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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Тази документация съдържа информация относно инсталирането и експлоатацията на
везна модел – S300P/PM. Моля, прочетете внимателно преди употреба.
1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Използвайте осигурения от производителя захранващ адаптер. Употребата на
неподходящ адаптер може да повреди везната.



Не поставяйте товари по-тежки от допустимото максимално тегло упоменато в
документацията.



Поставяйте внимателно товарите върху мерителната повърхност.



Не потапяйте везната във вода или други течности.



Не използвайте везната в опасна среда.



Везната не трябва да се използва в условия на запрашена среда, висока влажност,
корозия, резки температурни отклонения и силно въздушно течение.



Не поставяйте везната върху нестабилни повърхности.



Не поставяйте везната близо до нагреватели или на директна слънчева светлина.



Изключете везната и я разкачете от адаптера преди почистване или сервизиране.



Винаги дръжте везната отдолу, когато я пренасяте, не хващайте везната за
металното блюдо.



Изхвърлянето на продукта и аксесоарите към него трябва да съответства на
местните разпоредби.

2. ИНСТАЛИРАНЕ
2 . 1 СЪД Ъ РЖ АН И Е Н А К О М ПЛ ЕК ТА
В КОМПЛЕКТА ТРЯБВА ДА НАМЕРИТЕ:
 Везна

 Инструкция за експлоатация

 Метална тава

 Зареждаема литиева батерия 3.7V (опция)

 Захранващ адаптер (AC 5V/500mA)

 RS232 интерфейсен кабел (опция)
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2 . 2 М ЕТА Л Н А ТАВА - П О СТАВЯ НЕ
Поставете металната тава върху везната, както е показано на картинката и натиснете
нежно надолу.

S300P

S300PM
Фиг. 2.2 – Поставяне на металната тава

2 . 3 П О СТ А В Я Н Е И Н И В Е Л И РА Н Е Н А В Е З Н АТ А
Уверете се, че везната е поставена на равна и стабилна повърхност без вибрации и не е
изложена на пряка слънчева светлина.
След като сте позиционирали везната, нивелирайте посредством четирите въртящи се
крачета отдолу на везната, така че мехурчето на нивелира отпред да бъде точно в центъра.

Фиг. 2.3 – Нивелир
2 . 4 З А Х РА Н В А Н Е
Везна модел – S300P/PM се захранва чрез осигурен от производителя адаптер. Първо
поставете буксата на адаптера във везната, след това свържете включете адаптера към
електрическата мрежа.

Фиг. 2.4.Свързване на захранващият адаптер S300P / S300 PM
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2.5 ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ
Везната S300P/PM има като опция зареждаема литиева 3.7V батерия. Това позволява
независимата работа на везната без електрическа енергия, което я прави чудесен избор за
работа навън.
2.5.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ
Преди поставяне на батерията се уверете, че везната е изключена и разкачена от адаптера.
Свалете металното блюдо и отворете отделението на батерията, както е показано на
фигурата по-долу. Свържете Вашата батерия, уверете се, че отделението е добре
затворено и накрая поставете металното блюдо.
Battery compartment

Фиг. 2.5.1 – Позиция на батерията S300PM / S300P
2.5.2 ЗАРЕЖДАНЕ
Батерията се зарежда автоматично след свързване на везната към електрическата мрежа.
Степента на зареждане на батерията се отразява със символа
, който е локализиран на
предния дисплей. Когато нивото на заряда в батерията е критично ниско, индикаторът ще
бъде напълно празен и ще започне да мига. Моля отбележете, че когато нивото е ниско,
везната ще се изключи автоматично, за да се предпази от повреда.
3. ОБЩ ПРЕГЛЕД
3 .1. Ра зме р и

Фиг. 3.1.1 - модел: S300P
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Фиг. 3.1.2 - модел S300PM
3 . 2 И з г л е д о тд о л у
4

1.
2.
3.
4
5.
6.

6
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Извод за захранване
RS232 интерфейс връзка
Пломба
Батерия
Регулируем крак
Капак на батерията и
интерфейса

Таблица 3.4.1 – S300P
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1

Фиг. 3.2.1. – S300P
1.
2.
3.
4.

