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WL 103  Elektronikus keréksúlymérleg 
 

Felhasználási területe  Fúvott gumiabroncsos járművek 
tengelysúly mérése                     

Mérőlap méret Alapméret akár ikerkerekek mobil 
mérésére. Közepes méret a „félig 
telepített” felhasználásra.   
XL a túlsúlyos, túlméretes 
szállítmányok mérésére. 

Mérési tartomány  0…2t, 0…3t  
 0...10t, 0...15t 
 

Üzemi hőmérséklet tartomány      -20 +60°C 
 

Pontosság   OIML Nr. 76 Klasse 4, HAENNI-
gyári hitelesítéssel és érvényes 
MKEH hitelesítéssel  

 

Kivitel  Alumínium ötvözet, fröccsenő víz 
ellen védett IP 65 (DIN 40050, IEC 
144) 

Feszültségellátás  beépített akkumulátorok 60 óra 
üzemidőre, töltés /és üzemelés/ 
12V járműakkumulátorról vagy 
hálózati tápegységről  

 

Adat be- és kimenet  RS 232 C 
 

Elektromos csatlakozás  masszív és vízmentes dugalj  
 

Súly  14 kg (0...2t, 0...3t) 
 17 kg (0...10t,  0...15t, alapkivitel) 
 20 kg (0...10t, 0...15t, közepes) 

29 kg (0...10t, 0...15t, XL) 
 

Mérőlap magasság  19 mm (0...2t, 0...3t) 
 17 mm (0...10t, 0...15t) 

 

 

Tipusváltozatok  

Rendelési példa              WL 103 / 4  1  1 . 1  1  1 / 10Y / . . . . 

Üzemi hőm. és  

szabvány 

- 20 . . . + 60°C  4      

 OIML No. 76 Cl.       1 

Osztásérték általános 1     

 egy lépcsővel kisebb 
3)

 3     

Mérőlap méret általános (kicsi) 1    

 közepes 4    

 extra hosszú 9    

Méréstartomány 0 . . . 2t 08Y  

 0 . . . 3t 19Y  

 0 . . . 10t 10Y  

 0 . . . 15t 20Y  

Egyedi kivitelek alaplap gumialátéttel 802 

Hatósági hitelesítésre. A megrendelési 

szám a jóváhagyó vizsgálat specifikációja 

szerint kerül megállapításra. 

 

 

Működés 
A WL 103 keréksúlymérleg csekély súlya miatt könnyen szállítható és 
felhajtó rámpák és csatlakozók felszerelése nélkül is mindig üzemkész. 
Hogy célszerűen tudjunk mérni, tanácsos legalább két mérleggel dolgozni. 
A mérés sík és szilárd altalajon történik, amikor is a mérleget szorosan a 
mérendő kerékhez toljuk és a járművel a mérőlap hatásos felületére állunk. 
A keréksúly azonnal leolvasható a digitális kijelzőről.  
Összekötő kábel segítségével a mérlegek kettesével összekapcsolhatók 
tengelysúly mérésre vagy hat mérlegpárig egy külön kiértékelő készülékre 
csatlakoztathatók. 
 
 

Tartozékok 
Tartozékok - mint például szintkiegyenlítő szőnyegek, kábelek, kiegészítő 
nyomólap koncentrált és kemény terheléshez, szállító bőrönd – listája a 
W9.100 katalógusban található. 
 

Hatósági vizsgálatok  
A WL 103 keréksúlymérleget világszerte jóváhagyták hatósági mérésekre. 
A 10 és 2 t-ás kiviteleket az OIML

1)
 előírásai szerint bevizsgálták és 

jóváhagyták. 
 

Csatlakozó lábkiosztás 

Csatlakozó alj nézet 
 
1  Kódolás   
2  Kódolás   
3  Adatkimenet    
4  V0 
5  VB 10.8...16V 
6  Adat bemenet             
       Árnyékolás 
 
 

 
 

 

 

Csatlakozó
cker 
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WL 103  Elektronikus keréksúlymérleg 

