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Forord
Vær opmærksom på følgende!
Medmindre det er foreskrevet ved lov, er ingen oplysninger i dette dokument bindende for Minebea Intec, og
der tages forbehold for ændringer. Produktet må kun anvendes/installeres af faguddannet og oplært personale.
I tilfælde af skriftlig kommunikation vedrørende dette produkt, bedes du anføre typen, betegnelsen og
versionsnummeret/serienummeret samt alle licensnumre, der er tilknyttet produktet.

Bemærk
Dette dokument er delvist beskyttet af ophavsret. Det må ikke ændres eller kopieres, og det må ikke anvendes
uden forudgående erhvervelse eller skriftligt samtykke fra ejeren af ophavsretten (Minebea Intec). Når du
anvender produktet accepterer du ovenstående bestemmelser.
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1 Indledning

1.1 Læs vejledningen
- Læs vejledningen omhyggeligt og fuldstændigt inden du arbejder med produktet.

- Denne vejledning er en del af produktet. Den skal opbevares at sikkert sted, hvor den
er let tilgængelig.

1.2 Sådan ser handlingsanvisninger ud
1. - n. står for på hinanden følgende handlingstrin.

1.3 Sådan ser lister ud
- markerer en liste.

1.4 Sådan ser menuer og funktionstaster ud
[ ] omkranser menupunkter og funktionstaster.
Eksempel:
[Start]- [Programmer]- [Excel]

1.5 Sådan ser sikkerhedsanvisninger ud
Signalordene angiver, hvor alvorlig den potentielle risiko er, hvis de nødvendige
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes.

FARE

Advarsel om personskader
FARE, som er nært forestående, og som kan forårsage død eller alvorlige, irreversible
kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

ADVARSEL

Advarsel om et farligt sted og/eller personskader
ADVARSEL om en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage død og/eller
alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke
træffes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

står for et handlingstrin.
beskriver resultatet af et handlingstrin.
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FORSIKTIG

Advarsel om personskader.
FORSIGTIG angiver, at der skal udvises forsigtighed i en situation, som muligvis kan
opstå, og som kan forårsage reversible kvæstelser, hvis de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

OBS

Advarsel om tings- og/eller miljøskader.
BEMÆRK angiver, at man skal være opmærksom på en situation, som muligvis kan
opstå, og som kan forårsage tings- og/eller miljøskade, hvis de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger ikke træffes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk:

Anvendelsestip, nyttige oplysninger og henvisninger.

1.6 Hotline
Telefon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Generelle henvisninger

OBS

Advarsel om tings- og/eller miljøskader.
Produktet forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand efter at være blevet
afprøvet.

For at opretholde denne tilstand og for at sørge for ufarlig drift skal brugeren
overholde anvisningerne og advarslerne i denne dokumentation.

2.2 Korrekt anvendelse
Overstempel- og monteringssættene PR 6002 må kun anvendes efter hensigten til
vejning.
Overstempel- og monteringssættene PR 6002 er beregnet til montering af
vejecellerne PR 6202.
Alle komponenter og konstruktionsdele er dimensioneret således, at de sørger for en
tilstrækkelig bæreevne til alle eventuelle belastninger, når de gældende standarder
overholdes. Især stående objekter, der skal vejes, skal sikres således, at vejeanlægget ikke
kan vælte eller bevæge sig, dermed farer for personer, dyr og materiale kan udelukkes -
selv hvis der sker brud på en vejecelle eller andre komponenter.
Monterings- og reparationsarbejde skal udføres af faguddannet/oplært personale.
Monteringssættene er blevet udviklet i henhold til de nyeste teknikker. Producenten
bærer intet ansvar for skader, der opstår på grund af andre dele af anlægget eller forkert
anvendelse af produktet.

2.3 Kontrol af leverede produkter
Kontrollér, at der ikke mangler noget i leveringen. Kontrollér visuelt, om leveringen er
beskadiget. I tilfælde af en beskadigelse skal du reklamere dette omgående hos
speditøren. En Minebea Intec-forhandler eller -serviceafdeling skal informeres.