Извод за захранване
RS232 интерфейс връзка
Пломба
Регулируем крак

Таблица 3.4.2 – S300PM

Фиг. 3.2.2. – S300PM
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3.3 ИНТЕРФЕЙСНИ ВРЪЗКИ
3 .3.1 К уплунг RS23 2 и нтер фей с
Сигнал RS232
Порт 1
TXD
5
RXD

4

GND

3

RS232
Порт 1

Фиг. 3.3.1 – RS232
куплунг
3 . 3 . 2 И н те р фе й с е н к а б е л – В е з на - P C
Съединител на везна
Везна

Съединител
PC

Сигнал

TXD

ВЕЗНА
PC
мъжки
женски
RJ11 6C4P
DB9
5
2

RXD

4

3

GND

3

5

RJ11 6P4C
DB9 Женски
Фиг. 3.3.2 – Кабелни съединители от везна към PC
3.4. Модели
Модел

OIML

Брой

Max

(e)

Размер

(CE)

интервали

S300P-T 3

No

Single interval

3 kg

0.1g

235 x 205

S300P-T 6

No

Single interval

6 kg

0.2g

235 x 205

S300P-T 15

No

Single interval

15 kg

1g

235 x 205

S300P-T 30

No

Single interval

30 kg

1g

235 x 205

S300P 1.5/3

Yes

Dual interval

1.5/3 kg

0.5/1g

235 x 205

S300P 3/6

Yes

Dual interval

3/6 kg

1/2g

235 x 205

S300P 6/15

Yes

Dual interval

6/15 kg

2/5g

235 x 205

S300P 15/30

Yes

Dual interval

15/30 kg

5/10g

235 x 205

S3300PM-T 3

No

Dual interval

3 kg

0.1g

290 x 221

S300PM-T 6

No

Dual interval

6 kg

0.2g

290 x 221

S300PM-T 15

No

Dual interval

15 kg

1g

290 x 221

S300PM-T 30

No

Dual interval

30 kg

1g

290 x 221

S300PM 1.5/3

Yes

Dual interval

1.5/3 kg

0.5/1g

290 x 221

S300PM 3/6

Yes

Dual interval

3/6 kg

1/2g

290 x 221

S300PM 6/15

Yes

Dual interval

6/15 kg

2/5g

290 x 221

S300PM 15/30

Yes

Dual interval

15/30 kg

5/10g

290 x 221

mm
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3 .5. Кла виа тур а и дис плеи
Везната S300P/PМ е оборудвана със сегментен LCD дисплей с многоцветна подсветка
(само S100P ) и бутони с ергономичен дизайн на предната част

S300P

S300PM

Значение на иконите на дисплея
Стабилност
Нулево положение
Показанието не е стабилно
Мерна единица на показанието, разположена в
дясната част на дисплея: kg, g, t.
Статус батерия
Изобразяване на НЕТО тегло
Изобразяване ТАРА
Изобразяване на бройка в броячен режим
Везната е в броячен режим
Показанието е в режим HOLD/AUTO HOLD
Активиран динамичен режим
Показва се натрупаната стойност
Показанието е ПОД лимита в режим проверка тегло
Показанието е В лимита в режим проверка тегло
Показанието е НАД лимита в режим проверка тегло
Показанието е с 10 пъти по-голяма резолюция
Бутони:
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Бутон on/off : Задръжте бутона за вкл/изкл на
везната
Mode : Задръжте за вход в менюто
Escape: В режим Меню, натиснете бутона за изход в
нормален режим
Function бутон: Вход в Hi-lo функция, броене или
динамично измерване
Нулиране: Натиснете за настройка на нулата на
везната. Везната трябва да е разтоварена и
показанието стабилно
Изчистване натрупвания: Натиснете и задръжте за
изтриване на натрупванията в режим НАТРУПВАНЕ
Стрелка НАДОЛУ: Използва се за въвеждане на
числа в режим ПРОГРАМИРАНЕ
Тара: Натиснете за активиране на тара
Стрелка НАГОРЕ: Използва се за въвеждане на
числа в режим ПРОГРАМИРАНЕ
Превключване между мерни единици
Вход в режим броене when there is gross weight
Стрелка НАДЯСНО: Използва се за въвеждане на
числа в режим ПРОГРАМИРАНЕ
Enter: Потвърждаване въведената стойност
Hold : Задържа текущото показание на дисплея, при
активирана функция HOLD
Print: Отпечатва бележка/етикет на външен принтер
Натрупване: отпечатва натрупването
4 . Е К С П Л О АТ А Ц И Я
4 . 1 В к л юч ва не / И з к л юч ва не
Натиснете
за включване на везната. Везната започва тест и изобразява на
дисплея си версия на фърмуера , след което се установява в нулево положение
Ако нулевото положение не е установено коректно, се изобразява съобщение (--0-ERR) . Възможно е да товарната платформа да не е празна. В този случай
разтоварете и изключете и включете отново

