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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 

телефон: (011) 202-44-00, телефакс: (011) 21-81-668 

 

 

 

 

На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник 

РС”, брoj 18/16), ), члана 22. Закона о метрологији (,,Службени гласник РС”, брoj 

15/16), а у вези са Правилникoм о метролошким условима за мерила масе - ваге за 

мерење возила у покрету (,,Службени лист СФРЈ”, број 33/84), поступајући по захтеву 

MEРИЛА ДОО ЋУПРИЈА, Распутница бб, в. д. директора Дирекције за мере и 

драгоцене метале издаје 

 

 

У В Е Р Е Њ Е 

О  ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 

 

 

 

Произвођач:    Dini Argeo S.r.l., Италија 

 

назив:  Вага за мерење возила у покрету 

 

ознака типа:          3590Е-АF09 

 

службена ознака типа:  М-5-126 

 

 

 

Важи до:             15.05.2029. године 
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ПРИЛОГ УВЕРЕЊУ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 

БРОЈ: 393-8/0-01-3732-2018 

 

 

1 Назив и тип мерила 

 Вага ознаке типа 3590Е-АF09 намењена је за мерење масе појединачних осовина и 

укупне масе возила у покрету. 

 

 

2 Oпис типа мерила  

 

2.1 Механичка конструкција и функционалност мерила 

Вага се састоји из: 

- електронског мерног и показног уређаја, 

- електромеханичких мерних претварача, 

- пријемникa и уређаja за пренос оптерећења. 
 

Пријемник оптерећења може бити фиксно постављен или преносив. 

Фиксно постављен пријемник оптерећења, ознаке типа RWS..., састоји се од два 

сегмента, постављена на истом нивоу, од којих сваки има четири или више мерних 

претварача. Максимално мерење сваке платформе зависи од броја уграђених мерних 

претварача и може бити до 25000 kg. Димензија „мерна површина” - Loading surface је 

≈ 3000 mm x 730 mm. Пријемник оптерећења укопава се тако, да буде у равни са путем 

-  слика 1. Изглед фиксно постављеног пријемника оптерећења дат је на слици 1. 

Преносиви пријемник оптерећења, ознаке типа WWSx (где x може бити D, E, F, 

DRF и ЕRF), састоји се од преносних платформи, од којих свака има четири или више 

мерних претварача. Максимално мерење сваке платформе зависи од броја уграђених 

мерних претварача и може бити за: WWSD 20000 kg (Loading surface ≈ 900 mm x 500 

mm), WWSE 12500 kg (Loading surface ≈ 700 x 450mm), WWSF 30000 kg (Loading 

surface ≈ 900 mm x 700mm), WWSDRF 20000 kg (Loading surface ≈ 950 mm x 500 mm) и 

WWSЕRF 12500 kg (Loading surface ≈ 750 mm x 450mm). Пријемник оптерећења се 

приликом мерења осигурава од померања. Пријемник оптерећења има уграђен уређај за 

нивелацију уколико се састоји од више платформи. Са обе стране преносивог 

пријемника оптерећења налазе се подлоге за равнање. Изглед преносивог пријемника 

оптерећења приказан је на слици 2. 

Комуникација (пренос података и повезивање) између пријемника oптерећења  и 

електронског мерног и показног уређаја, остварује се преко: каблова, радио-везе или 

комбинације каблова и радио везе. 

 

2.2 Електричне функције 

Електронски мерни и показни уређај снабдева мерни претварач DC напајањем. 

Сила услед оптерећења делује на пријемник масе и преноси се на мерне претвараче, 

који дају мерни сигнал, а који се обрађује у микрорачунару, после појачања и A/D 

претварања, и исказује се као вредност измерене масе на показном уређају. 

 

2.3 Дозвољени уређаји и функције 

 Вага може имати следеће уређаје и функције: 

- уређај за довођење показивача у нулти положај при укључењу (± 10 % Маx), 

- уређај за полуаутоматско довођење показивача у нулти положај (≤ 4 % Маx), 

- уређај за одржавање показивача у нултом положају (≤ 4 % Маx), 

- полуаутоматски уређај за тару (са одузимањем), 

- уређај за унапред задату тару, 

- уређај за одређивање и индикацију стабилног положаја равнотеже, 

- уређај за проверу приказивача, 

- штампач, 
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- уређај за компензацију силе земљине теже, 

- сат, 

- уређај за индикацију напуњености батерије, 

- алиби меморију, 

- могућност приказа бруто-вредности када је активирана тара, 

- LCD и LED приказивач, 

- даљинско управљање, 

- уређај за подешавање на главној електронској плочи електронског мерног и 

показног уређаја, 

- индикација: Gross, Net, Tare, Zero, Print, Motion, Accumulation, Network,  

прекорачења максималног мерења и мерења испод минимума. 

 

 

3 Технички подаци 

 

3.1 Класа тачности 

Класа тачности ваге је: III/x и IIII/x, где je x ≥1. 

За мерење осовинског оптерећења возила и за контролно мерење ради одређивања  

преоптерећености возила, као и за примену тарифе превоза, користи се вага класе 

тачности III/1 или III/2. 