2.4 Før ibrugtagning

OBS

Visuel kontrol!
Før ibrugtagning samt efter opbevaring og transport skal det kontrolleres, at der
ikke er nogen mekaniske skader på monteringssættet og overstemplerne.
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3 Anbefalinger vedr. opstillingen

3.1 Placering af vejecellerne og fastgøringsanordningerne
Eksempler:

Symbolforklaring

Dette punkt må ikke fastgøres.

Styrearm

Lastoverførsel

Mulig bevægelsesretning
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- For at sikre at vejeanordningen har den nødvendige bevægelsesfrihed, må der
maksimalt gøres brug af 3 monteringssæt med styrearm til fastgøring af det vejede
objekt.

Med undtagelse af runde beholdere (fig.① og ②). Her kan der installeres et vilkårligt
antal styrearme, under forudsætning af at de anbringes tangentielt.

Til vejepunkter uden fastgøring fås særlige monteringssæt. Styrearmen kan også
fjernes.

På elastiske konstruktioner kan det være nødvendigt at afvige fra denne anbefaling
for at sikre tilstrækkelig stabilitet af det vejede objekt.

3.2 Transportsikringer
Monteringssættene leveres med transportsikringer.

Symbolforklaring

Pos. Betegnelse

1 Laske (2×)

2 Skruesamling M16

3 Afstivning (udført som metalrør fra en nominel belastning på 25 t)

Transportsikringerne sørger for, at monteringshøjden også overholdes uden vejecellerne.
Transportsikringerne skal fjernes efter montering af monteringssættet og inden
montering af vejecellerne.

- Løsn og fjern skrueforbindelsen M16 (2).

- Løft den øverste del af monteringssættet, og fjern laskerne (1) og afstivningen (3).
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3.3 Indbygget løftesikring

Symbolforklaring

Pos. Betegnelse

1 Møtrik (ikke leveres monteret)

2 Skrue (ikke leveres monteret)

3 Holder

Monteringssættene er udstyret med en indbygget løftesikring; dvs. at det ud over
fastgøringshullerne ikke er nødvendigt at lave ekstra huller i beholderens fod.
Løftesikringen foretages med en skrue (2), en møtrik (1) og en holder (3).
Løftesikringen skal monteres efter montering/justering af vejecellerne.
Åbningerne må ikke drejes mere end 30° væk fra det lodrette plan.
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3.4 Installationsværktøj

1�10 t 25�50 t

Installationsværktøjet er beregnet til lodret installation af vejecellen PR 6202.
Fremgangsmåde:

- Læg installationsværktøjet på det nedre overstempel.

- Anbring vejecellen mellem overstemplerne.

- Sænk beholderen, og stram monteringsskruerne.

- Træk derefter alle installationsværktøjets lasker ca. 15 ud, så installationsværktøjet
kan fjernes fra dets placering mellem overstemplet og vejecellen.

- Riv eller skær derefter installationsværktøjet over, og fjern det helt.
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4 Specifikation

4.1 Leveringsomfang
4.1.1 Overstempelsæt PR 6002/00S, ../01S

Pos. Betegnelse

1 Overstempel (2×)

Positioner, der ikke er afbildet:

2 Monteringsværktøj

3 Yderligere informationer
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4.1.2 Monteringssæt PR 6002/02S, ../03S

Pos. Betegnelse

1 Topplade

2 Bundplade

Positioner, der ikke er afbildet:

3 Monteringsværktøj

4 Yderligere informationer
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4.1.3 Monteringssæt PR 6002/04S, ../05S

Figuren til højre viser den monterede løftesikring (5 + 6).

Pos. Betegnelse

1 Topplade

2 Transportsikring: Skruesamling M16

3 Transportsikring: Laske (2×)

4 Transportsikring: Afstivning

5 Indbygget løftesikring: Møtrik

6 Indbygget løftesikring: Skrue

7 Bundplade

Positioner, der ikke er afbildet:

8 Monteringsværktøj

9 Kort vejledning
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4.1.4 Monteringssæt PR 6002/10S, ../11S

Tværsnit "A-A" viser den monterede løftesikring (7 + 8).