Фиг.. 4.1 Основен дисплей

За изключване натиснете и задръжте

за около 3 сек.
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4 .2 Нулира не
В следствие на тавата или външни влияния е възможно ненатоварена везна да
показва тегло различно от 0.000kg
1. Уверете се че товарната платформа е празна.
2. Натиснете бутон
3. Появява се символът

.
- знак , че нулирането е успешно

Отбележете, че максималното отклонение, което се компенсира чрез нулиране е +/- 2 % от
максималния капацитет на везната
4 .3. Ра бо та с Т ар а
1. Поставете тегло – тара на везната.
2.

Натиснете бутон

. Теглото ще се запамети и везната ще покаже 0.000kg, като

символа за NET ще е наличен.
3. Поставете вашия предмет. Сега везната ще показва само нето – теглото на
измервания предмет.
4 . 4 . А в т о ма т и ч н а т а р а
Когато е включена функцията за автоматична тара, първоначално поставеният товар
автоматично се взема за тара. Когато везната се разтовари напълно, автоматично тарата
се нулира
4.5. Режим на броене
4 .5.1 Оби кно ве но брое не
Използвайте този режим за броене на множество еднакви детайли
Поставете детайли , чиято бройка е известна предварително и задръжте бутон
Везната ще премине в режим на настройка на броенето

С бутон

изберете броя детайли поставен на платформата 10, 20, 50, 100, 200бр

или въведете желаното число с бутони
Натиснете

за старт на броенето
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За изход от режим броене , задръжте
4 .5. 2 Брое не д ета йли с и звес тно еди ни чно тегло
Заб: Функция PCS CN трябва да е активирана и да има стойност 1
За старт, натикайте бутон

докато се изобрази COUNT и потвърдете с

На дисплея ще се изобрази “WEIGH” , в този режим въведете теглото на преброените
предварително детайли и потвърдете с бутон
. След това ще се изобрази “PCS” .
Въведете броя на детайлите, отговарящи на въведеното преди това тегло. Използвайте при
нужда бутоните
Натиснете

за старт на броенето

За изход от режим броене , задръжте
4 .5. 3 Брое не на д етайл и те в кон те й нер( съд)
Поставете празния контейнера върху везната и вземете тара с бутон
Продължете по описания по-горе ред
Заб: Резултатът от броенето на детайли не може да се използва за директни плащания и
не се гарантира от СЕ декларацията за съответствие
4 .6. Ко нтролно изме рване
Везната S300P може да измерва и сигнализира дали измервания товар е в предварително
указан диапазон. Това става посредством звуков сигнал, промяна на цвета на подсветката и
изобразявайки икони на дисплея си : Hi, OK, Lo
За старт, натикайте бутон
докато се изобрази HI-LO и потвърдете с
настройка на режима:
В това меню въведете следните данни:


за

LO: 000.000 – въведете ДОЛНА граница на допустимото тегло


HI: 000.000 – въведете ГОРНА граница на допустимото тегло
 Auto- 0/1 – поставете в 1, ако желаете долната и горната граница да бъдат
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запаметени и използвани дори и след изкл/вкл. на везната
Когато =0 везната при влизане в режима започва диалог за въвеждане параметри
 START HI-LO – потвърдете с

за старт на контролното измерване

За изход от режим броене , задръжте
Заб.:

1. Промяната в цвета на подсветката е налична само за везна модел S300P
2. При товар в диапазона Low – Hi, ще се изобрази икона OK, последвана от звукова
сигнализация и мигаща подсветка , в зависимост от настройките на режима.
3.Режимът трябва да е активиран предварително от меню НАСТРОЙКА контролно
измерване.

