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Mobilne urządzenie do 
regulacji sił w linach 

do 12 lin i pasów

Fax+49 2336 9298-100

o Tak, jesteśmy zainteresowani urządzeniem mobilnym  
 do regulacji sił w linach Weight Watcher light
o Interesuje nas ponadto:
 o  urządzenie do kontroli przeciążenia kabiny   
   Weight Watcher
 o  urządzenie diagnozujące dźwig według 
   ISO 18738 wraz  z LiftPC mobile Diagnose
 o die Überlastmessung WeightWatcher light
   urządzenie do kontroli przeciążenia kabiny   
   WeightWatcher light
Prosimy o kontakt z nami.

Firma

Osoba kontaktowa

Ulica, numer domu

Kod, miejscowość

Kraj

Tel./ Fax

E-Mail

Nieodpowiednio wyregulowane siły w linach i zbyt wysoki ciężar 
całkowity prowadzą do zbyt szybkiego ścierania się lin.
Dzięki urządzeniu do regulacji sił w linach WeightWatcher regu-
lacja lin oraz pomiar wagi kabiny i przeciwwagi stają się dziecin-
nie proste.
Dzięki opatentowanemu sposobowi pomiaru w każdej z lin 
można dokładnie wyregulować siły w przeciągu kilku sekund, 
bez konieczności wcześniejszego kalibrowania z obciążeniami.
Urządzenie prowadzi  krok po kroku przez proces regulacji lin,
protokułuje każdy pomiar w postaci raportu, który może być 
później wydrukowany z komputera. 
Mobilny WeightWatcher jest optymalnym narzędziem dla 
Państwa serwisu.

Przegląd zalet:
n pomiar sił w poszczególnych linach i pomiar ciężaru 
 całkowitego
n oprogramowanie umożliwiające szybką regulację lin
n wygodne menu
n przechowywanie pełnej dokumentacji
n kolorowy wyświetlacz dotykowy do pomiarów, prosta obsługa
n dostępny w wielu językach (lista na zapytanie, stale jest 
 rozszerzana)
n nowoczesne baterie litowo-jonowe 
n BlueTooth warianty Extended / Premium mogą się łączyć 
 poprzez aplikację na Androida ze smartfonami / tabletami 

Prawidłowa regulacja sił w linach 
znacznie wydłuża żywotność lin.

szybki pomiar wagi  
kabiny i przeciwwagi
szybka regulacja lin

zapis wyników pomiarów
do celów dokumentacyjnych

trzy różne opcje urządzeń
aplikacja na Androida dla smartfonów/tabletów 

BlueTooth

Re-Design
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MSM 12 Basic Extended Premium

   Nr art. 455105 455106 455107

   Pamięć 2 GB 4 GB 8 GB

   Pojemność baterii 4,5 Ah 6,75 Ah 9 Ah

   BlueTooth Class 2 l l l      

   Ładowarka Qi l l l

l = w standarcie 
l = nie dostępne

Opcjonalne pakiety
oprogramowania

Nr art.

Zapis przebiegu krzywej
regulacji 

Pokazuje przebieg regulacji sił /poszczególne
obciążenia, podczas jazdy, celem późniejszej
optymalizacji zestawu.

455155

Pomiar wyrównania 
przeciwwagi

Oprogramowanie do prostego wyznaczania
wyrównania przeciwwagi bez użycia
obciążników ani dodatkowych narzędzi,
zapisywanie i tworzenie raportów
do dokumentacji .

