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Voorwoord
Beslist in acht nemen!
Alle gegevens in dit document zijn - voor zover niet wettelijk verplicht - niet bindend voor Minebea Intec en zijn
voorbehouden aan wijzigingen. De bediening/installatie van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold, vakkundig en ter zake kundig personeel. Bij communicatie over dit product a.u.b. het type, de
benaming en het versienummer/serienummer vermelden, evenals alle met het product samenhangende
licentienummers.

Opmerking
Delen van dit document zijn auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet worden gewijzigd of gekopieerd en
zonder verwerving of schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright (Minebea Intec) niet worden
gebruikt. Door het product te gebruiken stemt u in met de bovenstaande bepalingen.
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1 Inleiding

1.1 Lees het handboek
- Lees het handboek grondig en volledig door voordat u met het product aan het werk

gaat.

- Dit handboek maakt deel uit van het product. Bewaar het op een goed bereikbare en
veilige plek.

1.2 Zo zien aanwijzingen eruit
1. - n. staan voor stappen die op volgorde uitgevoerd moeten worden.

1.3 Zo zien lijsten eruit
- Geven een opsomming aan.

1.4 Zo zien menu's en softkeys eruit
[ ] Kader menu-items en softkeys.
Voorbeeld:
[Start]- [Programma's]- [Excel]

1.5 Zo zien veiligheidsinstructies eruit
Met signaalwoorden wordt de ernst van het gevaar aangegeven, wanneer de
maatregelen voor beveiliging niet in acht worden genomen.

GEVAAR

Waarschuwing voor persoonlijk letsel
GEVAAR, dat direct dreigt en dat tot de dood of tot ernstige, onherstelbare
verwondingen leidt wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke locatie en/of persoonlijk letsel
WAARSCHUWING voor een mogelijk optredende situatie met de dood en/of ernstige,
onherstelbare verwondingen tot gevolg, wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

staat voor een stap.
beschrijft het resultaat van een stap.
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VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
VOORZICHTIG voor een mogelijk optredende situatie met lichte, herstelbare
verwondingen tot gevolg, wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
LET OP voor een mogelijk optredende situatie met materiële schade en/of schade aan
het milieu tot gevolg, wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

Opmerking:

Gebruikstips, nuttige informatie en aanwijzingen.

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

2.1 Algemene aanwijzingen

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten.

Om deze staat te behouden en een veilig gebruik te garanderen, moet de gebruiker
de instructies en waarschuwingen in deze documentatie opvolgen.

2.2 Gebruik conform het beoogde gebruiksdoel
De drukschijven- en inbouwsets PR 6002 mogen alleen conform het beoogde
gebruiksdoel voor weegtaken worden gebruikt.
De drukschijven- en inbouwsets PR 6002 zijn bedoeld voor inbouw van de
weegcellen PR 6202.
Alle inbouw- en constructie-elementen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat ze
met inachtneming van de desbetreffende normen voldoende bestendigheid tegen
overbelasting voor alle eventueel optredende belastingen garanderen. Met name
staande weegobjecten moeten zo worden beveiligd dat het omkiepen of verschuiven van
de weeginstallatie en daarmee een gevaar voor personen, dieren of voorwerpen zelfs bij
het breken van een weegcel of van inbouwelementen is uitgesloten.
Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundige/geïnstrueerde
vakmensen worden uitgevoerd.
De inbouwsets zijn volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door andere installatiedelen of door
ondeskundig gebruik van het product ontstaat.

2.3 Controle van binnenkomende goederen
De zending moet op volledigheid worden gecontroleerd. Door middel van een visuele
controle moet worden vastgesteld of de zending beschadigd is. Een klacht moet
onmiddellijk bij de leverancier worden ingediend. Een verkoop- of servicepunt van
Minebea Intec moet worden ingelicht.

2.4 Voor de inbedrijfstelling

LET OP

Visuele controle!
Controleer voor de inbedrijfstelling, en na opslag en transport, of de inbouwset en
de drukschijven geen mechanische beschadigingen vertonen.
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3 Montagetips

3.1 Positie van de weegcellen en bindingen
Voorbeelden:

Legenda

Dit punt niet vastbinden.