4 .7 . За д ъ рж а н е на по ка за ни е то ( H OL D)
Тази функция позволява показанието на дисплея да бъде задържано след разтоварване на
везната. . За целта, натиснете:

и задържаното тегло ще бъде показано

Задържаното тегло ще бъде показано за 5 сек или докато се натисне бутон
Заб.: Функция Hold трябва да е предварително активирана от меню .
Когато функция Hold е активирана, функция Автоматичен печат не работи
4 . 8 . А в т о ма т и ч н о з а д ъ р ж а н е н а п о к а з а н и е т о ( A u t o H o l d )
Използвайте този режим при измерването на обемисти товари, които закриват дисплея
Поставете товара и след като се стабилизира, показанието ще остане на екрана след
разтоварване

Задържаното тегло ще бъде показано за 5 сек или докато се натисне бутон
Заб.: Функция Auto Hold трябва да е предварително активирана от меню .НАСТРОЙКА
Когато функция Hold е активирана, функция Автоматичен печат не работи
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4 .9. С уми р а не на изме р ва ния
Везните S300 имат възможност на сумират резултатите от последователни измервания,
регистрирани с натискане на бутон

или автоматичен печат на етикети

Поставете товара на везната..Потвърдете измерването с бутон

За да видите сумата от измерванията натиснете, при празна везна, бутон
Дисплеят ще покаже натрупано тегло до момента
За да изтриете натрупванията задръжте бутон

.За изход натиснете бутон

Заб: Функцията сумиране трябва да е активирана предварително от PRINT SETUP
Тази функция не е разрешена за използване за търговски цели в някои държави
.
4 .10 . Печа т
Натиснете
за изпращане на данни към етикетен принтер или РС
Заб.:Необходимо е предварително да са настроени параметрите за комуникация и/или
печат. Изпращането на данни става само при стабилно положение на товара
4 . 11 . Б ър за н а с тр о й к а н а п а р а ме тр и те з а п еч а т
Натиснете последователно бутоните при празна платформа на везната :

+

LABEL – избор форма етикет # за печат
За промяна използвайте:
Натиснете
за следващ параметър
LOT-1
Използва се в режим на печат на етикети
Въведете до 15 букви или цифри
Натиснете
за следващ параметър
LOT-2
Използва се в режим на печат на етикети
Въведете до 15 букви или цифри
Натиснете
за следващ параметър
LOT-3
Използва се в режим на печат на етикети
Въведете до 15 букви или цифри
Натиснете

00
LABEL

0
LOT-1

0
LOT-2

0
LOT-3

за следващ параметър
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4 .12 . Промя н а на ме рн а та еди ниц а
Натиснете s
за бързо превключване на мерната единица g - kg
Везната трябва да е разтоварена
Заб.: Превключването трябва да е бъде разрешено от меню НАСТРОЙКА
4 .13 . Измер ва не н а д в и же щ с е то вар ( D yna m ic weig h i ng )
Този режим е предназначен за измерване на живи животни enter dynamic weighing mode
Натиснете бутон

докато се изобрази WEIGHT DYNAM и потвърдете с

Когато режимът е активиран на дисплея мига икона
„START/current Weight”

и се изобразява съобщение

За начало на измерването, поставете товара и натисне бутон
Измерването в движение (Dynamic weighing) ще приключи когато разтоварите везната или
натиснете бутон
Заб.: 1. Резултатът от измерването ще бъде задържан на дисплея за 8 сек , след което ще
бъде изтрит
2.Тази функция не е разрешена за използване за търговски цели
3.Режим Измерване на движещ се товар(Dynamic weighing), трябва да е
предварително активиран
5. ПРОГРАМИРАНЕ
Натиснете и задръжте бутон
Ще се изобрази надпис SETUP
Натиснете

за вход в режима

за вход в SETUP меню

Меню SETUP има следните подменюта:
MENU USER – настройка параметри Hi-Lo
FUNCS ENABLE – Вкл/Изкл на основни функции
SETUP PRINT – Настройка параметри за печат
MENU INTERF – Настройка на интерфейсите на везната и комуникационните протоколи
MENU SYSTEM – Настройка на основни функции и калибриране (промяната на тези
параметри е защитена с джъмпер)
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Диаграма на менюто

5 . 1 . Н А С Т Р О Й К А П А РА М Е Т Р И Н А И З М Е Р В А Н Е Т О ( F U N C S E N A B L E )
От работен режим, задръжте

/SELECT SETUP

ENABLE За бърз достъп до менюто натиснете: :