Pos. Betegnelse

1 Topplade

2 Transportsikring: Skruesamling M16

3 Transportsikring: Laske (2×)

4 Styrearm

5 Transportsikring: Afstivning

6 Bundplade

7 Indbygget løftesikring: Møtrik

8 Indbygget løftesikring: Skrue

Positioner, der ikke er afbildet:

9 Monteringsværktøj

10 Kort vejledning
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4.2 Mål
Overstempelsæt PR 6002/00S

alle mål er i mm
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Overstempelsæt PR 6002/01S

alle mål er i mm
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Monteringssæt PR 6002/02S

alle mål er i mm

Monteringssæt PR 6002/03S

alle mål er i mm
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Monteringssæt PR 6002/04S

alle mål er i mm

Pos. Betegnelse

1 Indbygget hjælpe- og løftefunktion

2 Lastoverførsel
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Monteringssæt PR 6002/05S

alle mål er i mm

Pos. Betegnelse

1 Indbygget hjælpe- og løftefunktion

2 Lastoverførsel
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Monteringssæt PR 6002/10S

alle mål er i mm

Pos. Betegnelse

1 Indbygget hjælpe- og løftefunktion

2 Lastoverførsel
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Monteringssæt PR 6002/11S

alle mål er i mm

Pos. Betegnelse

1 Indbygget hjælpe- og løftefunktion

2 Lastoverførsel
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4.3 Tekniske data
Overstempelsæt PR 6002/00S, ../01S

PR 6002/00S PR 6002/01S

Vejecellens nominelle belastning 1�10 t 25�50 t

Tilladt temperaturområde -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiale Rustfrit stål 1.4542 iht. DIN EN
10088-3

Rustfrit stål 1.4542 iht. DIN EN
10088-3

Nettovægt 1,0 kg 1,3 kg

Bruttovægt 1,1 kg 1,4 kg

Monteringssæt PR 6002/02S, ../03S

PR 6002/02S PR 6002/03S

Vejecellens nominelle belastning 1�10 t 25�50 t

Tilladt temperaturområde -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiale Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Nettovægt 4,3 kg 4,6 kg

Bruttovægt 4,5 kg 4,7 kg

Monteringssæt PR 6002/04S, ../05S

PR 6002/04S PR 6002/05S

Vejecellens nominelle belastning 1�10 t 25�50 t

Vandret brudstyrke >35 kN >35 kN

Tilladt løftekraft Maks. 25 kN Maks. 25 kN

Brudstyrke ved løft >40 kN >40 kN

Tilladt lodret belastning uden vejecelle Maks. 2,5 t Maks. 2,5 t

Tilladt lodret kraft med transportsikring (af-
stivning)

Maks. 2,5 t Maks. 10 t

Tilladt vandret forskydning Maks. ±5 mm Maks. ±5 mm

Tilladt temperaturområde -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiale Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Nettovægt 13,0 kg 13,7 kg

Bruttovægt 13,5 kg 14,0 kg
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Monteringssæt PR 6002/10S, ../11S

PR 6002/10S PR 6002/11S

Vejecellens nominelle belastning 1�10 t 25�50 t

Tilladt vandret kraft Maks. 25 kN Maks. 25 kN

Vandret brudstyrke >50 kN >50 kN

Tilladt løftekraft Maks. 25 kN Maks. 25 kN

Brudstyrke ved løft >40 kN >40 kN

Tilladt lodret belastning uden vejecelle Maks. 2,5 t Maks. 2,5 t

Tilladt lodret kraft med transportsikring (af-
stivning)

Maks. 2,5 t Maks. 10 t

Tilladt vandret forskydning Maks. ±5 mm Maks. ±5 mm

Tilladt temperaturområde -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiale Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Rustfrit stål 1.4301 iht. DIN EN
10088-3

Nettovægt 21,7 kg 22,3 kg

Bruttovægt 22,0 kg 22,6 kg
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5 Installation

5.1 Forud for montering
5.1.1 Klargøring af fundamentet/underkonstruktionen

- Fundamentet til monteringssættet skal være plant (brug et vaterpas), jævnt og må
ikke give efter for de tilsigtede belastninger.

- Belastningen skal fordeles så jævnt som muligt på de anvendte vejeceller for at
undgå overbelastning af de enkelte vejeceller.

- Fundamenterne/kontaktfladerne på underkonstruktionen til monteringssættene skal
være i samme højde, og det vejede objekts kontaktflader (f.eks. beholderfødder) skal
rettes parallelt ind efter hinanden.

