
84evo – wydajność na pierwszy rzut oka. 
EG- legalizowany oraz certyfikowany przez OIML 
Klasy    i   

wysoki komfort obsługi!

obszerny zasób aplikacji!

indywidualna możliwość
konfigurowania!



Możliwość podłączenia 
dodatkowych kart opcjo-
nalnych, 5 kart dowolnie 
kombinowanych np:

• każda z 8 wejściami i  
 wyjściami cyfrowymi
• złącze PS2 dla klawiatury  
• poszerzenie pamięci alibi z  
 90.000 do 850.000 wpisów
• Profibus, ethernet, RS232,  
 wyjście analogowe (prąd i  
 napięcie)

84evo 

Elektroniczny miernik wagowy 84evo, którego obudowa wykonana jest z przemysłowej sta-

li nierdzewnej (IP 65) ze względu na jego wielofunkcyjne zastosowanie może być określony 

jako allrounder w przemyśle techniki wagowej. Od najbardziej wymaganych wagowych zadań 

liczących wraz z podłączonymi czterema platformami wagowymi poprzez bezpośrednie ste-

rowanie receptur aż po zautomatyzowane przebiegi wagowe. Z miernikiem 84evo znajdzie 

się zawsze odpowiednie rozwiązanie. Dzięki programowaniu w języku skryptowym RHEWA 

możliwe jest całkiem dowolne skonfigurowanie przebiegu aplikacji wagowej lub systemu stero-

wania. Przy czym możliwe jest również podłączenie modułu do systemu nadrzędnego poprzez: 

ethernet, profibus lub klasyczny interfejs RS232. Osiem dowolnie konfigurowalnych klawiszy 

funkcyjnych oraz różnorodność dodatkowych kart umożliwiają odpowiednie rozwiązanie dla 

każdego stawianego zadania.

Dostępne programy dla podstawowych zadań wa-

gowych gwarantują szybką i bezproblemową 

integrację w istniejące już procesy systemowe. 

Features takie jak pamięć alibi w przypadku 

podłączenia do legalizowanego systemu 

komputerowego, zintegrowana baza 

danych oraz funkcja sumująca i licząca 

, oferują wysoką korzyść użytkowania. 

Komfort obsługi, zawdzięczany bardzo dobrej 

możliwości odczytu głównego oraz dodatkowego 

wyświetlacza stanowi znaczący element w podwyższeniu 

bezpieczeństwa przebiegu procesów w technicznych zadaniach wagowych. Dodatkowy 

wyświetlacz, wyróżniajacy się jego wielkością, informuje użytkownika o stanie wagi oraz w razie 

potrzeby o kolejnych wymaganych krokach procesu wagowego.

Widoczny komfort obsługi 

Funkcja licząca i 
sumująca

Możliwość konfigurowania   
przebiegów wagowych.
Zapisywanie parametrów 
wagowych w bazie danych 

Software-Highlights: 

• Dowolne konfigurowanie przebiegów wagowych w języku skryptowym RHEWA

• Szeroki zakres tworzenia wydruków standardowych oraz dowolne konfigurowanie wydruków   

 dla drukarek z seryjnym interfejsem RS232 

• Program pierwszego i drugiego ważenia z komfortową listą pierwszych ważeń w celu administro  

 wania pojazdami 

• Zintegrowana baza danych przeznaczona dla administracji danych przebiegów wagowych

•  Półautomatyczny system dozowania (HAS), dla różnorodnych zadań dozowania

• Funkcja ważenia docelowego (funkcja wartości zadanej)

• Wyznaczenie ceny oraz obliczenie ceny dla nie publicznej sprzedaży 

• Integracja do nadrzędnych systemów sterowania poprzez seryjny interfejs RS232,

 ethernet, profibus lub wyjście analogowe

• Software PC (DataLog) dla prostego systemu sieciowego obsługującego do 16 wag



Możliwość montażu w 
szafach rozdzielczych 
(jednopłaszczyznowo)

Hardware-Highlights:

• Alfanumeryczna klawiatura z punktem nacisku

• Osiem dowolnie konfigurowanych klawiaszy

 funkcyjnych

•  Dodatkowy wyświetlacz analogowy w postaci 

 belki tendencyjnej na wskaźniku głównym z 

 optycznym wskaźnikiem wartości granicznej. 