Draagarm

Belastinginvoering

Mogelijke bewegingsrichting
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- Om de benodigde bewegingsvrijheid van de weeginrichting te garanderen, mogen
hoogstens 3 inbouwsets met draagarm worden gebruikt voor het vastbinden van een
weegobject.

De uitzondering zijn ronde tanks (afbeelding① en ②). Hier kan een willekeurig
aantal stangen worden geïnstalleerd, voor zover deze tangentiaal uitgelijnd zijn.

Voor de weegpunten die niet zijn vastgezet, worden speciale inbouwsets
aangeboden. Als alternatief kan de stang eenvoudig worden verwijderd.

Bij elastische constructies moet er soms worden afgeweken van deze aanbeveling om
voldoende stabiliteit van het weegobject te garanderen.

3.2 Transportbeveiligingen
De inbouwsets worden met transportbeveiligingen geleverd.

Legenda

Nr. Aanduiding

1 Lasplaatje (2×)

2 Schroefverbinding M16

3 Steun (vanaf nominale belasting 25 t uitgevoerd als metalen buis)

De transportbeveiligingen zorgen ervoor dat de inbouwhoogte ook zonder weegcel
wordt aangehouden.
Na de montage van de inbouwset en voor de montage van de weegcel moeten de
transportbeveiligingen worden verwijderd.

- Schroefverbinding M16 (2) losdraaien en verwijderen.

- Het bovenste deel van de inbouwset optillen en de lasplaatjes (1) en de steun (3)
verwijderen.

3 Montagetips Drukschijven- en inbouwsets PR 6002

Minebea Intec NL-7



3.3 Interne ontkoppelingsbeveiliging

Legenda

Nr. Aanduiding

1 Moer (niet gemonteerd geleverd)

2 Schroef (niet gemonteerd geleverd)

3 Steunboog

De inbouwsets zijn uitgerust met een interne ontkoppelingsbeveiliging. Dit betekent dat
er buiten de bevestigingsgaten geen extra boorgaten in de bakvoet nodig zijn.
De ontkoppelingsbeveiliging wordt door een schroef (2), een moer (1) en een
steunboog (3) gerealiseerd.
Na het inbouwen/uitlijnen van de weegcel moet de ontkoppelingsbeveiliging worden
gemonteerd.
De sleuven mogen niet meer dan 30° uit de loodlijn worden gedraaid.
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3.4 Inbouwhulp

1�10 t 25�50 t

De inbouwhulp is bedoeld voor het verticaal inbouwen van de weegcel PR6202.
Handelwijze:

- Inbouwhulp op de onderste drukschijf leggen.

- Weegcel tussen de drukschijven positioneren.

- Tank laten zakken en montageschroeven aanhalen.

- Allereerst alle lasplaatjes van de inbouwhulp ca. 15 mm uittrekken, zodat de
inbouwhulp tussen drukschijf en weegcel kan worden verwijderd.

- Vervolgens de inbouwhulp door middel van scheuren of snijden losmaken en volledig
verwijderen.

3 Montagetips Drukschijven- en inbouwsets PR 6002

Minebea Intec NL-9



4 Specificaties

4.1 Leveringsomvang
4.1.1 Drukschijvensets PR 6002/00S, ../01S

Nr. Aanduiding

1 Drukschijf (2×)

Nummers niet op de afbeelding:

2 Montagehulp

3 Aanvullende informatie
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4.1.2 Inbouwsets PR 6002/02S, ../03S

Nr. Aanduiding

1 Bovenplaat

2 Onderplaat

Nummers niet op de afbeelding:

3 Montagehulp

4 Aanvullende informatie
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4.1.3 Inbouwsets PR 6002/04S, ../05S

Op de rechter afbeelding is de gemonteerde ontkoppelingsbeveiliging te zien (5 + 6).

Nr. Aanduiding

1 Bovenplaat

2 Transportbeveiliging: schroefverbinding M16

3 Transportbeveiliging: lasplaatje (2×)

4 Transportbeveiliging: steun

5 Interne ontkoppelingsbeveiliging: moer

6 Interne ontkoppelingsbeveiliging: schroef

7 Onderplaat

Nummers niet op de afbeelding:

8 Montagehulp

9 Beknopte handleiding
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4.1.4 Inbouwsets PR 6002/10S, ../11S

In het deel "A-A" is de gemonteerde ontkoppelingsbeveiliging te zien (7 + 8).

