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1. Zastosowanie niniejszej instrukcji

• Należy całkowicie przeczytać niniejszą instrukcję przed pierwszym uruchomie-
niem wagi.

• Należy przeczytać instrukcje obsługi akcesoriów, jeśli zostały dołączone.
• Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Należy ją przechowywać w dobrze 

dostępnym miejscu.
• W przypadku przekazania wagi osobom trzecim należy dołączyć do niej niniej-

szą instrukcję.

1.1  Symbole zagrożeń w niniejszej instrukcji

Niebezpieczne miejsce / niebezpieczna sytuacja

1.2 Zastosowane symbole i obrazki

Symbol Opis

1. 
2.  

Etapy procesu

•  Wyliczenie

a) lub 1) Listy

Rysunek nr Zdjęcie i rysunki są numerowane

Informacje uzupełniające

Należy przeczytać dołączoną instrukcję
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2. Wskazówki bezpieczeństwa

 Zmiany konstrukcyjne wagi i jej komponentów spowodują zagrożenie życia ze 
względu na spadające ładunki.
• Naprawa lub zmiany konstrukcyjne wagi i jej komponentów są niedozwolone.
• Wyłącznie osoby przeszkolone i upoważnione przez producenta mogą wyko-

nywać naprawę i modyfikację wagi.
• Można stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria, które 

zostały dopuszczone przez producenta.

 Jeśli konserwacja nie została wykonana, może dojść do zagrożenia bezpieczeń-
stwa osób z powodu niewykrytych uszkodzeń wagi.
• Należy regularnie kontrolować wizualnie wagę i wszystkie dołączone kompo-

nenty pod kątem uszkodzeń. 
• Uszkodzone komponenty należy wymienić w serwisie PFREUNDT.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem (w przypadku wag 
objętych koniecznością legalizacji)

Waga została wykonana do zastosowania na:
• ładowarkach z łyżką ładującą*,
• wózkach widłowych z widłami lub łyżką ładującą jako nośnikiem ładunku*,
• ładowarkach teleskopowych z widłami lub łyżką ładującą*.

*Dopuszczone do stosowania w Europie, obowiązują pozostałe zezwolenia 
międzynarodowe.

  Stosowanie niniejszej konstrukcji jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy pod-
czas ważenia materiału sypkiego zapewniono, że materiał sypki nie ma skłonno-
ści do przylegania.

  Zmiany dźwigni skoku, siłownika podnoszącego, punktów przełączania przełącz-
nika zbliżeniowego / czujnika pozycji lub nośnika ładunku są niedopuszczalne.” 

  Każde zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem będzie uważane za nieprawi-
dłowe użycie.
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  Wagę można stosować w Niemczech do celów biznesowych lub urzędowych 
wyłącznie wtedy, gdy została oceniona jako zgodna z przepisami lub została zale-
galizowana.

  Należy przestrzegać przepisów krajowych.

Wykonywanie regularnych legalizacji 
Wagi wymagające legalizacji o niniejszej konstrukcji należy stosować wyłącznie 
zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w odpowiednim kraju użyt-
kowania. Operator wagi jest odpowiedzialny za regularną legalizację zgodnie z 
przepisami krajowymi. 

Krajowe obowiązki dotyczące użytkowania
Zastosowanie wag niniejszej konstrukcji podlega krajowym ograniczeniom. Są one 
zależne od klas dokładności. Dlatego wagi o niniejszej konstrukcji należy stosować 
wyłącznie zgodnie z przepisami krajowymi.
W Niemczech obowiązują następujące przepisy:
Wagi automatyczne klasy dokładności Y(b) można stosować:
• do następujących towarów masowych i materiałów sypkich:

> kruszywa żwirowe, piasek, kamień naturalny, żużel hutniczy,
> jako wagi do materiału budowlanego w urządzeniach przetwarzających 

materiał budowlany do masy budowlanej, zaprawy murarskiej, smoły i 
podobnych materiałów budowlanych,

> gruz budowlany i materiał do recyklingu gruzu budowlanego,
> wykopy ziemi i gleby,
> surowce ceramiczne i minerały przemysłowe,
> sól do posypywania ulic,
> kompost,

