
Minebea Intec oferuje wyposażenie dostosowane do prawie każdej wagi zbiornikowej niezależnie od 
tego, czy jest to zbiornik magazynowy, zewnętrzny silos, zbiornik dozujący, mieszalnik czy reaktor – 
w ofercie znajdują się cyfrowe i analogowe czujniki wagowe, innowacyjne elektroniczne urządzenia 
ważące, niezawodne skrzynki przyłączeniowe i zestawy montażowe dla szerokiego zakresu zastosowań.

Ważenie zbiorników i silosów 
Najnowocześniejsza technologia ważenia do pomiaru zawartości 
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Przemysł spożywczy  
i napojów Przemysł farmaceutyczny Przemysł chemiczny Przemysł rolny Przemysł kosmetyczny

Przemysł materiałów  
budowlanych Przemysł maszynowy

The true measure

Produkty i rozwiązania firmy Minebea Intec 
mają ugruntowaną pozycję w wielu sektorach

Minebea Intec jest wiodącym producentem przemysłowych 
technologii ważenia i kontroli. Naszą misją jest zwiększenie 
niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności procesów produkcyj-
nych naszych klientów. W tym celu dostarczamy wysokiej jakości 
produkty, rozwiązania i usługi, które zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

Doskonałe wyniki Minebea Intec bazują na 150-letnim doświad-
czeniu, naszej wyróżniającej się niemieckiej jakości oraz ciągłych 
inwestycjach w rozwój innowacyjnych technologii. Nasza silna 
pozycja na arenie międzynarodowej i rozległa sieć partnerów 
dystrybucyjnych gwarantują, że nasi klienci mogą polegać na 
najwyższej jakości Minebea Intec w każdej chwili i w każdym 
zakątku świata. Naszym celem jest wyznaczanie silnych standar-
dów we wszystkich obszarach naszej firmy, co znajduje odzwier-
ciedlenie w sloganie „The true measure”.

Kupując produkty Minebea Intec, klienci na całym świecie każdego 
dnia wybierają coś więcej niż tylko innowacyjne technologie – 
wybierają również najwyższej jakości serwis i kompleksowe 
wsparcie przez cały okres eksploatacji produktu. Naszym celem 
jest spełnianie wymagań naszych klientów bez względu na 
branżę, a także bycie pierwszym przystankiem osób poszukują-
cych technologii ważenia i kontroli. W skrócie: po prostu najlepszy 
ekspert!

Minebea Intec Sprzedaż - Serwis
Minebea Intec Produkcja – Sprzeda ż  Serwise
Dystrybutorzy (rozmiar odnosi się do liczby partnerów)
 do 5   do 20  powyżej 20



Grupa MinebeaMitsumi

Grupa MinebeaMitsumi jest globalnym producentem 
elektromechaniki precyzyjnej dla wielu branż przemysłu. 
Firma Minebea została założona w 1951 roku, a Mitsumi 
w 1954 roku w Japonii. Spółka zatrudnia obecnie około 
80 000 osób i posiada ponad 120 zakładów produk-
cyjnych oraz punktów sprzedaży i serwisu na całym 
świecie. Grupa MinebeaMitsumi wiedzie prym pod 
względem udziałów w tworzeniu rynku światowego dla 
wielu grup produktowych.

Minebea Intec Sprzedaż - Serwis
Minebea Intec Produkcja – Sprzeda ż  Serwise
Dystrybutorzy (rozmiar odnosi się do liczby partnerów)
 do 5   do 20  powyżej 20
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Zeskanuj kod QR i zobacz, jak możesz skalibrować swoją wagę w jedną 
minutę poprzez kalibrację SMART.