Nr. Aanduiding

1 Bovenplaat

2 Transportbeveiliging: schroefverbinding M16

3 Transportbeveiliging: lasplaatje (2×)

4 Draagarm

5 Transportbeveiliging: steun

6 Onderplaat

7 Interne ontkoppelingsbeveiliging: moer

8 Interne ontkoppelingsbeveiliging: schroef

Nummers niet op de afbeelding:

9 Montagehulp

10 Beknopte handleiding
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4.2 Afmetingen
Drukschijvenset PR 6002/00S

alle afmetingen in mm
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Drukschijvenset PR 6002/01S

alle afmetingen in mm
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Inbouwset PR 6002/02S

alle afmetingen in mm

Inbouwset PR 6002/03S

alle afmetingen in mm
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Inbouwset PR 6002/04S

alle afmetingen in mm

Nr. Aanduiding

1 Geïntegreerde dummy- en afneemfunctie

2 Belastinginvoering
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Inbouwset PR 6002/05S

alle afmetingen in mm

Nr. Aanduiding

1 Geïntegreerde dummy- en afneemfunctie

2 Belastinginvoering
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Inbouwset PR 6002/10S

alle afmetingen in mm

Nr. Aanduiding

1 Geïntegreerde dummy- en afneemfunctie

2 Belastinginvoering
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Inbouwset PR 6002/11S

alle afmetingen in mm

Nr. Aanduiding

1 Geïntegreerde dummy- en afneemfunctie

2 Belastinginvoering
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4.3 Technische gegevens
Drukschijvensets PR 6002/00S, ../01S

PR 6002/00S PR 6002/01S

Nominale belasting van de weegcel 1�10 t 25�50 t

Toegestaan temperatuurbereik -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiaal Roestvrij staal 1.4542 conform
DIN EN 10088-3

Roestvrij staal 1.4542 conform
DIN EN 10088-3

Gewicht netto 1,0 kg 1,3 kg

Gewicht bruto 1,1 kg 1,4 kg

Inbouwsets PR 6002/02S, ../03S

PR 6002/02S PR 6002/03S

Nominale belasting van de weegcel 1�10 t 25�50 t

Toegestaan temperatuurbereik -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiaal Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Gewicht netto 4,3 kg 4,6 kg

Gewicht bruto 4,5 kg 4,7 kg

Inbouwsets PR 6002/04S, ../05S

PR 6002/04S PR 6002/05S

Nominale belasting van de weegcel 1�10 t 25�50 t

Horizontale breekkracht >35 kN >35 kN

toeg. hefkracht max. 25 kN max. 25 kN

Hefbreekkracht >40 kN >40 kN

toeg. verticale belasting zonder weegcel max. 2,5 t max. 2,5 t

toeg. verticale belasting met transportbe-
veiliging (steun)

max. 2,5 t max. 10 t

toeg. horizontale verplaatsing max. ±5 mm max. ±5 mm

Toegestaan temperatuurbereik -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiaal Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Gewicht netto 13,0 kg 13,7 kg

Gewicht bruto 13,5 kg 14,0 kg
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Inbouwsets PR 6002/10S, ../11S

PR 6002/10S PR 6002/11S

Nominale belasting van de weegcel 1�10 t 25�50 t

toeg. horizontale kracht max. 25 kN max. 25 kN

Horizontale breekkracht >50 kN >50 kN

toeg. hefkracht max. 25 kN max. 25 kN

Hefbreekkracht >40 kN >40 kN

toege. verticale belasting zonder weegcel max. 2,5 t max. 2,5 t

toeg. verticale belasting met transportbe-
veiliging (steun)

max. 2,5 t max. 10 t

toeg. horizontale verplaatsing max. ±5 mm max. ±5 mm

Toegestaan temperatuurbereik -40 °C�+100 °C -40 °C�+100 °C

Materiaal Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Roestvrij staal 1.4301 conform
DIN EN 10088-3

Gewicht netto 21,7 kg 22,3 kg

Gewicht bruto 22,0 kg 22,6 kg
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5 Installatie

5.1 Voor de montage
5.1.1 Fundament/onderconstructie voorbereiden

- Het fundament voor de inbouwset moet horizontaal (waterpas gebruiken) en vlak zijn
en mag niet doorbuigen door de belasting.