• przy usuwaniu odpadów z gospodarstwa domowego.
Inne towary, których wartość za tonę nie przekracza 4-krotności kwoty usług w ra-
mach niemieckiego rozporządzenia MessEV (przepisy pomiarowe i kalibracyjne) lub 
których koszty wywozu za tonę nie przekraczają 4-krotności kwoty usług zgodnie z § 5 
ust. 1 nr 12 MessEV mogą być również ważone za pomocą wagi o klasie dokładności 
IIII lub za pomocą wag automatycznych o odpowiedniej klasie dokładności (np. Y (b)).
Kwota usług zgodnie z §5 ust. 1 nr 12 MessEV jest co trzy lata dostosowywana do 
zmian ceny i publikowana przez PTB w Dzienniku Federalnym.
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2.2 Zagrożenia w przypadku nieprawidłowego zastosowania

 Nieprawidłowe zastosowanie wagi może prowadzić do sytuacji zagrażających 
życiu. Waga nie jest dopuszczona do zastosowania w:
• środowiskach wybuchowych,
• środowiskach agresywnych (np. w kwasach, w kąpieli trawiącej lub galwaniza-

cyjnej),
• w środowiskach, w których mogą występować oddziaływania przepływu prą-

du lub ciepła (np. przez spawanie).

 W przypadku przeciążenia pojazdów transportowych istnieje zagrożenia życia. 
Przeciążenie pojazdów transportowych zagraża ich bezpieczeństwu ruchu. 
• Należy dowiedzieć się, jakie jest dopuszczalne obciążenie tych pojazdów i 

koniecznie go przestrzegać.
• Unikać nieprawidłowego ważenia np. przez poprawne ustawienie pojazdu w 

trakcie ważenia.
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Pochylenie 
Proces ważenia należy wykonywać w możliwie najbardziej poziomej pozycji. Jeśli 
pojazd jest zbyt pochylony, pojawi się ostrzeżenie na wyświetlaczu i ważenie nie 
będzie już możliwe. 

Ważyć wyłącznie w dopuszczalnym zakresie temperatury: 
• Należy obsługiwać daną wagę wyłącznie w dopuszczalnym zakresie tempera-

tury. 
• W przypadku stosowania komponentów zewnętrznych (drukarki itd.) należy 

przestrzegać danych temperatury znajdujących się na poszczególnych arku-
szach technicznych.

3. Warunki stosowania w celu wykonywania prawi-
dłowego ważenia

4.1 Włączanie wagi 

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
włączania/wyłączania przez ok. 2 
sekundy.

2. Układ elektroniczny ważenia 
zostanie uruchomiony.

3.  Po uruchomieniu otworzy się 
program ważenia.

Rysunek nr 1

4. Program ważenia
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Legenda
a) pole informacji metrologicznej
b) obszar aplikacji
c) wyświetlanie stron (1 z 2)
d) lista menu

a) 

c) 

b) 

d)  

Waga do ładowarki kołowej
Przykład

4.2 Układ strony głównej w programie ważenia

Aplikacja wagi
•    =  status i wyświetlanie 

    ciężaru
• wybrane urządzenia dodat-

kowe
Przedstawianie innych informacji, 
na przykład: 
• Elektroniczna tabliczka zna-

mionowa z istotnymi danymi 
dotyczącymi przepisów kali-
bracyjnych:
> klasa dokładności
> zezwolenie

• dane z czujników w tym: 
> numer seryjny, 
> wersja oprogramowania.

Obciążenie
• wyświetlanie sumy 
• liczba wykonanych procesów 

ważenia
Inne funkcje, na przykład: 
• kończenie procesu załadunku,
• tworzenie, drukowanie doku-

mentu ważenia,
• wybór danych głównych i 

zarządzanie nimi.
Masa docelowa
• podawanie / wybór masy 

docelowej i zarządzanie nią,
• wyświetlanie masy docelowej 

i pozostałego ciężaru resztko-
wego.
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4.3 Opcje w menu

 Aktywowanie funkcji „Zeruj“
Po uruchomieniu przycisku należy przejechać z pustą łyżką 
przez pozycję ważenia, potem nastąpi automatyczne zerowa-
nie.
Jeśli ciężar własny znajduje się w zakresie zerowania wyświetla-
na waga brutto zostanie przejęta jako nowy punkt zerowy wagi. 
Jeśli ciężar własny znajduje się poza zakresem zerowania poja-
wi się ostrzeżenie.

