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1.,  ANS-M típusú közúti hídmérleg bemutatása: 
 
 

Műszaki adatok:  
 

Típus: ANS18M acél hídmérleg 

Kivitel: feljárós 

Platóméret: 18x3m 

Méréshatár: 40/60 tonna/változó lépéssel/ 

Osztásérték: 10/20 kg (40 tonnáig 10kg, 40-60 tonnáig 20kg) 

Hídszerkezet súlya: 9500 kg 

Cellák típusa, száma: 8 db CPR-M C4 20t-s analóg saválló cella 

Cellák védettsége: IP68/69K 

Kijelző típusa: DD700 vagy DD1010 (választástól függően) 

Pontossági osztály: III. osztálypontosság 

Feljáró magasság: 34cm 

  

 

A szerkezet: 
A mérleg síkplatós kialakítású, 3 db egybe hegesztett panelből áll. Fémtiszta (nem rozsdás) melegen hengerelt 

idomacélok építik fel a mérleg szerkezetét, melyek hegesztést követően alapozót, majd fedőfestést kapnak. A 

panelek csavarozással vannak egymáshoz csatlakoztatva. A mérleg mindkét végéhez keresztirányban T-gumi 

profil kerül elhelyezésre a szennyeződések lehullásának megakadályozására. 

 

A mérlegcellák:  
A hídszerkezet 8 db CPR-M C4 20 t-s változó osztásértékű analóg mérlegcellával van alátámasztva. 

A CPR-M mérlegcella alacsony Vmin értékének köszönhetően több mint 

40%-kal pontosabb versenytársainál. 

Rendkívül megbízható, robusztus mérlegcellák, melyek strapabíró tömszelencés kábelcsatlakozói a 

mérleghíd mozgásának könnyen ellenállnak. A cellabefogók önbeálló kialakításúak, a mérleghíd mozgását 

hossz- és oldalütközők határolják be. 

A mérlegcella befogók labirintus kialakításából adódóan a cella és a befogó érintkező felületeihez 

szennyeződés nem tud bejutni, ezáltal meggátolva a kopást. A mérlegcellák fizikai túlfeszültség védelmét 

egy szigetelő lap és vastag sönt kábelek biztosítják. 

A mérlegcellák kábelei a mérleghídon elhelyezett csatlakozódobozban vannak közösítve, innen a jelek egy 

mérőkábelen keresztül jutnak el a mérőműszerbe, ami digitálisan jelzi ki a hídon lévő tömeg súlyát, illetve a 

beépített számítógépes csatlakozáson keresztül adatokat szolgáltat. 
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Az alapozás:  
Az alépítmény és a mérlegház közé a föld felszíne alatt kábelvédő (ᴓ min. 32mm KPE/PVC) csövet kell 

kiépíteni. 
 

Karbantartás::: 
 

A mérleg különösebb karbantartást nem igényel, mivel kopó alkatrészeket nem tartalmaz. Az üzemeltetés 

során a mérleg alatti betonfelületet nagy nyomású vízzel időnként ki kell tisztítani, a berakodott hordalékot el 

kell távolítani. 
 
KORSZERŰ MÉRLEGJEGY KÉSZÍTÉS VÁLASZTÁSÁVAL  

A hagyományos mérlegjegy készítéssel szemben ennél a megoldásnál nincs szükség PC konfigurációra 

és Portaprogramra, hiszen a mérleg egy olyan kijelzővel kerül telepítésre, mely már tartalmaz egy 

dupla mérés elvégzésére alkalmas programot. 

Ez a kijelző a DD1010, mely Windows 8 ipari operációs rendszerrel rendelkezik és az 5,7”- 

os színes érintőképernyő segítségével rendkívül gyors és könnyű mérlegelést biztosít. 

A program rendkívül interaktív és felhasználóbarát. A számítógép kezelésben kevésbé jártas 

személyek is könnyen elsajátítják a kijelző kezelését. 

A DD1010 a hozzácsatlakoztatott STB-Q3 hő nyomtatón keresztül 80mm széles nyomtatópapírra 

nyomtatja az első és második mérés adatait a nettó súly meghatározásával. Az STB-Q3 nyomtató nagy 

előnye, hogy hő nyomtató, így a fenntartási költsége mindössze a papírtekercs cseréjéből áll, míg egy 

hagyományos lézernyomtatóban használattól függően cserélni kell a tonert. A mérlegjegyen a mérleg 

tulajdonosának logója, cégadatai és a vevő/szállító illetve a termék összes adata feltüntethető. A program 

segítségével egyénileg beállított paraméterek szerint összesítő listák nyomtathatók. 

A terminál USB portján keresztül a mérési adatok pendrive-ra másolhatóak további felhasználás céljából. 
 

 HAGYOMÁNYOS KORSZERŰ 

 DD700 DD1010 

Program külön kell rendelni tartalmazza 

PC konfiguráció szükséges nem szükséges 

Nyomtató lézer (tonert cserélni kell) hő (nincs fenntartási költség) 

Adatátvitel 2db soros, 1db USB 2db soros, 2db usb, 1db sd kártya, 

1db ethernet port 
 
 
Hídmérleg korszerű mérlegjegy készítéssel: 
 

ANS18M hídmérleg DD1010 mérlegkijelzővel 

STB-Q3 hőnyomtatóval 

Helyszínre szállítással 

Szereléssel, üzembe helyezéssel, hitelesítéssel 

20 t Etalon súlykölcsönzéssel, szállítással, súlydaruzással 
 

További feladatok: 
-   Daru biztosítása a hídmérleg szereléséhez (legnehezebb elem 3t) 

 

 