Zawsze znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla:

KlasyfikowanieNapełnianie i dozowanie Detekcja ciał obcychKontrola napełnienia Recepturowanie
Statystyczna

kontrola procesuStatystykaNaważanie Liczenie

Dostępne są różne technologie określania zawartości lub poziomu napełnienia zbiorników procesowych i
magazynowych oraz silosów. Ważenie oferuje najwięcej korzyści ze wszystkich tych technologii:

 Ważenie zapewnia dokładne i wiarygodne odczyty niezależnie od kształtu zbiornika i właściwości  
materiału, który znajduje się wewnątrz

 Ważenie nie wymaga okresowej konserwacji ani ponownej kalibracji

 Systemy ważenia zbiorników i silosów są niezwykle trwałe i wytrzymałe

Ważenie w celu określenia zawartości  

Minebea Intec oferuje kompletną gamę podzespołów do ważenia 
każdego rodzaju zbiorników lub silosów, od bardzo małych zbior-
ników procesowych po bardzo duże silosy zewnętrzne
 
Korzyści płynące ze stosowania naszych systemów: 

 Wszystkie wymagane podzespoły, m.in. czujniki wagowe, zestawy montażowe, akcesoria i  
elektronika wagowa, pochodzą z jednego źródła. Wszystkie podzespoły są idealnie dopasowane,  
co zapewnia optymalną wydajność

 Instalacja mechaniczna i elektryczna oraz uruchamianie przebiega intuicyjnie i szybko. Nasza  
tzw. funkcja kalibracji SMART pozwala na wykonanie kalibracji wagi w ciągu jednej minuty bez  
konieczności zakładania obciążników na zbiornik lub napełniania go wodą

 Globalne certyfikaty prawne dla handlu i zastosowań Ex

 Pełna gama interfejsów danych umożliwiających podłączenie wagi do dowolnego systemu  
zarządzania procesem

 Nasza elektronika wagowa może być konfigurowana, obsługiwana i monitorowana zdalnie  
poprzez połączenie Ethernet



„Czujniki wagowe i elektronika 
od Minebea Intec to idealne  
rozwiązania pozwalające na  
przekształcenie zbiornika lub 
silosa w wagę.”

Dlaczego Minebea Intec?

Ponieważ Minebea Intec jest synonimem jakości i najnowocześniejszych technologii. Na-
sze innowacyjne rozwiązania w niemieckiej jakości sprawdziły się już na całym świecie, 
działając w najsurowszych warunkach i spełniając najtrudniejsze wymagania. Oferujemy 
wsparcie i usługi na miejscu przez cały okres eksploatacji naszych produktów. Oznacza 
to, że nasi klienci zawsze otrzymują najlepsze rozwiązanie spełniające ich wymagania.
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Czujnik wagowy Inteco® i konwerter Connexx®

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań do ważenia zbiorników stosowanych zarówno do magazynowania, jak i do 
dozowania. Obejmuje to, z jednej strony, opłacalne rozwiązania w zakresie kontroli zapasów, gdzie dokładność 
systemu ważenia wynosząca kilka procent jest w pełni wystarczająca. Z drugiej strony, nasi klienci mogą wybrać 
rozwiązania o wysokiej dokładności, które pozwolą im bardzo precyzyjnie dozować niewielkie ilości do dużego 
zbiornika dozującego. Można to zrobić nawet podczas pracy mieszadła lub podczas ogrzewania zbiornika.

Czujniki wagowe

Podstawowym elementem każdej wagi zbiornika procesowego jest czujnik wagowy. Firma Minebea 
Intec posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy czujników 
wagowych do różnych zastosowań. Wszystkie nasze czujniki wagowe charakteryzują się:

 Niemiecką jakością zapewniająca najwyższą dokładność i niezawodność

 Wytrzymałością pozwalającą na przeciążenia do 500% 

 Optymalnym stopniem ochrony IP gwarantującym długi okres eksploatacji nawet w trudnych 
warunkach. Czujniki wagowe Minebea Intec można zanurzać w wodzie do głębokości 1,5 metra 
przez 10 000 godzin

 Szerokim zakresem temperatur pracy do -30˚C do +95˚C, który czyni je odpowiednimi dla 
praktycznie wszystkich zastosowań i warunków produkcji. Zakres temperatur pracy dla naszego 
czujnika wagowego PR 6212 to nawet +180˚C



 

Czujnik wagowy PR 6212

Czujnik wagowy PR 6211

Kompaktowy czujnik wagowy PR 6211
 Kompaktowa konstrukcja zapewniająca niewielką wysokość systemu