  Odwołaj ostatnie ważenie
W razie potrzeby można odwołać ostatnie ważenie. Waga z 
ostatniego ważenia nie zostanie dodana do sumy.
Po opróżnieniu łyżki ładującej odwołanie nie jest już możliwe.

 Zastosuj ciężar
Jeśli „Automatyczne odwołanie” jest aktywne, należy zatwier-
dzić każde ważenie do sumowania. W przeciwnym razie każde 
ważenie zostanie automatycznie odwołane przy opróżnianiu 
łyżki ładującej.

 Powtórne ważenie
Jeśli ma zostać wykonane ważenie wyłącznie częściowego 
załadunku łyżki ładującej (np. aby uniknąć przeciążenia pojazdu 
transportowego), należy wykonać powtórne ważenie.
Po opróżnieniu łyżki ładującej powtórne ważenie nie jest już 
możliwe.
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4.4 Symbole na wyświetlaczu wagi

 Waga jest stabilna i 
można ją stosować 
(np. dodawanie, dru-
kowanie dokumentu 
ważenia).

 Żądanie rozładowa-
nia łyżki ładującej. 

 Żądanie całkowitego 
wciągnięcia łyżki 
ładującej.

 Wyświetlenie sumy 
łącznie z liczbą proce-
sów ważenia.

 Zastosowanie wagi 
wymaga zerowania. 

 Zespół podnoszący 
przejeżdża przez 
przełącznik zbliżenio-
wy N1.

 Nośnik ładunku nie 
jest jeszcze ustawio-
ny lub pojawił się 
błąd podczas komu-
nikacji czujników.
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5. Zerowanie wagi

5.1 Zerowanie wagi (dynamiczne)

1.  >  Otworzyć menu i włączyć funkcję „zerowanie“.

2. Następnie pojawi się żądanie wyzerowania wagi. 
Aktualna suma nie zostanie usunięta.

3. Opuścić zespół podnoszący i powoli całkowicie podciągnąć pustą łyżkę ładującą.

4. Podnieść zespół podnoszący od dołu przez pozycję ważenia.

5. Zerowanie zostanie wykonane automatycznie.

5.2 Zerowanie wagi (statycznie)

W razie potrzeby i w zależności od konfiguracji można wykonać statyczne zerowanie. 

  W zależności od ustawienia statyczne zerowanie można wykonać za pomocą 
ruchu podnoszenia lub po opuszczeniu ramienia podnoszącego.

1.  >  Otworzyć menu i włączyć funkcję „Zerowanie”.

2. Następnie pojawi się żądanie wyzerowania wagi. 

3. Aktualna suma nie zostanie usunięta.

4. Całkowicie podciągnąć pustą łyżkę ładującą.

5. W zależności od konfiguracji przesunąć zespół podnoszący od dołu lub do góry do 
dowolnej pozycji w zakresie ważenia i przytrzymać przez krótki czas.

6. Zerowanie zostanie wykonane automatycznie.
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5.3 Zerowanie przymusowe i skoki rozgrzewające na żądanie

Istnieją różne sytuacje, w których konieczne może być zerowanie przymusowe:
• Gdy aktualna temperatura oleju odbiega o 10 °C od ostatnio zmierzonej war-

tości. Temperatura oleju jest mierzona i zapisywana przy każdym zerowaniu.
• Najpóźniej 30 minut od ostatniego zerowania.
W zależności od konfiguracji pojawi się żądanie ponownego wyzerowania wagi.

Skoki rozgrzewające
W zależności od konfiguracji pojawi się dodatkowo żądanie o wykonaniu kilku skoków 
rozgrzewających łyżką przed wyzerowaniem, aby osiągnąć optymalną temperaturę 
roboczą (temperatura oleju) układu hydraulicznego.