455160

Half-load Compensation Report
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Project:

Lift serial no.:

Street:

ZIP/City:

Country:

Measurement-ID:
Suspension:
Timestamp:

Elevator installation
Muster Gao Jian
2
3
4 5
6

111
1:1
09.01.2014
17:03:31

Evaluation Components

Model Serial no. Last calibration

MSM12 0506 0708090A 13.08.2011 Calibration expired

unknown 0000 00000000 unknown

unknown 0000 00000000 unknown

unknown 0000 00000000 unknown

unknown 0000 00000000 unknown

unknown 0000 00000000 unknown

unknown 0000 00000000 unknown

Car weight: 1050 kg

Counterweight: 1579 kg

Rated load: 630 kg

Balancing factor: 84 % [Balancing factor] = ( [Counterweight] - [Car weight] ) / [Rated load]

 

Load modification of the counterweight to achieve a specific balancing factor:

50 % -214 kg

45 % -246 kg

40 % -277 kg

35 % -309 kg

30 % -340 kg

Load Measurement Chart

created by Henning WeightWatcher 7/29/2014 www.henning-gmbh.de

Project:

Lift serial no.:

Street:

ZIP/City:

Country:

Measurement-ID:
Suspension:
Timestamp:

Elevator installation
Muster

SEHR LANG
1:1
05.02.2014
11:24:00

Evaluation Components

Model Serial no. Last calibration

MSM12 0002 01299999 27.01.2014

LSM1 0007 00654732 02.09.2013

Mobilne sensory urządzenia
Weight Watcher montowane są
w przeciągu kilku sekund:

Po założeniu sensora na linie wystarczy 
docisnąć dźwignię.

Do czytnika MSM12 łatwo 
podłącza się do 12 sensorów.
Natychmiast wyświetla się
waga całkowita i siły w 
poszczególnych linach.

W pamięci urządzenia 
MSM12
można zapisać tysiące
pomiarów ...

Należy unikać niepotrzebnego 
ścierania się lin i kół ciernych!
Optymalną regulację lin zapewnia odpowiednie oprogramowa-
nie. Dzięki temu równomierne ustawienie sił w linach staje się 
dziecinnie proste: W przeciągu kilku minut krok po kroku
dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu urządzenia dokonuje 
się regulacja lin, dla każdej liny przeliczana jest odpowiednia 
wartość siły.

… które później
dla zagwarantowania jakości 
można zachować
w bazie danych, 
archiwizować jako 
dokument lub 
wydrukować.

Opcje urządzeń MSM 12

Sensory LSM
Zintegrowane oprogramowanie 
wyznacza wartość ustawienia dla 
każdej liny.
Po regulacji lin wykonanej zgodnie z
kolejnymi wskazaniami
urządzenia, regulacja jest zakończona.

Wartości ustawienia lin można
zachować w pamięci urządzenia
do celów dokumentacyjnych.
Optymalna regulacja lin nawet w 
przypadku skomplikowanych układów 
i dużej ilości lin staje się dziecinnie 
prosta i nie wymaga żadnego 
dodatkowego czasu.

Pomiar wyrównania 
przeciwwagi: 
Możliwość określenia 
wyrównania
przeciwwagi bez zasosowania
obciążników ani żadnych dodatkowych 
narzędzi,
zachowywanie i możliwość 
sporządzania raportu do późniejszej
dokumentacji.

Zapis wykresu krzywej: Zapis 
przebiegu krzywej pokazuje proces 
regulacji lin 
i zapisuje przebieg regulacji sił w 
linach / poszczególne ciężary,
podczas jazdy, celem późniejszej
optymalizacji ustawienia lin.

Dane techniczne LSM 1 LSM 2 LSM XL LSM Belt

   Średnica lin 6 - 16 mm 4 - 10 mm 9,5 - 24 mm 30 + 60 mm

   Zakres pomiaru 0 - 500 kg 0 - 300 kg 200 - 2000 kg 0 - 500 kg

   Obciążenie 
   graniczne 

1000 kg 600 kg 4000 kg 1000 kg

   Siła zrywająca 2000 kg 1200 kg 6000 kg      2000 kg

   L x B x H (mm) 250 x 80 x 18 178 x 72 x 17 570 x 210 x 50 230 x 120 x 82

   Długość 
   przewodu 

1,0 m 1,0 m 1,5 m 0,8 m

Nazwa Nr art.