 Obciążalność czujnika wagowego od 30 kg do 300 kg

 Zakres błędu: 0,05%

 Niezwykle szeroki zakres temperatur

 Odpowiednie zestawy montażowe:
  Zestawy montażowe z ogranicznikiem lub bez PR 6011
  Zestawy montażowe z ogranicznikiem lub bez oraz funkcjami  
  dodatkowymi PR 6012

Kompaktowy czujnik wagowy PR 6212
 Kompaktowa konstrukcja zapewniająca niewielką wysokość systemu

 Maksymalna odporność na korozję

 Dostępna wersja wysokotemperaturowa do 180˚C

 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 10 t

 Zakres błędu: 0,04%

 Odpowiedni zestaw montażowy: PR 6012

Czujnik wagowy Inteco® i  
konwerter Connexx®

Czujnik wagowy Inteco®

 Konsekwentne ulepszenie znanego PR 6201. Także w zestawie  
z konwerterem Connexx® jako cyfrowe urządzenie ważące

 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 75 t

 Klasy dokładności do C6

 Zakres błędu: 0,04%–0,008%

 Sygnał wyjściowy 2 mV/V

 Odpowiednie zestawy montażowe (certyfikowane zgodnie  
z normą EN 1090):

  Zestaw montażowy PR 6145 bez ogranicznika
  MiniFlexLock PR 6143 z wbudowanym ogranicznikiem
  Uniwersalna podstawa zbiornika PR 6001 bez ogranicznika
  Maxi FlexLock PR 6001 z wbudowanym ogranicznikiem

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o analogowych  
i cyfrowych urządzeniach ważących z Inteco®.
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Czujnik wagowy belkowy LC Nito PR 79T 
 Dla ekonomicznych rozwiązań w ważeniu zbiorników

 Obciążalność czujnika wagowego od 91 kg do 5,099 t

 Zakres błędu: 0,02%

 Odpowiednie zestawy montażowe: 
  Zestaw montażowy łożyska elastomerowe PR 92
  Zestaw montażowy MaxiFLEX i MaxiFLEXLOCK PR 95T

Czujnik wagowy LC Nito

Czujnik typu S pracujący na ściskanie PR 6241
 Bardzo precyzyjny czujnik wagowy do zastosowań w zakresie dozowania

 Obciążalność czujnika wagowego od 100 kg do 5 t

 Zakres błędu: 0,04%–0,008%

 Odpowiednie zestawy montażowe: PR 6043 Mini FlexLock, PR 6041  
bez ogranicznika, PR 6044 z dodatkowymi funkcjami i ogranicznikiem

Czujnik wagowy PR 6241

Czujnik typu S pracujący na rozciąganie  
PR 6246 
 Bardzo precyzyjny czujnik wagowy do zastosowań w zakresie 

dozowania

 Obciążalność czujnika wagowego od 100 kg do 3 t

 Zakres błędu: 0,04%–0,008%

 Odpowiedni zestaw montażowy: PR 6046
Czujnik wagowy PR 6246

Czujnik typu S pracujący na rozciąganie  
LC Tigo 
 Dla wag zawieszanych

 Obciążalność czujnika wagowego od 60 kg do 5 t

 Zakres błędu: 0,03%–0,025%

 Odpowiedni zestaw montażowy: PR 96 Czujnik wagowy 
LC Tigo



 

Czujnik wagowy do pomiaru poziomu  
PR 6251 PanCake
 Niezwykle płaski czujnik wagowy do precyzyjnego ważenia  

zbiorników jako alternatywa dla czujników poziomu

 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 16 t

 Zakres błędu: L (0,5%)

 Odpowiedni zestaw montażowy: PR 6051
Czujnik wagowy PR 6251

Czujnik wagowy jednopunktowy  
LC Solo Stal nierdzewna PR 57 i PR 58
 Idealny do instalacji w wagach podłogowych

 Obciążalność czujnika wagowego od 100 kg do 500 kg

 Zakres błędu: 0,02%

Czujnik wagowy LC Solo stal 
nierdzewna

Czujnik wagowy belkowy LC Nito 
PR 77
 Do ważenia zbiorników procesowych i stosowania  

 w wagach taśmowych i platformowych

 Obciążalność czujnika wagowego od 10 kg do 500 kg

 Zakres błędu: 0,02%

 Odpowiedni zestaw montażowy: PR 97
Czujnik wagowy LC Nito 
PR 77
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Czujnik  
wagowy Odpowiedni zestaw montażowy