- De belasting moet zo gelijkmatig mogelijk over de aanwezige weegcellen worden
verdeeld om de afzonderlijke weegcellen niet te overbelasten.

- De fundamenten/de draagvlakken van de onderconstructie voor de inbouwsets
moeten zich op gelijke hoogte bevinden en de steunvlakken van het weegobject (bijv.
bakvoeten) moeten parallel liggen.

- De oppervlakken voor de drukschijven moeten horizontaal, vlak en onbuigzaam zijn.
Ze moeten de ontstane drukbelastingen kunnen dragen.

Wanneer er zachte tussenlagen aanwezig zijn, moeten er externe
belastingsverdeelplaten worden aangebracht!

Opmerking:

Materiaaleigenschappen en vormgeving van de weegcellen en drukschijven zijn
optimaal op elkaar afgestemd.

Absoluut drukschijven van Minebea Intec gebruiken!

- Voor schroefmontage van boven- en onderplaat:

- Het boorpatroon van de onderplaat van de inbouwset (zie paragraaf 4.2)
overeenkomstig de opstelling van het weegsysteem op het fundament/op de
onderconstructie aanbrengen.

- Wanneer er tussen de inbouwset en de bak en/of tussen de inbouwset en de
onderconstructie zachte tussenlagen (bijv. van rubber of kunststof) voor
trillingsdemping of voor temperatuurisolatie worden gebruikt, moet er tussen deze
zachte tussenlaag en de inbouwset een belastingscompensatieplaat worden
aangebracht die een gelijkmatige belastinginvoering in de inbouwset garandeert.

De uitvoering van de isolatie- en compensatieplaten is afhankelijk van de toepassing.
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De maximaal toegestane schuine stand moet absoluut in acht worden genomen om de
meetnauwkeurigheid niet te sterk te beïnvloeden (zie afbeelding).

5.2 Aanhaalmomenten
De desbetreffende aanhaalmomenten zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Inbouwelementen Schroefdraad Aanhaalmoment

Bovenplaat M12-A2-70 60 Nm

Onderplaat M12-A2-70 60 Nm

Aanbeveling voor de ringen van
de M12-bevestigingsbouten

13×30×6-A2 DIN 7349

5.3 Montage
5.3.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

De bak kan tijdens het monteren omkiepen.
De bak moet absoluut worden beveiligd tegen omkiepen.

Gebruik daarvoor een geschikt heftoestel.

5.3.2 Inbouwset PR 6002/02S, ../03S inbouwen en weegcel plaatsen

Opmerking:

Hieronder is de schroefmontage van boven- en onderplaat beschreven.

De stappen moeten op alle steunpunten (bijv .: bak) van het weegobject worden
uitgevoerd.
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Voorwaarden:

- Alle tapgaten voor de onderplaat zijn in het fundament/in de onderconstructie
aanwezig (zie paragraaf 4.2).

- Alle tapgaten voor de bovenplaat zijn in de bakpoot/bakvoet aanwezig (zie
paragraaf 4.2).

Werkwijze:

1. Inbouwset op het fundament (7) zetten en de schroeven (5) licht aandraaien.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de gaten uitlijnen.
3. De ringen zo via de gaten uitlijnen dat deze zijn afgedekt.
4. De schroeven (3) van de bovenplaat (2) en de schroeven (5) van de onderplaat (6)

vastdraaien. De sterkteklassen en aandraaimomenten van de schroeven en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie paragraaf 5.2).

5. Weegobject (1) met geschikte hefinrichting ca. 5 mm heffen.
6. Zitting van de weegcellen in de beide drukschijven reinigen.
7. Contactoppervlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
8. Weegcel (4) met montagehulp positioneren en inbouwen, zie paragraaf 3.4.
9. Weegobject (1) met geschikte hefinrichting weer op de inbouwset laten zakken.
10. Montagehulp verwijderen, zie paragraaf 3.4.
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5.3.3 Inbouwset PR 6002/04S, ../05S, ../10S, ../11S inbouwen en weegcel plaatsen

Opmerking:

Hieronder is de schroefmontage van boven- en onderplaat beschreven.