Jeśli pojawi się odpowiednie ostrzeżenie na wyświetlaczu, należy wykonać 
poniższe kroki:

1. Wykonać aktualne ważenie, 
jeśli na łyżce znajduje się jeszcze 
materiał. 

2. Opuścić maszt i powoli całkowicie 
podciągnąć pustą łyżkę ładującą.

3. Przesunąć kilka razy (np. 10 razy) 
zespół podnoszący od dołu przez 
pozycję ważenia. 10 x

4. Dalej (w zależności od konfiguracji):  
• wyzerować wagę,
• wykonać proces ważenia.

pozycja ważenia
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6. Wykonywanie procesów ważenia

6.1 Wykonywanie procesów ważenia (dynamicznie)

1. Opuścić zespół podnoszący i zała-
dować łyżkę ładującą.

1.1 Całkowicie podciągnąć załadowa-
ną łyżkę ładującą.

2. Podnieść zespół podnoszący od 
dołu przez pozycję ważenia.

3. Na koniec ustalona waga pojawi 
się w dużym formacie i zostanie 
dodana do sumy.

4.   Opróżnić łyżkę ładującą, 
  gdy pojawi się komunikat,  
 aby tak uczynić.

Strona główna wagi po opróżnie-
niu łyżki ładującej (przykład).

5.  Wykonywać ważenie tak długo, 
aż pojazd transportowy zostanie 
obciążony lub zostanie osiągnięta 
podana masa docelowa.

6. Zakończyć proces ładowania np. 
poprzez wydrukowanie doku-
mentu ważenia, patrz rozdział „7. 
Kończenie procesu ładowania“.
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6.2 Wykonywanie ważenia (statycznie)

W przypadku wag do ładowarek kołowych można w razie potrzeby i w zależności 
od konfiguracji wykonać statyczne procesy ważenia. 

  W zależności od ustawienia statyczne ważenie można wykonać za pomocą 
ruchu podnoszenia lub po opuszczeniu ramienia podnoszącego.

1. Opuścić zespół podnoszący i zała-
dować łyżkę ładującą.

1.1 Całkowicie podciągnąć załadowa-
ną łyżkę ładującą.

STOP

2. W zależności od konfiguracji prze-
sunąć zespół podnoszący od dołu 
lub do góry do dowolnej pozycji 
w zakresie ważenia i przytrzymać 
przez krótki czas.

3. Na koniec ustalona waga pojawi 
się w dużym formacie i zostanie 
dodana do sumy.

4.   Opróżnić łyżkę ładującą, 
 gdy pojawi się komunikat, 
  aby tak uczynić.

5.  Wykonywać ważenie tak długo, 
aż pojazd transportowy zostanie 
obciążony lub zostanie osiągnięta 
podana waga docelowa.

6. Zakończyć proces ładowania, np. 
przez wydrukowanie dokumentu 
ważenia, patrz rozdział „7. Koń-
czenie procesu ładowania“.
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7. Kończenie procesu ładowania

1. Dotknąć funkcji „Ładowanie” lub 
wsunąć dokument ważenia do 
drukarki (jeśli jest dostępna).

2. Otworzy się strona „ŁADOWANIE 
– Dane główne”.
Na tej stronie znajduję się więcej 
opcji do kończenia procesu łado-
wania.

Opcje w menu „Ładowanie“, w zależności od konfiguracji:

 Ustaw jako ulubiony
Aktualny wybór danych głównych można zapisać jako element 
ulubiony. Można zapisać kilka elementów ulubionych. 

 Sprzedaż gotówką
Klient może lub musi zapłacić gotówką!
Proces ładowania zostanie zakończony dopiero po naciśnięciu 
na przycisk „Otrzymano kwotę”.

 Ustawienia
Wprowadzanie ustawień danych głównych.
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 Usuń wpisy z danych głównych
Usuwanie aktualnie wybranych danych głównych dla załadun-
ku. Dane główne zostaną usunięte wyłącznie z wybranego za-
kresu, a nie z urządzenia. Te dane główne można potem znów 
dodać do wybranego zakresu!

