатність, яку видають власнику ваги, за формою, 

наведеною у додатку Б ДСТУ 2708. 

16.6.3 Результати калібрування оформлюють за ДСТУ 3989 або за методикою, 

викладеною в Calibration Guide EURAMET/cg-18/v.03 GUIDELINES ON THE 

CALIBRATION OF NONAUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS, якщо ваги 

застосовуються у сфері, на яку поширюються вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025. 

 

 

17 Результати первинної повірки  

 

Ваги лабораторні електронні _________________, заводський номер ____________ на 

підставі результатів повірки, здійсненої територіальним органом Держспоживстандарту 

України, визнані придатними до експлуатування, як такі, що відповідають вимогам             

ДСТУ EN 45501:2007. 

 

Державний повірник      ____________       ________________ 

                                               Підпис                           ініціали, прізвище 

 

Місце печатки або відбитка 

повірочного тавра                 

 

“  ______” ____________ 

 

  

 

18 Результати періодичної повірки 

Таблиця 2 

№ пп Прізвище державного 

повірника 

Дата повірки Підпис і 

печатка 

Примітки 
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19 Облік технічного обслуговування 

 

Таблиця 3 

Дата Вид технічного 

обслуговування 

Зауваження про технічний 

стан 

Посада, прізвище й 

підпис відповідальної 

особи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

20 Відомості про утилізацію 

 

20.1 Після закінчення терміну служби ваги утилізації підлягають всі її складові 

частини. 

20.2 Електрорадіоелементи підлягають утилізації у відповідності з діючими 

нормативними документами на ці елементи. 

20.3 Всі металеві деталі підлягають переплавці і вторинному використанню. 

20.4 При утилізації складників, шкідливих та токсичних речовин не виділяється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