Méretek  Felépítés és működés         
A keréksúlymérleg egy sík mérőlapból és egy oldalt elhelyezett kijelző 
egységből áll. A mérőlap, mint mérőegység egy a fedő- és alaplap közé 
beépített csőrugó rendszert tartalmaz. Minden csőrugó egymás között 
és a kijelző egységgel is össze van kötve. Az egész rendszer egy 
fagyálló folyadékkal van feltöltve és légmentesen lezárva.      A mérőlap 
terhelésekor a csőrugók összenyomódnak, miáltal a folyadék egy része 
kipréselődik,és a kijelző egységben egy érzékelővel megmérésre kerül. 
Ezáltal egy, a felvett terheléssel egyenesen arányos elektromos jel 
keletkezik.  
A nem kívánt hőmérsékleti befolyás kiegyenlítésére a mérőlapba egy 
hurok formájú hőmérsékletérzékelő van külön beépítve.  
A kijelző egységben egy mikroprocesszor által vezérelt elektronika 
digitalizálja a mennyiség- és hőmérsékletérzékelő jelét és számolja 
ebből ki a súlyt, melyet az LCD kijelzőn lehet leolvasni.  
A mérleg bekapcsolásakor az elektronika egy öntesztet végez el és 
állítja a kijelzőt nulla értékre. Az elektronika üzem közben is 
figyelemmel kíséri a nullpontot, amennyiben szükséges, önállóan 
utánállítja, így egy külön nullázó berendezés meglétét el lehetett 
kerülni.  
Szükség esetén két mérleg összekapcsolható, amikor is mindkét 
kijelzőn a két mérleg által mért érték összege, azaz a tengelysúly 
jelenik meg.  
Egy további olyan lehetőség is van, hogy kettő vagy több mérleget egy 
külön kiértékelő egységre vagy egy személyi számítógépre kapcsolunk.  
A beépített nikkel-kadmium akkumulátorok védelme érdekében 
egyrészt a töltés kapcsolása van úgy kialakítva, hogy túltöltés nem 
lehetséges, másrészt a teljes lemerülés az alsó feszültséghatár 
elérésekor az önálló kikapcsolással kerüli el.  
A mérleg lap kifejezetten alkalmas fúvott gumiabroncsos járművek 
súlyának mérésére.  
Túl nagy felületi nyomás, ami a tömör gumikerék, vagy szilárd tárgyak 
következtében állhat elő, nem megengedett.   
Ezekben az esetekben egy, a HAENNI tartozék programjában lévő 
közbetét lapot kell alkalmazni, hogy a súly egy elegendően nagy 
felületen legyen elosztva.  
Egy ilyen közbetét lapot kell akkor is alkalmazni, ha a kijelző 
pontosságát egy próbapadon akarjuk ellenőrizni.  
 
 
 

 

 

Műszaki adatok  

Méréstartomány 0...2 t 0…3 t 0...10 t 0…15t  

Osztásérték (általános / kisebb
3)

) 10 kg 5 kg 10 kg 50 kg 20 kg 50 kg 

Hibahatár első 

hitelesítéskor 

általános osztásérték 5 kg (500 kg-ig) 

10 kg (500 kg..2000 kg) 

 

5 kg (500 kg-ig) 

10 kg (500 kg..2000 kg) 

15 kg (2000 kg..3000 kg) 

25 kg (2,5 t-ig) 

50 kg (2,5 t...10 t) 

 

25 kg (2,5 t-ig) 

50 kg (2,5 t...10 t) 

75 kg (10 t...15 t) 

 kisebb osztásérték 2,5 kg (250 kg-ig) 

5 kg (250 kg...1000 kg) 

7.5 kg (1000 kg ...2000 kg) 

 

----- 

10 kg (1 t-ig) 

20 kg (1 t...4 t) 

30 kg (4 t...10 t) 

 

----- 

 üzemeléskor  az első hitelesítéshez képest dupla érték 

Maximális terhelhetőség 2,5 t 3,75 t 12,5 t 18 t 

Megengedett felületi nyomás      6 kg/cm
2 

9 kg/cm
2 

12 kg/cm
2 

15 kg/cm
2 

Maximális felületi nyomás        12 kg/cm
2 

18 kg/cm
2 

24 kg/cm
2 

30 kg/cm
2 

Üzemi hőmérséklet tartomány -20...+60°C 0...+40°C -20...+60°C 

Tárolási hőmérséklet tartomány -30°C .... +60°C 

Elektromágneses érzékenység        OIML Nr. 76 szerint 
1) 

Nullázás, önteszt, stb. automatikus  OIML Nr. 76 szerint 
1)  

Védelem (DIN 40 050, IEC 144) IP 65 

Áthajthatóság   teljes (kábel is) 

Felhasználhatóság  Szilárd altalajon, max. 10 mm egyenletlenség, max.  5 % dőlés  ( 3°) 

Aktív felület menetirányban 345 mm 380 (12 kg/cm
2
)
2) 

393 (6 kg/cm
2
)
2)

 

380 (15 kg/cm
2
)
2) 

393 (6 kg/cm
2
)
2)

 

 menetir.-ra 

keresztben 

lásd a Méretek-nél 

Külső méretek lásd a Méretek-nél 

Feszültségellátás  beépített akkumulátorokkal,  60  óra üzemidő, töltés és üzemelés 12 V-os jármű 

akkumulátorról vagy hálózati adapterről        
1) OIML az „Organisation Internationale de Métrologie Légale” rövidítése. A 76 felváltotta a Nr. 3 -t (méréstechnikai követelmények), a Nr. 28- at (konstrukciós követelmények) und Nr. 74-et 

(elektromos követelmények) 

2) Gyakorlatilag a teljes áthajtási felület kihasználható, mivel egy gumiabroncs a peremrészen 6 kg/cm
2
 –nél kisebb felületi nyomást ad.  

3) A kisebb értékek használata csak speciális követelmények esetén előnyös. A legtöbb esetben az általános osztásérték az előnyösebb. Lásd P 1196 műszaki információ. 


