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1. Quickguide Delta-10   

Hardware 
 
Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen: 
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Dit is het bedieningsdeel welke geplaatst is in de cabine. Hierop zit een display waar het gewicht 
op afgelezen wordt en een toetsenbord waarmee het geheel bediend wordt. 
 

 DELTA-40 
 

 
      
 
Dit deel bestaat uit een robuuste kunststof behuizing welke gemonteerd zit op de weegklauw. 
In dit deel wordt het signaal van de krachtopnemer omgezet in een gewicht. De Delta-40 
communiceert met de Delta-10 die de gewichtsinformatie weergeeft op het scherm. 
 
 

 KRACHTOPNEMER 
 
De krachtopnemer zit ingebouwd in de weegklauw. De krachtopnemer ‘meet’ het gewicht van 
hetgeen in de kraan hangt. 
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2. De Delta - 42 Batterij oplader. 

 Info over systeem 
 

Wanneer de weegcomputer wordt aangezet probeert deze contact te maken met de 

weegklauw. Zolang er geen verbinding is verschijnt het Welvaarts logo op het display. 

Wanneer er contact is schakelt het systeem meteen over op de “stand by“ mode. 

               

Tijdens het wegen wordt de status van de batterij op weegklauw weergegeven. 

      Batterij is vol:                        Batterij is bijna leeg:     

 

Bij het weegsysteem worden twee batterijen en een oplader (Delta-42) meegeleverd. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Stop één van de twee batterijen in de Delta-40 op de weegklauw en laat de andere altijd in de 

lader zitten zodat deze vol blijft. Als de batterij indicator laag is kunnen de batterijen worden 

omgewisseld, wacht na het uithalen van de lege batterij minimaal 20 sec alvorens de volle 

batterij in de Delta-40 te stoppen. 

 

 

LET OP! : Stop de batterij altijd met de pijl naar voren in het in de Delta-40. 

Kan de batterij niet meer geladen worden of is hij beschadigd. Neem dan contact op met de 

servicedienst. 

  

Reset 
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3. Onderhoud 

smeren controleren

wekelijks:

 
 

Wekelijks smeren: 

 De scharnierpennen aan de boven en onderzijde van de weegklauw. 
 
Wekelijks controleren: 

 Of de vier bouten vast zitten. 

 Of de moeren op de scharnierpennen vastzitten en zijn geborgd. 
 
Maandelijks controleren:  
 

 Of er vuil / aanslag op de draad van de afsluitstop zit, zo nodig reinigen. 

 Of er vuil / aanslag aan de binnendraad van de Delta-40 zit, zo nodig reinigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inspectie 

 

De kraanweger is hijsgereedschap. Dit houdt in dat de kraanweger jaarlijks geïnspecteerd moet 
worden door een deskundig persoon. Voor de wijze van inspectie verwijzen we naar de voor U 
relevante delen van de Arbowetgeving. 
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4. Meldingen van de weegcomputer. 

 

Het weegsysteem wordt zwaarder belast dan de Maximaal is toegestaan 
voor uitvoeren van een geldige weging.  De maximum gewichtsgrens licht 
net iets boven de waarde van ‘Max’ welke is terug te vinden op het 
opschriftenplaatje.  

 
Het weegsysteem wordt zwaar negatief belast. Vaak het geval bij een 
defecte krachtopnemer. 
 

De voedingsspanning van het weegsysteem is te laag om goed te kunnen 
functioneren. 
 
Het weegsysteem staat in “stand by” mode. De Delta 40  verbruikt zo 
minder energie dan tijdens het wegen. Hierdoor kunnen de batterijen 
langere tijd gebruikt worden. 
 
Het weegsysteem wacht op antwoord van de Delta 40. 
De melding zal onder andere getoond worden als het weegsysteem van 
“stand by” mode overgaat naar de weegmode. Het kan maximaal een halve 
minuut duren om contact te krijgen met de Delta 40. 
  
Als het bedrijfslogo of Welvaarts logo in het scherm blijft staan na het 
opstarten kan er geen verbinding worden gemaakt met de Delta 40. In de 
meeste gevallen is de batterij van de Delta 40 leeg en dient te worden 
opgeladen. 

 
“Try to connect”  D10 heeft geen verbinding met D40 in de weegklauw.                      

 Probeer een volle batterij. Let op!! Wacht na het    
 verwijderen van de batterij uit de klauw ongeveer 20 
 seconde voordat de nieuwe geplaatst wordt. Dit is  
 nodig om de D40 te resetten.  

 
Naast deze meldingen zijn er nog error meldingen. 
Neem in het geval van een error of onverklaarbare foutmelding contact op met Welvaarts 
Weegsystemen.  
 
Noteer het error nummer en bijbehorende tekst die op het display verschijnt. Verder is het van 
belang dat het keuringnummer, (bijv.: K19-123) welke zichtbaar is op het opschrift van de 
weegcomputer, hierbij vermeldt wordt. 