- Arealerne til overstemplerne skal være vandrette, jævne og må ikke give efter. De
skal kunne bære de trykbelastninger, der opstår.

Hvis der er bløde mellemlag, skal der anvendes eksterne lastfordelingsplader!

Bemærk:

Vejecellens og overstemplernes materialeegenskaber og form er optimalt tilpasset
hinanden.

Brug altid overstempler fra Minebea Intec!

- Skruemontering af top- og bundplade:

- Bor huller i monteringssættets bundplade (se kapitel 4.2) i henhold til
vejesystemets placering på fundamentet/underkonstruktionen.

- Hvis der anvendes bløde mellemlag (f.eks. af gummi eller plast) mellem
monteringssættet og beholderen og/eller mellem monteringssættet og
underkonstruktionen med henblik på vibrationsdæmpning eller temperaturisolering,
så skal anbringes en lastfordelingsplade mellem det bløde mellemlag og
monteringssættet for at sikre jævn fordeling af belastningen på monteringssættet.

Isolerings- og fordelingspladernes udførelse afhænger af anvendelsen.
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For ikke at nedsætte målenøjagtigheden for meget skal den maksimalt tilladte skævhed
overholdes (se illustrationen).

5.2 Tilspændingsmomenter
De rigtige tilspændingsmomenter fremgår af nedenstående tabel.

Komponenter Gevind Tilspændingsmoment

Topplade M12-A2-70 60 Nm

Bundplade M12-A2-70 60 Nm

Anbefaling for skiverne til
M12-spændskruerne:

13×30×6-A2 DIN 7349

5.3 Montage
5.3.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Beholderen kan vælte under montering.
Beholderen skal altid sikres mod at kunne vælte.

Anvend egnet løftegrej.

5.3.2 Montering af monteringssæt PR 6002/02S, ../03S og installation af vejecellen

Bemærk:

Herunder beskrives skruemonteringen af top- og bundpladen.

Arbejdstrinnene skal gennemføres på alle kontaktpunkter (f.eks.: beholderen) på det
vejede objekt.
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Forudsætninger:

- Alle gevindhullerne til bundpladen findes i fundamentet/underkonstruktionen (se
kapitel 4.2).

- Alle gevindhullerne til toppladen findes i beholderens spændplade/fod (se
kapitel 4.2).

Fremgangsmåde:

1. Anbring monteringssættet på fundamentet (7), og stram skruerne (5) en smule.
2. Anbring det objekt, der skal vejes (1) på monteringssættet, og ret det ind over

hullerne.
3. Ret skiverne ind efter hullerne, så de tildækkes.
4. Stram skruerne (3) i toppladen (2) og skruerne (5) i bundpladen (6). Vær opmærksom

på skruernes styrkeklasser og tilspændingsmomenter samt skivernes styrkeklasser
(se kapitel 5.2).

5. Løft det vejede objekt (1) ca. 5 mm med egnet løftegrej.
6. Rengør vejecellens placering på begge overstempler.
7. Smør kontaktfladerne mellem vejecelle/overstempel med tilstrækkeligt fedt.
8. Ret vejecellen (4) ind med monteringsværktøjet, og montér den, se kapitel 3.4.
9. Sænk det vejede objekt (1) ned på monteringssættet med egnet løftegrej.
10. Fjern monteringsværktøjet, se kapitel 3.4.
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5.3.3 Montering af monteringssæt PR 6002/04S, ../05S, ../10S, ../11S og installation af
vejecellen

Bemærk:

Herunder beskrives skruemonteringen af top- og bundpladen.

Arbejdstrinnene skal gennemføres på alle kontaktpunkter (f.eks.: beholderen) på det
vejede objekt.

Forudsætninger:

- Alle gevindhullerne til bundpladen findes i fundamentet/underkonstruktionen (se
kapitel 4.2).

- Alle gevindhullerne til toppladen findes i beholderens spændplade/fod (se
kapitel 4.2).

Bemærk:

Monteringssættet skal installeres således, at betjeningssiden er let tilgængelig (i de
fleste tilfælde skal denne side vende udad). Der er adgang til vejecellen fra
betjeningssiden. Det er nemt at fjerne transportsikringerne.

Kun til PR 6002/10S, ../11S:

Styrearmen skal ikke indstilles!