Zintegrowane funkcje
Materiał

Element zastępują-
cy czujnik Podnośnik Zabezpieczenie 

przed oderwaniem Ogranicznik

Inteco® Zestaw montażowy PR 6145 Nie Nie Nie Nie Stal lub stal nierdzewna

Mini FlexLock PR 6143 Nie Nie Nie Tak Stal lub stal nierdzewna

Uniwersalna podstawa zbiornika 
PR 6001 Tak Tak Tak Nie Stal lub stal nierdzewna

Maxi FlexLock PR 6001 Tak Tak Tak Tak Stal lub stal nierdzewna

PR 6211 Zestaw montażowy PR 6011 Nie Nie Tak Tak Stal lub stal nierdzewna

PR 6212 Zestaw montażowy PR 6012 Tak Tak Tak Tak Stal lub stal nierdzewna

LC Nito PR 77 Zestaw montażowy PR 97 Tak Tak Tak Nie Stal

PR 6241 Zestaw montażowy PR 6041 Nie Nie Nie Nie Stal lub stal nierdzewna

Mini FlexLock PR 6043 Tak Nie Nie Tak Stal lub stal nierdzewna

Zestaw montażowy PR 6044 Tak Tak Tak Tak Stal nierdzewna

PR 6246 Łożysko obrotowe PR 6046 Nie Nie Nie Nie Stal lub stal nierdzewna

LC Tigo PR 76 Ucho obrotowe MP 96 Nie Nie Nie Nie Stal

PR 6251 Zestawy adapterów PR 6051 Nie Nie Nie Nie Stal nierdzewna

LC Nito PR 
79T

PR 92 Nie Nie Nie Nie Stal

PR 95T/0x Tak Tak Tak Nie Stal nierdzewna

PR 95T/1x Tak Tak Tak Tak Stal nierdzewna

Wszystkie nasze zestawy montażowe są projektowane z wykorzystaniem analiz FEM  
(metoda elementów skończonych), co zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa.

Czujniki wagowe z odpowiednimi zestawami montażowymi

Zestawy montażowe

Zestawy montażowe są ważnym elementem wag zbiornikowych. Neutralizują one zarówno siły poziome 
działające na czujniki wagowe, które wpływają na dokładność systemu, jak i pionowe siły odrywające, które 
mogłyby spowodować przewrócenie się zbiornika. Siły te mogą być spowodowane np. instalacją rurową 
zbiornika, mieszadłami lub mikserami zamontowanymi w zbiorniku lub rozszerzalnością (cieplną) zbiornika. 
Zestawy montażowe Minebea Intec są przeznaczone do intuicyjnej, szybkiej i bezbłędnej instalacji. Dlatego 
też zestawy montażowe można zamówić ze zintegrowanym elementem wsporczym i funkcją podnoszenia. 

Udostępniamy pliki CAD, aby umożliwić łatwiejsze włączanie zestawów montażowych do projektu.



Zestaw montażowy PR 6001 – do czujników 
Inteco® i PR 6201
 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 300 t

 Poświadczenie zgodności ze specyfikacjami GL (Germanischer Lloyd)

 Certyfikacja zgodnie z normą EN 1090

 Zintegrowany element zastępujący czujnik, funkcja podnoszenia, 
zabezpieczenie przed oderwaniem od podłoża i ogranicznik (opcjonalny) 

 Łatwe pozycjonowanie zestawu montażowego dzięki otworom szczelinowym

 Całkowicie bezobsługowy

Zestaw montażowy PR 6001

Zestaw montażowy PR 6012 do czujnika 
wagowego PR 6212
 Zintegrowany podnośnik i element wsporczy zastępujący czujnik

 Niewielka wysokość montażu

 Zintegrowany ogranicznik chroniący przed siłami poziomymi

 Zintegrowane zabezpieczenie przed oderwaniem zbiornika od podłoża ze 
zwiększonymi tolerancjami poziomymi absorbuje wahania temperatury

 Odwrócony montaż czujnika zapewnia ochronę antykorozyjną

 Duże otwory montażowe zapewniają elastyczność montażu

 Opcjonalnie: wzmocnione zabezpieczenie przed oderwaniem od  
podłoża dla sił odrywających do 45 kN

Zestaw montażowy PR 6012
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Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej na temat stosowania  
urządzeń ważących w strefach niebezpiecznych.

Jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów! Zawsze służymy informacją 
odnośnie naszych rozwiązań przeciwwybuchowych, w jaki sposób mogą być one 
stosowane oraz nt. wszelkich krajowych zatwierdzeń. 

sales.hh@minebea-intec.com

Do ważenia zbiorników procesowych i silosów w strefach zagrożonych 
wybuchem Minebea Intec proponuje:

 Pełną ofertę produktów z wymaganymi certyfikatami: czujniki 
wagowe, przekaźniki, wskaźniki, sterowniki i akcesoria. Certyfikaty 
obejmują zezwolenia wydane przez ATEX, FM, GOST, NEMA i UL*

 Certyfikaty dla różnych krajów i regionów

 Wsparcie inżynieryjne, w tym wybór właściwego sprzętu i doradztwo 
w zakresie instalacji

Rozwiązania Ex 

*Ważna certyfikacja w zależności od typu i modelu



Przekaźnik Rozdzielczość Kalibracja 
SMART

Zdalna 
obsługa

Funkcja 
EasyFill® Obudowa I/O Interfejs 

Fieldbus Dostępne protokoły

MP 20 do 50 000 dpi 
przy 2 mV/V

Nie Nie Nie Montaż na szynie 
DIN

0/4 - 20 mA 
0 - 10 VDC

MP 26 do 20 000 dpi Nie Nie Nie Montaż na szynie 
DIN

0/4 - 20 mA 
0/2 - 10 VDC 
1 wejście cyfrowe 
3 wyjścia cyfrowe

PR 5211 do 120 000 dpi 
przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Tak Nie Nie Montaż na szynie 
DIN

0/4 - 20 mA 
3 we-/wyjścia 
cyfrowe 
RS 422/485

Profibus DP Zdalny wyświetlacz 
SMA

PR 5220 do 120 000 dpi 
przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Tak Tak Tak Montaż na szynie 
DIN

0/4 - 20 mA 
3 we-/wyjścia 
cyfrowe 
RS 485 
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet

Zdalny wyświetlacz, 
xBPI, SMA, Modbus RTU +  
TCP, OPC

PR 5230 10 000 dpi 
(z PR 5110) 
do 120 000 dpi 
przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Tak Tak Tak Obudowa ze stali 
nierdzewnej

0/4 - 20 mA 
3 we-/wyjścia 
cyfrowe 
RS 485, RS 232 
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Zdalny wyświetlacz, 
Printer, xBPI, SMA,  
EW-Com, Modbus RTU  
(Slave) + TCP, 
OPC

CSD-892-
76

do 50 000 dpi 
przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Nie Nie Nie, ale 
podobne 
funkcje są 
dostępne

Montaż na szynie 
DIN

3 wejścia cyfrowe
5 wyjść cyfrowych
RS-422/485

Przekaźnik wagowy PR 5220 
 Wysokoprecyzyjny przekaźnik wagowy oferujący rozdzielczość do 120 000 zliczeń

 Wygodna i efektywna kalibracja wagi w ciągu jednej minuty bez użycia obciążników

 Zdalna konfiguracja i obsługa poprzez zintegrowaną stronę internetową

 Funkcja EasyFill® do jednoskładnikowego dozowania płynów, proszków i granulatów  
z konfigurowaną wartością docelową, tolerancją i wartością graniczną 

 Wiele interfejsów danych pozwala na łatwą integrację z systemami kontroli  
procesów i bezpośrednie podłączenie zdalnego wyświetlacza

 Smukła konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca przy montażu na szynach  
montażowych DIN

Przekaźnik PR 5220

Elektronika wagowa 

Przekaźniki wagowe

Przekaźniki wagowe Minebea Intec łączą wagę zbiornika procesowego lub silosu z systemem kontroli procesu.  
Oferujemy przekaźniki wagowe dostępne do montażu na szynie DIN w szafach elektrycznych oraz do montażu w terenie.