  Zestaw LSM 1: 4 mobilne sensory na liny LSM 1 do średnic 6 - 16 mm wraz z walizką 455101

  Zestaw LSM 2: 4 mobilne sensory na liny LSM 2 do średnic 4 - 10 mm wraz z walizką 455201

  Zestaw LSM-XL: 4 mobilne sensory na liny LSM-XL do średnic 9,5-24mm z walizką 455301

  Zestaw LSM-Belt: 3 mobilne sensory na pasy LSM-Belt do szerokości 30 /60 mm wraz z walizką 455811

LSM 1  Ø 6 -16 mm LSM 2  Ø 4 -10 mm LSM-XL Ø 9,5 - 24 mm LSM-Belt Ø 30 + 60 mm

LSM 1  Ø 6 -16 mm

LSM-XL  Ø 9,5 - 24 mm

Tensioning Report
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Project:

Lift serial no.:

Street:

ZIP/City:

Country:

Measurement-ID:
Suspension:
Timestamp:

Elevator installation

Muster Gao Jian
2
3
4 5
6

DGO
1:1
09.01.2014
08:27:57

Results Evaluation Components

Channel Before After Model Serial no. Last calibration

MSM12 0506 0708090A 13.08.2011 Calibration expired

1 188 kg 245 kg unknown 0000 00000000 unknown

2 261 kg 246 kg unknown 0000 00000000 unknown

3 254 kg 247 kg unknown 0000 00000000 unknown

4 270 kg 249 kg unknown 0000 00000000 unknown

 

Before Tensioning: After Tensioning:

Average deviation: 11,36 % [ 28 kg] Average deviation: 0,51 % [ 1 kg]

Max. deviation: 22,71 % [ 55 kg] Max. deviation: 0,91 % [ 2 kg]

 

Adjustment of the rope will increase its service life by 63.8 %

Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer. Rope bending value can be raised in the above-mentioned
value thanks to rope-adjustment. This improvement is possible while retaining all other relevant rope-parameters, such
as for example rope-lubrication.
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Rope Load Report
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Project:

Lift serial no.:

Street:

ZIP/City:

Country:

Measurement-ID:
Suspension:
Timestamp:

Elevator installation
Muster

TU
1:1
08.01.2014
16:15:56

Results Evaluation Components

Channel Load Model Serial no. Last calibration

MSM12 0506 0708090A 13.08.2011 Calibration expired

1 273 kg unknown 0000 00000000 unknown

2 264 kg unknown 0000 00000000 unknown

3 254 kg unknown 0000 00000000 unknown

4 263 kg unknown 0000 00000000 unknown

5 270 kg unknown 0000 00000000 unknown

6 257 kg unknown 0000 00000000 unknown

Total: 1581 kg

Average deviation: 2,09 % [ 6 kg]

Max. deviation: 3,61 % [ 10 kg]

Load distribution

1 2 3 4 5 6
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Akcesoria Nr art.

Adapter USB 455096

Ładowarka Qi 455097

Osłona do MSM12 455099

Tensioning Report
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Project:

Lift serial no.:

Street:

ZIP/City:

Country:

Measurement-ID:
Suspension:
Timestamp:

Elevator installation

Muster Gao Jian
2
3
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6

DGO
1:1
09.01.2014
08:27:57

Results Evaluation Components

Channel Before After Model Serial no. Last calibration

MSM12 0506 0708090A 13.08.2011 Calibration expired

1 188 kg 245 kg unknown 0000 00000000 unknown

2 261 kg 246 kg unknown 0000 00000000 unknown

3 254 kg 247 kg unknown 0000 00000000 unknown

4 270 kg 249 kg unknown 0000 00000000 unknown

 

Before Tensioning: After Tensioning:

Average deviation: 11,36 % [ 28 kg] Average deviation: 0,51 % [ 1 kg]

Max. deviation: 22,71 % [ 55 kg] Max. deviation: 0,91 % [ 2 kg]

 

Adjustment of the rope will increase its service life by 63.8 %

Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer. Rope bending value can be raised in the above-mentioned
value thanks to rope-adjustment. This improvement is possible while retaining all other relevant rope-parameters, such
as for example rope-lubrication.
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