 Odwołaj załadunek

 Zakończ załadunek

 Drukuj dokument ważenia
Proces ładowania kończy się i drukowany jest dokument 
ważenia.
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7.1 Wybór danych głównych

Na stronie „ŁADOWANIE – Dane główne” można wybrać wszystkie dane główne 
niezbędne do procesu ważenia (Klient, Materiał, Miejsce dostawy, Kierowca, 
Przewoźnik, Kontener itd.).

Otworzy się lista danych głównych (np. lista klientów)
1. Podczas kończenia procesu ładowania otworzy się strona „ŁADOWANIE – Dane 

główne”. 

2. Dotknąć pożądanego typu danych głównych (np. klient). 

3. Otworzy się wówczas strona „KLIENT – Wszyscy” z odpowiednią listą danych 
głównych (np. z listą klientów).

Wyszukiwanie i wybieranie danych głównych (np. klienta)
1. Dotknąć aplikacji „Ładowanie” lub „Dane główne”.

2. Otworzy się strona „KLIENT – Wszyscy”.

3. Podać nazwę klienta lub numer klienta w polu „Szukaj” i potwierdzić za pomocą 
„OK”.

4. Zostanie wyświetlony odpowiedni klient.

  Wyszukiwanie i wybór jest taki sam w przypadku wszystkich danych głównych. 
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8. Wymiana danych

8.1 Podłączenie nośnika USB

W celu zapisania danych lub wymiany danych z zewnętrznymi komputerami do 
układu elektronicznego ważenia można podłączyć standardowy nośnik USB. Moż-
na przesyłać następujące dane: dane główne, dane ważenia, układy kart ważenia 
specyficzne dla klienta itd.

8.2 Przesyłanie danych za pomocą PFREUNDT Web Portal

W celu wymiany danych głównych i danych ważenia można skorzystać z PFREUNDT 
Web Portal. Do portalu można podłączyć się za pomocą WLAN lub mobilnej sieci 
komórkowej.
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9. Opis funkcji

  Niektóre z przedstawionych tutaj funkcji są standardowo zainstalowane w wa-
dze, inne funkcje dostępne są opcjonalnie.

  Dane z czujników można wyświetlić i zobaczyć za 
pomocą aplikacji wagi, patrz rozdział 4.2.

 Diagnoza
W tej aplikacji wymienione i wyświetlone są wszystkie ogól-
ne komunikaty, komunikaty o błędach i istotne wydarzenia 
dotyczące przepisów kalibracyjnych w celu późniejszej analizy 
błędów.

 Drukarka
Aby w poszczególnych aplikacjach wagi możliwe było zastoso-
wanie funkcji „Drukarka”, z układem elektronicznym wagi musi 
być skonfigurowana pożądana drukarka. W aplikacji „Drukarka” 
można wykonać wszystkie potrzebne do tego celu procesy.

 Pamięć alibi
W pamięci alibi można wyświetlić i wydrukować procesy łado-
wania i ważenia. Dane są zapisywane w sposób zabezpieczony 
przed manipulacją. W niektórych przypadkach dokumenty 
biznesowe muszą zawierać dane identyfikacyjne dla każdego 
wyniku ważenia, (WELMEC 2.5 / akapit 6.4). 

 Aplikacje PFREUNDT
Nie wszystkie funkcje są zainstalowane na dostarczonym 
urządzeniu. Za pomocą tej aplikacji można zainstalować lub 
odinstalować więcej funkcji lub aplikacji.

 Informacja
W tej aplikacji (aplikacja Informacje) można wyświetlić i zoba-
czyć informacje dotyczące stosowanej wersji oprogramowania 
(wersja programu) i sprzętu. 
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 Statystyka
Za pomocą aplikacji „Statystyka” można tworzyć oceny zawie-
rające dane ładowania, zlecenia i dane dokumentu zbiorczego. 

 Dane główne
Za pomocą aplikacji danych głównych można zarządzać wszyst-
kimi danymi głównymi niezbędnymi do procesu ważenia oraz 
edytować te dane.

 Logowanie
Za pomocą tej aplikacji można zarządzać kontami użytkowni-
ków i tworzyć nowych użytkowników. Poza tym można zmienić 
aktualnego użytkownika.