•  Wewnętrzny zasilacz sieciowy, z możliwością 

 przebudowania na tryb 12 V-owy z możliwością 

 ustawienia czasu stand-by i czasu wyłączenia  

•  Sygnalizator akustyczno/optyczny z trzema   

 jasnoświecącymi lampkami 

• Legalizowalna funkcja dla wag zespołowych   

 składajacych się z trzech pomostów

 (np. wagi samochodowe)

• Możliwość poszerzenia pamięci alibi o dodatkowe 8 MB 

... auf Qualität geeicht.

1:1

Litery o wielkości 10 mm
w dodaktowym wyświetlaczu

Wersja stołowa 
również z mocowaniem 
ściennym lub na statyw

Podłączenia:
• Możliwość podłączenia 3  
 osobnych pomostów 
 wagowych
• oraz poprzez kartę RS232  
 dodatkowej wagi precyzyjnej

84evo – przekonywujący 
  w każdym rozmiarze!

Obsługa

Przejrzyste uporządkowanie 
klawiszy menu i klawiszy 
funkcyjnych gwarantuje łatwą i 
bezpieczną obsługę.

Oprogramowanie komputerowe:
• Program DataLog 
• Program DataRouter 
• Program konfiguracyjny miernika
 (ustawianie parametrów,   
 zarządzanie danymi, importowanie  
 oraz eksportowanie danych
 konfiguracyjnych)



 

Obudowa
· Nierdzewna obudowa ze szlachetnej stali  
 niklowo-chromowej 1.4301 
· Ciężar własny: 3,6 kg 
· Wypust kabla z tyłu obudowy z metryczny- 
 mi śrubami zaciskowymi M12 i M16
Klawiatura
· Klawiatura foliowa (poliester)
· 37 klawiaszy, częściowo wielofunkcyjne.  
 Możliwość wpisywania znaków alfanumery- 
 cznych
· Zywotność > 1 milion przyciśnięć
· Wysoka odporność na większość agresyw- 
 nych substancji
Wskaźnik 
· 7/16 segmentowy wskaznik LCD, 
 20 mm, 7-miejscowy z podświetleniem
· Wskazanie stanu aktywnych funkcji 
 wagowych poprzez symbole, podświetlony  
 dodatkowy wyświetlacz z 2 x 16 znakami,  
 9,66 mm wysokość cyfr
Warunki otoczenia 
· Emisja zakłóceń:  DIN EN 55021
· Temperatura pracy:  -10°C do +40 °C  
· Temperatura składowania:  -20°C do +65°C 
· Wilgotność powietrza: max 85 %, nieskon- 
 densowana
· Stopień ochronny IP 65, DIN/VDE 0470  
 (ochrona przed kurzem, wodą odpryskową i  
 bieżącą)
Łącze elektryczne 
· Zasilacz wewnętrzny dla 230 V
 (-15 % do +10 %)
· Pobór mocy: max. 24 VA, typowe 12 VA
· Wtyczka sieciowa z 2 m kablem
· Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz +/- 5%
· Opcjonalne zasilanie bezpośrednie bez  
 zasilacza wewnętrznego: 10,5-24 VDC,  
 tętnienie resztkowe <5 %
Podłączenie czujników
· 3 złącza pomiarowe, o max. całkowitej  
 ilości czujników – 8, każdy 350 Ω lub 25  
 czujników, każdy 1100 Ω
· Minimalnie dopuszczalna oporność  
 całkowita podłączenia ≥ 44 Ω
· Napięcie zasilające: 8 VDC
· Wartość znamionowa: max. 3,0 mV/V
· Przewód pomiarowy: 6 oraz 4-żyłowy
 (ekranowany) 
· Dopuszczony zgodnie z DIN EN 45501  
 oraz R90/384/EWG
Przełącznik analogowo- cyfrowy 
· Czułość ≥ 0,7 µV/e
· Czas migracji: 40-800 ms
· Prędkość pomiaru: do 25 pom./s
· Rozdzielczość wewnętrzna: około  
 1.000.000 
· Czas stabilizacji: 1- 3 s
· Złącze: kabel 6-żyłowy 
Zakres ważenia i podziałka
· Klasa III
· Waga jednozakresowa: n ≤ 10.000 e
· Waga wielozakresowa: 3 x n ≤ 4.000 e