OBS

Eventuel instabilitet af det vejede objekt
Placeringen af lastoverførslen (se pilen på figuren) skal overholdes!
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Fremgangsmåde:

1. Anbring monteringssættet på fundamentet (5), og stram skruerne (8) en smule.
2. Anbring det objekt, der skal vejes (1) på monteringssættet, og ret det ind over

hullerne.
3. Ret skiverne ind efter hullerne, så de tildækkes.
4. Stram skruerne (3) i toppladen (4) og skruerne (8) i bundpladen (6). Vær opmærksom

på skruernes styrkeklasser og tilspændingsmomenter samt skivernes styrkeklasser
(se kapitel 5.2).

5. Løft det vejede objekt (1) ca. 5 mm med egnet løftegrej.
6. Fjern transportsikringerne (2) og (7), se kapitel 3.2.

5 Installation Overstempel- og monteringssæt PR 6002

Minebea Intec DA-27



5.4 Monteringskontrol
Når alle monteringssæt er blevet installeret, skal det kontrolleres, at de er blevet
monteret korrekt.
Det er særligt vigtigt at undgå kraftomløb.
Det skal kontrolleres,

- om vejecellen er placeret lodret og ikke sidder skævt i monteringssættet.

- om top- og bundpladen er monteret vandret.

- om der er lodret bevægelsesfrihed og tilstrækkeligt frirum med henblik på
temperaturbetinget udvidelse.

- om styrearmen kan bevæge sig frit.

Kun når vejecellen og fastgøringsanordningen er monteret nøjagtigt, kan den
bevægelsesfrihed, der er påkrævet i forbindelse med forskydninger af det målte objekt
på grund af temperaturbetinget udvidelse, vibration og lignende, sikres uden at
målenøjagtigheden forringes.
For at undgå kraftomløb skal alle forsynings- og afløbsledninger (slanger, rør, kabler)
tilsluttes så fleksibelt som muligt til det objekt, der skal måles.
Vejecellerne skal bære hele belastningen!

7. Rengør vejecellens placering på begge overstempler.
8. Smør kontaktfladerne mellem vejecelle/overstempel med tilstrækkeligt fedt.
9. Ret vejecellen (10) ind med monteringsværktøjet, og montér den, se kapitel 3.4.
10. Sænk det vejede objekt (1) ned på monteringssættet med egnet løftegrej.
11. Fjern monteringsværktøjet, se kapitel 3.4.
12. Montér den indbyggede løftesikring (9), se kapitel 3.3.
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6 Rengøring

Monteringssættet er nemt at rengøre. Det kan sprøjtes rent med vand.
Bevæg i den forbindelse vandstrålen oppefra og nedefter og rundt om monteringssættet.

OBS

Det er muligt, at monteringssættets materialer ikke er kompatible med
rengøringsmidlet.

Når der gøres brug af rengøringsmidler, er det vigtigt at være opmærksom på, at
der kun må gøres brug af rengøringsmidler, hvis kompatibilitet med
monteringssættets materialer (se kapitel 4.3) er blevet afprøvet.
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7 Disposal

If the packaging is no longer required, please take it to your local waste disposal facility
and/or a reputable disposal company or collection point. The packaging largely consists
of environmentally friendly materials which can be used as secondary raw materials.
It is not permitted—even for small businesses—to dispose of this product with the regular
household waste or at collection points run by local public waste disposal companies.
EU legislation requires its Member States to collect electrical and electronic equipment
and dispose of it separately from other unsorted municipal waste so that it can then be
recycled.

Before disposing of or scrapping the product, any batteries should be removed and taken
to a suitable collection point.
Please see our T&Cs for further information.

Service addresses for repairs are listed in the product information supplied with the
product and on our website (www.minebea-intec.com).
We reserve the right not to accept products that are contaminated with hazardous
substances (ABC contamination) for repair.
Should you have any further questions, please contact your local service representative or
our service center.
Minebea Intec GmbH
Repair center
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Reservedele

Pos. Betegnelse Belastningsni-
veau

Varenr.

1 Monteringsværktøj 1�10 t 5312 693 98117

2 Monteringsværktøj 25�50 t 5312 693 98118

3 Løftesikring 5312 502 18011
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