/MENUS USER

/FUNCS

и
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5.1.1 Контрол на претеглянето настройка
Натиснете

за вход в менюто

0
HL-DET

5.1.2 Контрол на претеглянето - активиране
0- Забранен
1- Активиран

0
ENAB

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.3 Запомняне настройките за контрол на
претеглянето след рестарт
0- забранен
1- активиран

0
AUTO

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.4 Звукова сигнализация
0123-

Изключена
Звукова аларма при OK
Звукова аларма при LO
Звукова аларма при HI

0
SOUND

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.5 Промяна цветът на подсветката
0123-

Изключена
Вкл Lo - Жълт, OK - Зелен, Hi - Червен
Вкл Lo – Жълт, OK - Бял, Hi - Червен
Вкл Lo - Бял, OK - Зелен, Hi - Червен

0
BACK-L

To change press
* Промяна на подсветката е налична само при везна
S300P
Натиснете

за следващ параметър
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5.1.6. Измерване на нестабилен товар(Dynamic
weighing)

0
DYNAMIC

0- забранен
1- разрешен
За промяна, натиснете
Натиснете
за следващ параметър
*Достъпно само е ако фабрично тази опция е
разрешена
0
FILTER

5.1.7. Филтър измерване
0- Off
1- Medium
2- High
За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.8. Автоматична тара

0
A-TARE

0 Забранен
1 Разрешен
За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.9.
Автоматично
показанието(Auto Hold)

задържане

0- Забранен
1- Разрешен

на
0
A-HOLD

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.10. Задържане на показанието (Hold)
0. Забранен
1. Разрешен

0
HOLD

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър
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5.1.11. Режим броене
0. Забранен
1. Разрешен

0
PCS

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.12. Броене 2
0. Забранен
1. Разрешен

0
COUNT

За промяна, натиснете
Натиснете
5.1.13.

за следващ параметър
Подсветка

0- Изключена
1- Включена

0
BACK-L

За промяна, натиснете
Натиснете
5.1.14.

за следващ параметър
Дата
00◦00◦00
DATE

Формат: DD-MM-YY
Използвайте стрелките за да въведете
Натиснете

за следващ параметър

5.1.15.

Час

Формат: HH:MM:SS

00◦00◦00
TIME

Използвайте стрелките за да въведете
Натиснете
5.1.16.

за следващ параметър
Автоматично изключване

00
A-OFF

00 - Забранено
01 в 60 в минути;
Използвайте стрелките за да въведете
Натиснете

за следващ параметър
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5.1.17.

Звуков сигнал
1
BUZZER

0- Изключен.
1- Включен
За промяна, натиснете
Натиснете
5.1.18.

за следващ параметър
Заключване на клавиатурата

0- Изключен
1- Включен

0
K-LOCK

За промяна, натиснете
Натиснете
5.1.19.

за следващ параметър
Промяна на мерната единица
0
DIMENS

0- Забранено
1- Разрешено
За промяна, натиснете
Натиснете
5.1.20.
0. Бял
4. Син

за следващ параметър
Цвят на подсветката
1. Зелен
5. Светло син

2. Червен
6. Лилав

1
BCOLOR

За промяна, натиснете
Натиснете

за следващ параметър

За изход задръжте
5 . 2 . П А РА М Е Т Р И З А П Е Ч АТ И Н АТ Р У П В А Н И Я ( S E T U P P R I N T )
5.2.1. LABEL – избор форма етикет # за печат
За промяна, натиснете
Натиснете
за следващ параметър
5.2.2. LOT-1
Използва се в режим на печат на етикети
Въведете до 15 букви или цифри
За промяна, натиснете
Натиснете

00
LABEL

0
LOT-1

за следващ параметър
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5.2.3. LOT-2
Използва се в режим на печат на етикети. Въведете до 15 букви
или цифри За промяна, натиснете

0
LOT-2

Натиснете
за следващ параметър
5.2.4. LOT-3
Използва се в режим на печат на етикети.Въведете до 15 букви
или цифри.За промяна, натиснете

0
LOT-3

Натиснете
за следващ параметър
5.2.5. ID
Използва се в режим на печат на етикети. Везна ID #
Въведете число в интервала от 0 до 99
За промяна, натиснете