De stappen moeten op alle steunpunten (bijv .: bak) van het weegobject worden
uitgevoerd.

Voorwaarden:

- Alle tapgaten voor de onderplaat zijn in het fundament/in de onderconstructie
aanwezig (zie paragraaf 4.2).

- Alle tapgaten voor de bovenplaat zijn in de bakpoot/bakvoet aanwezig (zie
paragraaf 4.2).

Opmerking:

De inbouwset moet zodanig worden geïnstalleerd dat de bedieningszijde gemakkelijk
toegankelijk is (in de meeste gevallen zal de bedieningszijde naar buiten gericht zijn). De
weegcel is vanaf de bedieningszijde toegankelijk. De transportbeveiligingen kunnen
eenvoudig worden verwijderd.

Alleen voor PR 6002/10S, ../11S:

De draagarm moet niet worden ingesteld!

LET OP

Mogelijke instabiliteit van het weegobject
De positie van de belastinginvoering (zie pijl op de afbeelding) moet worden
aangehouden!
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Werkwijze:

1. Inbouwset op het fundament (5) zetten en de schroeven (8) licht aandraaien.
2. Weegobject (1) op de inbouwset zetten en via de gaten uitlijnen.
3. De ringen zo via de gaten uitlijnen dat deze zijn afgedekt.
4. De schroeven (3) van de bovenplaat (4) en de schroeven (8) van de onderplaat (6)

vastdraaien. De sterkteklassen en aandraaimomenten van de schroeven en de
sterkteklassen van de ringen strikt in acht nemen (zie paragraaf 5.2).

5. Weegobject (1) met geschikte hefinrichting ca. 5 mm heffen.
6. De transportbeveiligingen (2) en (7) verwijderen, zie paragraaf 3.2.
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5.4 Inbouw controleren
Als alle inbouwsets zijn geïnstalleerd, moet de correcte inbouw worden gecontroleerd.
Met name kracht-kortsluitingen moeten worden voorkomen.
Er moet worden gecontroleerd

- of de weegcel verticaal en niet scheef in de inbouwset is geplaatst.

- of de boven- en onderplaat horizontaal zijn gemonteerd.

- of de verticale bewegingsvrijheid en de noodzakelijke speling voor thermische
uitzetting aanwezig zijn.

- of de stangen vrij bewegen.

Alleen bij een exact ingebouwde weegcel en vastzeteenheid kan de bewegingsvrijheid,
die nodig is voor verplaatsingen van het meetobject door thermische uitzetting, trilling,
o. i.d., zonder beperking van de meetnauwkeurigheid worden benut.
Om kracht-kortsluitingen te voorkomen, moeten alle toe- en afvoerleidingen (slangen,
buizen, kabels) zo flexibel mogelijk aan het meetobject worden gekoppeld.
De totale belasting moet door de weegcellen worden gedragen!

7. Zitting van de weegcellen in de beide drukschijven reinigen.
8. Contactoppervlakken tussen weegcel/drukschijven van voldoende vet voorzien.
9. Weegcel (10) met montagehulp positioneren en inbouwen, zie paragraaf 3.4.
10. Weegobject (1) met geschikte hefinrichting weer op de inbouwset laten zakken.
11. Montagehulp verwijderen, zie paragraaf 3.4.
12. Interne ontkoppelingsbeveiliging (9) monteren, zie paragraaf 3.3.
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6 Reiniging

De inbouwset is gemakkelijk te reinigen. Deze kan met water worden afgespoten.
Spuit daarbij met de waterstraal van boven naar beneden en rondom de inbouwset.

LET OP

De materialen van de inbouwset verdragen mogelijk sommige reinigingsmiddelen
niet.

Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, waarvan is aangetoond dat
deze verdraagzaam zijn met de materialen van de inbouwset (zie paragraaf 4.3).
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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 Reserveonderdelen

Pos. Benaming Belastingsni-
veau

Bestelnr.

1 Montagehulp 1�10 t 5312 693 98117

2 Montagehulp 25�50 t 5312 693 98118

3 Beveiliging tegen omhoogkomen 5312 502 18011
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