 

3.2 Мерни опсег  

Вага са израђује са једним мерним опсегом, у складу са следећим параметрима: 
 

Максимално мерење Max  60000 kg (без сабирања) 

Подељак овере e=d ≥ 5 kg  

Минимално мерење Min ≥ 400 kg 

Број подељака овере n
 

 3000 

Maксимална брзина возила приликом мерења 
 

 5 km/h 

Maксимални број осовина возила
 

 20 

Смер кретања возила приликом мерења оба смера 

Компензација групе осовина да 

 

 Мерни опсези са својим максимумима, минимумима и подељцима овере могу 

бити одабрани искључиво у складу са одредбама стандарда SRPS EN 45501:2015. 

 

3.3 Референтни услови 

 Референтни услови су у складу са одговарајућом исправом о усаглашености за 

електронски мерни и показни уређај. 

 

3.4 За обраду података  и приказивање резултата мерења користе се електронски 

мерни и показни уређаји, наведени у табели 2. 
 

Табела 2. Електронски мерни и показни уређаји у саставу мерила масе 
 

Тип Произвођач Број исправе о усаглашености 

3590, 3590E Dini Argeo, Италија RS-15-006 

CPWE серија Dini Argeo, Италија RS-15-008 

 

3.5 Мерни претварачи  

 У ова мерила масе могу се уградити мерни претварачи, који испуњавају следеће 

услове: 

- да поседују важећу исправу о усаглашености; 

- да исправу о усаглашености поседује податке о типовима мерних претварача са 

свим потребним подацима за прорачун компатибилности; мерни претварач са 
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ознаком NH дозвољен је само ако је на њему спроведено испитивање на 

влажност ваздуха, у складу са одредбама стандарда SRPS EN 45501; 

- да је извршен прорачун компатибилности за потребе прве верификације; 

- да пренос оптерећења, односно уградња претварача, мора одговарати једном од 

примера, датих у Welmec 2.4 водичу. 

 

Мерни претварачи спојени су каблом преко спојне кутије са електронским 

мерним и показним уређајем максималне дужине 50 метара.  

 

3.6 Техничка документација 

Техничка документација, на основу које је издато ово уверење, чува се у 

Дирекцији за мере и драгоцене метале, у предмету број 393-8/0-01-3732-2018.  

 

 

4 Интерфејси, периферни уређаји и софтвер 

 

4.1 Подаци о интерфејсима и софтверу дати су припадајућим исправама о 

усаглашености за електронске мерне и показне уређаје, наведене у табели 2. 

 

4.2 На вагу се могу повезати:  

- уређаји, који поседују исправу о усаглашености, којим се дозвољава њихово 

повезивање на вагу; 

- прости периферни уређаји, који само примају податке, без исправе о 

усаглашености, под условом да: 

o испуњавају све услове у погледу EMC, 

o нису у стању да преносе било какве податке или инструкције на вагу осим  

да одштампају резултат или да провере исправност преноса података, 

o да штампају или приказују резултате мерења и остале податке, које су 

добили од ваге, без измене и даље обраде. 

 

4.3  Дозвољена верзија софтвера 

 Дозвољена верзија софтвера за потреба мерења масе возила у покрету је АF09 и 

приказује се приликом укључења. 

 

 

5 Услови одобрења  

 

Све карактеристике ваге, поменуте у овом документу или не, не смеју бити у 

супротности са Правилником о метролошким условима за мерила масе - ваге за мерење 

возила у покрету. 

Мерни претварачи морају бити заштићени од преоптерећења (заштита од 

преоптерећења, довољно велико називно оптерећење мерног претварача, и тд). 

 

 

6 Посебни услови за оверавање 

 

6.1 Потребна документација за оверавање је следећа: 

- уверење о одобрењу типа мерила са прилогом, 

- исправе о усаглашености  електронских мерних и показних уређаја, мерних 

претварача и периферних уређаја мерила масе, ако је потребно, 

- упутство за употребу ваге. 

 

6.2 Оверавање ваге обавља се сходно одредбама Метролошког упутства за преглед 

мерила масе – ваге за мерење возила у покрету („Гласник” СЗМДМ, број 4/86). 
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7 Заштита 

 

Натписна плочица ваге је осигурана од уклањања заштитним жигом у облику 

налепнице, који се поставља тако, да је прекрије једним делом. 

 Места за постављање жигова су: 

- електронски мерни и показни уређај штити се према припадајућој исправи о 

усаглашености; 

- спојна кутија, у којој се сабирају сви каблови од електромеханичких мерних 

претварача и електронског мерног и показног уређаја, штити се тако, да се спречи 

нежељен приступ деловима, помоћу којих се може утицати на тачност мерења; 

- код вага, код којих је могуће раздвојити електронски мерни и показни уређај од 

пријемника оптерећења, одговарајући заштитни жиг се поставља једним делом 

преко налепнице са типом и фабричким бројем електронског мерног и показног 

уређаја, која се налази на сваком пријемнику масе; 

- годишњи жиг у облику налепнице са кварталима поставља се у близини 

натписне плочице. 

 

 

8 Натписи и ознаке 

 

 Натписи и ознаке на ваги морају бити у складу са одредбама Правилника о 

метролошким условима за мерила масе - ваге за мерење возила у покрету. 

 

 

9 Слике 

 

 

 
Слика1. Изглед фиксно постављеног пријемника оптерећења тип RSW... 

и начин повезивања на електронски мерни и показни уређај 
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Слика 2. Изглед преносивог пријемника оптерећења тип WWS... са две платформе 

(горе аналогно повезивање и доле Wifi повезивање са 

електронским мерним и показним уређајем ) 