0
ID

Натиснете
за следващ параметър
5.2.6. TICKET
Използва се в режим на печат етикети.Пореден номер етикет #.
Въведете число За промяна, натиснете
Натиснете
за следващ параметър
5.2.7. TOTAL
Активиране на функцията за TOTAL
0- Off
1- On
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете
за следващ параметър
5.2.8. AUTO PRINT
Активиране автоматичен печат на етикет при установяване в
стабилно положение
0- Off
1- On
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете
за следващ параметър
5.2.9. APRIN-D
Допълнителен параметър при автоматичен печат
Брой деления, с които трябва да се промени показанието , за да
се извърши отново автоматичен печат.Въведете число
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете

0000001
TICKET

0
TOTAL

0
APRINT

00
APRINT-D

за следващ параметър За изход задръжте
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5 .3. Н АСТ РОЙК А ИНТ Е РФ Е ЙС И R S 232
Везните S300 са оборудвани стандартно с 2бр интерфейси RS232
COM2 е необходим допълнителен адаптерен кабел

За използването на

COM1 NET
Използва се за допълнителни настройки на протокола
00- Default
01- Reserved
Използвайте цифровата клавиатура

00
NET-1

Натиснете
за следващ параметър
COM2 Скорост
Enter COM2 speed:
004.8 – 4800bps
009.6 – 9600bps
019.2 - 19200bps (PC software, Master/Slave)
Използвайте цифровата клавиатура

019.2
BAUD2

Натиснете

за следващ параметър

COM2 Parameter =0 . Не се използва
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете

за следващ параметър

COM2 Prot-1
Избор на протокол
00- PC software SiComm, Master mode
01- Label editor
02- Етикетен принтер
03- CAS
04- BIMCO
05- Datecs
07,08 – Elicom
10 – Metler Toledo
16 – протоколи 00 + 01
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете

00
PROT-2

за следващ параметър

COM2 NET-2
Използва се за допълнителни настройки на протокола
00 Default
01 Reserved
Използвайте цифровата клавиатура
Натиснете

00
PAR-2

00
NET-2

за следващ параметър

5 . 4 С И С Т Е М Н И П А РА М Е Т Р И ( S Y S T E M PA R A M E T E R S )
Параметрите в това меню са защитени с джъмпер. Подробно описание е дадено в
инструкция за калибриране
22

6. СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕС Декларация за съответствие
EU Declaration of conformity
1.Модел /Model:
Тип/Type
Сериен номер/Serial Number:

S300
S300

2.Производител/Manufacturer
Еликом електроник-Георгиев КД
Адрес/Address
България,Силистра,пл.Съединение 5
3.Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя .
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4.Везна с неавтоматично действие клас:
The non-automatic weighing instrument class:
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз
за хармонизация:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
2014/31/EC
6.Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните стандарти:
The subject of the declaration, described above is in conformity with the following standards:
БДС EN45501:2015
БДС EN61000-4-2:2009
БДС EN61000-4-4:2012
БДС EN61000-4-11:2006
БДС EN61000-4-3:2006
и на следните нормативни актове:
and to the following laws:
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с
неавтоматично действие
7.Нотифициран орган: FORCE Certification, Denmark NB0200 извърши оценката по процедура модул B:EC
изследване на типа и издаде сертификат за EC изследване на типа :
Notified body: FORCE Certification, Denmark, NB0200 performed conformity assessment by procedure module B: EU type
examination and issued EU type examination certificate
0200-NAWI-09369
Нотифициран орган: Дирекция„ОС” към МЕГАКОМЕРС ЕООД, София, България, NB1863 извърши оценката по
процедура модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството и издаде
Notified body "MEGACOMMERCE" Ltd. - Directorate "Conformity Assessment" ,Sofia, Bulgaria, NB1863 performed
conformity assessment by procedure Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process
and issued Certificate of approval of the production quality guarantee
BG-Q-20-001/04.12.2020
8.Проверката за съответствие е направена в зона:
The Verification of conformity has been made in zone
g=9,80539
Дата:
Подписана за и от името на
Date
Signed for and on behalf of
Силистра,България
ELICOM ELECTRONIC –Georgiev KD
eng. Todor Georgiev ,GENERAL MANAGER
Silistra,Bulgaria
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ул.Капитан Кръстев 3
Силистра 7500
БЪЛГАРИЯ
тел..: +359 86 820 200, 882 255
e-mail: info@elicom-bg.com

www.elicom-bg.com
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