 Masa docelowa
Aby uniknąć przeciążenia pojazdu transportowego, 
można przed każdym ważeniem podać masę docelową. Masa 
docelowa może także zostać automatycznie przejęta przez 
wybrany pojazd.

 Dokument zbiorczy
Za pomocą tej aplikacji można przyporządkować różne materia-
ły do listu przewozowego. Dokument zbiorczy i zawarte w nim 
materiały można w każdym momencie wstrzymać i ponownie 
uruchomić do edycji.

 Data-godzina 
Można skonfigurować datę i godzinę.
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 W gotowości
Za pomocą aplikacji „W gotowości” można skonfigurować i 
wprowadzić różne stany oczekiwania. Poza tym możliwe jest 
automatyczne wyłączenie wagi, jeśli nie jest stosowana przez 
skonfigurowany czas.

 Sieć Wlan
Konfigurowanie sieci WLAN.

 Sieć komórkowa
Konfigurowanie mobilnej sieci komórkowej.

 Ustawienia
Konfigurowanie różnych ustawień dla WK60.

 Protokoły
Wybieranie protokołu do przesyłania danych ważenia do ze-
wnętrznego komputera.

 GPS
Konfigurowanie funkcji GPS do automatycznego przypisywania 
danych ważenia do standardowych informacji GPS.

 Zarządzanie zleceniem
Wybór i edycja zleceń ładowania.

  Można korzystać z tej funkcji wyłącznie w połączeniu 
z PFREUNDT Web Portal.
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9.1 Inne funkcje (bez ikony aplikacji)

  Poniższe funkcje są częściowo opcjonalne i można zainstalować je za pomocą 
aplikacji PFREUNDT.

Sprzedaż gotówką (patrz także strona 14)
Kończenie procesów ładowania, zleceń i dokumentów zbiorczych jako sprzedaży 
gotówką.

Zewnętrzny interfejs danych
Zapisywanie informacji o ładowaniu na czipach RFID.

Rozszerzenie numeru kwitu
Rozszerzenie numeru kwitu za pomocą prefiksu. Prefiks jest ustawiany przed 
numerem kwitu i może zawierać maksymalnie 5 znaków. Można utworzyć kilka 
prefiksów i zapisać listę do wyboru. Waga stosuje jednak zawsze tylko 1 prefiks do 
zapisywania ładunków.

Przekaźnik
Podłączenie i stosowanie zewnętrznego przekaźnika do wielofunkcjonalnych 
złączy MIO 1/ 2 układu elektronicznego wagi.
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10. Dane techniczne WK60 / WK60-S / WK60-Smart

Napięcie zasilania:   9 V do 36 V 
Do drukarek potrzebne jest napięcie 24 V lub przetwornica napięcia.

Napięcie znamionowe:   24 V 

Pobór prądu łącznie z drukarką:  maks. 6 A

Stopień ochrony zgodnie z  
ISO 20653:2013-02:  IP42 / IP5K2

Złącza:  Wtyczki:
1 x  RS 232 D-Sub 9-biegunowe (m)
2 x  CAN (zgodnie z ISO11898-2) 8 mm snap
2 x  gniazdo USB 2.0 USB A
1 x  Ethernet (LAN) RJ 45
3 x  przełącznik zbliżeniowy (N1 do N3) 8 mm snap
2 x  wejście/wyjście MIO 1/2 wejście  
 wielofunkcyjne (10 kHz) / wyjście (1 kHz) na 8 mm snap
1 x  przetwornik analogowo-cyfrowy (ADW) (12-bitowy) / 8 mm snap
1 x  napięcie zasilania (UB In)  8 mm snap
1 x  układ zabezpieczenia UB (UB out),  
 przełączany 8 mm snap

Określanie pozycji  
(WK60/WK60-S/WK60-Smart):  GPS

Przechowywanie danych:
wszystkie dane, łącznie z parametrami ustawień i pamięcią alibi w wannie mon-
tażowej.