· Waga wielopodziałkowa: 3 x n ≤ 9.000 e 
· Klasa III: 1.000 e 
· Nielegalizowalna: n ≤ 100.000 d
 (Ograniczenia związane z czujnikami)
 Program kalibracyjny
· Kalibracja: 2 -5 dowolnie wybranych punktów  
 kalibracyjnych
· Korekta wartości „g”: poprzez wprowadzenie  
 wartości „g”
· Korekta kalibracji: możliwość wprowadzenia  
 nowych punktów kalibracyjnych
· Wprowadzenie manualne: wprowadzenie  
 punktów kalibracyjnych (obciążenia i wartości  
 AC)
· Korekta obciążenia wstępnego: możliwość  
 regulacji bez konieczności przeprowadzania  
 nowej kalibracji
· Filtr cyfrowy: dowolnie ustawiany względem  
 otoczenia, po dokonaniu legalizacji  
 możliwość zaostrzenia.
Interfejsy 
· 2 seryjne interfejsy RS 232 (standardowo)
 (możliwość poszerzenia o dodatkowe cztery  
 karty wtykowe na 6 interfejsów)
· Możliwość przebudowania pierwszego inter- 
 fejsu na łącze TTY, max. do 200 m odleglości  
 transmisji
· Prędkość przekazywania danych: regulowana  
 (150 – 4.800 Bit/s)
Opcjonalne karty wtykowe (max. pięć) 
· Seryjny interfejs: Typ interfejsu (RS232,  
 RS422, TTY) regulowane parametry prze- 
 kazywania, max. 4 karty
· Wyjście analogowe: Wyjście napięciowe-  
 lub prądowe oraz regulowane zakresy
 (0-20 mA, 4-20 mA, 0-24 mA, 0-5 V, 0-10 V)  
 Sygnał analogowy: odpowiednio do  
 wartości brutto lub netto
· Karta sieciowa (ethernet) 10/100 Mbit
· Karta profibus 9,6 – 12.000 KBit
· Cyfrowe wyjścia i wejścia, zewnętrznie  
 zasilane: z 8 wyjściami maksymalnie  
 24 V 1 A (3 A na kartę) oraz 8 wejściami  
 5 - 24 V, maksymalnie pięć kart
· Karta umożliwiająca podłączenie klawiatury  
 PC (PS/2)
· Karta pamięciowa do poszerzenia pamięci  
 alibi o 8 MB
Pamięć
· Pamięć tary: 1 lub 2 pamięci tary dla  
 pojemnika (T1) i materiału ważonego (T2),  
 w sumie maks. 100%
· Pamięć sumy: 160 pozycji zapamiętania z  
 możliwością podania dowolnych alfanume- 
 rycznych nazw dla netto, brutto, tara 1, tara  
 2, tara ręczna, ilości sztuk, licznika pozycji,  
 największa możliwa wartość oraz wydruk;  
 10 miejsc.
· Pamięć alibi do 1 MB ( maks. 90.000  
 wpisów), możliwość poszerzenia o kolejne  
 8 MB.
· Pamięć danych/pamięć wartości stałych:
 Zapamiętywanie i odczytywanie danych  

 jak: wartości tary, ciężaru referencyjnego, w  
 celu szybkiego ustawienia często  
 używanych parametrów wagowch
· Baza danych do 250 wpisów w każdej  
 bazie danych.
 Zegar
· Zegar czasu rzeczywistego z baterią  
 buforową 
· Zywotność baterii ok. 10 lat.
Przykłady zastosowania
· Liczenie
· Sumowanie
· Wyznaczenie cen
· Obliczanie cen
· Ważenie zwierząt
· Waga zespołowa
· 1-wsze i 2-gie ważenie (program dla wag  
 samochodowych)
· Funkcje sterownicze (funkcja przełączania)
· Indywidualny wygląd wydruków
· Indywidualne oprogramowanie
· Łatwa integracja w system komputerowym
· Pamięć alibi

Dane Techniczne
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... zalegalizowany na jakość.

Wersja stołowa

Montaż w szafie
rozdzielczej

Umocowanie 
ścienne

Miejsce na wypust 
kabli na tylniej 
stronie 50 mm