Waga łącznie z uchwytem:  ok. 1,8 kg

Warunki środowiskowe:
Temperatura robocza: -10 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania: -20 °C do +70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95 % przy +55 °C
Dopuszczalna wysokość położenia: do 2000 m (zwykle)
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Złącza komunikacyjne:
WLAN zgodnie z IEEE 802.11: b / g / n (d / e / h / i / w)
 Częstotliwości: 2400 – 2483,5 MHz
 Moc wyjściowa: 18 dBm w trybie b
  15 dBm w trybie g/n

Bluetooth: v2.1 + EDR / v3.0 + HS
 Częstotliwości: 2400 – 2483,5 MHz
 Moc wyjściowa: 11,5 dBm

UMTS: 5 pasm UMTS / HSPA 
 Częstotliwości: 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
 Moc wyjściowa: * wymieniono poniżej

* UMTS / GSM / GPRS / EDGE – moc wyjściowa:
klasa 4  (2 W, 33 dBm)  dla GSM 850 / 900
klasa 1  (1 W, 30 dBm)  dla GSM 1800 / 1900
3  (0,25 W, 24 dBm)  dla GSM
E2  (0,5 W, 27 dBm)  dla GSM 850 / 900 
E2  (0,4 W, 26 dBm)  dla GSM 1800 / 1900 
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11. Dane techniczne WK60-XS

Napięcie zasilania:   9 V do 36 V 
Do drukarek potrzebne jest napięcie 24 V lub przetwornica napięcia.

Napięcie znamionowe:   24 V 

Pobór prądu łącznie z drukarką:  maks. 6 A

Stopień ochrony zgodnie z  
ISO 20653:2013-02:  IP4X

Złącza:  Wtyczki:
1 x  RS 232 D-Sub 9-biegunowe (m)
2 x  CAN (zgodnie z ISO11898-2) 8 mm snap
1 x  gniazdo USB 2.0 USB A
1 x  Ethernet (LAN) RJ 45
2 x  przełącznik zbliżeniowy (N1 do N2) 8 mm snap
1 x  napięcie zasilania (UB In)  8 mm snap
1 x  układ zabezpieczenia UB (UB out), p 
 rzełączany 8 mm snap

Waga łącznie z uchwytem:  ok. 840 g

Warunki środowiskowe:
Temperatura robocza: -10 °C do +40 °C
Temperatura przechowywania: -20 °C do +70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95 % przy +55 °C
Dopuszczalna wysokość położenia: do 2000 m (zwykle)

Złącza komunikacyjne:
WLAN zgodnie z IEEE 802.11: b / g / n (d / e / h / i / w)
 Częstotliwości: 2400 – 2483,5 MHz
 Moc wyjściowa: 18 dBm w trybie b
  15 dBm w trybie g/n
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12. Informacje dotyczące konserwacji i czyszczenia

 Nieprawidłowe środki czyszczące prowadzą do uszkodzenia układu elektronicz-
nego wagi WK60 lub ekranu dotykowego.
Nie stosować agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

Układ elektroniczny wagi WK60 i matryca drukarki pPrinter
Układ elektroniczny wagi WK60 oraz matrycę drukarki PFREUNDT pPrinter Matrix 
można czyścić zwilżoną ściereczką.

Ekran dotykowy
Do czyszczenia ekranu dotykowego stosować ściereczkę niepozostawiającą włókien 
(np. ściereczka z mikrofibry lub ściereczka do czyszczenia soczewek okularowych). 
Przetrzeć ekran dotykowy lekkimi ruchami okrężnymi, nie wywierając ciśnienia.

Komponenty mechaniczne
Do czyszczenia komponentów mechanicznych wystarczy regularne czyszczenie 
pojazdu.
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13. Utylizacja

Nigdy nie wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów z gospodarstwa domowe-
go. Urządzenie elektryczne należy zebrać oddzielnie i poddać utylizacji w sposób 
przyjazny dla środowiska.
Należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów i zasad dotyczących 
utylizacji odpadów.

© Prawa autorskie 
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie do tej dokumentacji. Niewłaściwe 
użycie, w szczególności powielanie i przekazywanie osobom trzecim, jest niedo-
zwolone.
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