Przekaźnik PR 5230

Przekaźnik wagowy w obudowie PR 5230
Przekaźnik wagowy PR 5230 oferuje taką samą specyfikację jak PR 5220, poza nastę-
pującymi wyjątkami:

 Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie (IP66) dla szybkiego 
czyszczenia i najwyższej odporności chemicznej

 Zintegrowany wyświetlacz graficzny umożliwia bezpośrednią kontrolę stanu

 Duży wybór opcji pozwala na indywidualną konfigurację przekaźnika, np. z jednost-
ką przyłączeniowa czujnika wagowego dla maksymalnie 4 czujników wagowych

Z funkcją 
EasyFill®

Z funkcją 
EasyFill®



//  14 Ważenie zbiorników i silosów

Wskaźnik wagi X3

Wskaźnik wagi X3 – z czytelnym wyświetlaczem i  
zintegrowaną funkcją dozowania
 Wysokoprecyzyjny wskaźnik wagi oferujący rozdzielczość do 120 000 zliczeń

 Duży wyświetlacz wagi czytelny nawet przy bezpośrednim oświetleniu

 Wygodna i efektywna kalibracja wagi w ciągu jednej minuty bez użycia obciążników

 Zdalna konfiguracja i obsługa poprzez zintegrowaną stronę internetową

 Funkcja EasyFill® do jednoskładnikowego dozowania płynów, proszków i granulatów z  
konfigurowaną wartością docelową, tolerancją i wartością graniczną 

 Wiele interfejsów danych pozwala na łatwą integrację z systemami kontroli procesów i  
bezpośrednie podłączenie drukarki lub zdalnego wyświetlacza

 Obudowa przystosowana do montażu w panelu sterowniczym

 Doskonałe w połączeniu z cyfrowym urządzeniem ważącym Inteco® z konwerterem Connexx®

Z funkcją 
EasyFill®

Wskaź-
nik Rozdzielczość wewnętrzna Kalibracja 

SMART

Zdalna 
obsłu-
ga

Funkcja 
EasyFill® Obudowa I/O Interfejs 

Fieldbus
Dostępne 
protokoły Wyświetlacz

MP 30 do 10 000 dpi przy 1 mV/V czujniku 
wagowym 
do 20 000 dpi przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Nie Nie Nie Montaż w 
panelu 

0/4 - 20 mA 
0 - 10 VDC 
do 4 wyjść 
cyfrowych 
RS 232 
RS 485

Nie Drukarka Podświetlone 5 cyfr, 
7 segmentów

X3 7,5 nV
10 000 e zgodnie z OIML R76 
do 60 000 dpi przy 1 mV/V czujniku 
wagowym 
do 120 000 dpi przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Tak Tak Tak Montaż w 
panelu 

0/4 - 20 mA 
do 4 wyjść 
cyfrowych 
RS 232 
RS 485

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Zdalny wy-
świetlacz, 
Drukarka, 
xBPI, 
SMA, 
EW-Com, 
Modbus RTU 
(Slave), 
Modbus TCP, 
OPC

Transreflektywny, 
6 cyfr, 
7 segmentów

CSD-
903-07

do 50 000 dpi przy 1mV/V czujniku 
wagowym
do 100 000 dpi przy 2 mV/V czujniku 
wagowym

Nie Nie Nie, ale 
podobne 
funkcje są 
dostępne

Montaż w 
panelu

0/4–20 mA; 
9 we-/wyjść 
cyfrowych 
RS-485

Nie VFD, 7 cyfr, 
7 segmentów



Sterowniki wagowe
Sterowniki wagowe to wskaźniki ze zintegrowaną funkcją kontrolną służącą do automatyzacji 
procesów ważenia. Minebea Intec oferuje dwa sterowniki wagowe, które można dowolnie progra-
mować (język programowania IEC61131) lub którą mogą zawierać ustalone wcześniej aplikacje:

 BASIC – do prostych zastosowań związanych z ważeniem 

 IBC – do napełniania jednoskładnikowego

 BATCH – dla złożonych zastosowań związanych z dozowaniem ręcznym lub automatycznym

 ProRecipe XT® – do zastosowań związanych z ręcznym recepturowaniem i dozowaniem  
(tylko Maxxis 5)

 Truck – dla wag samochodowych (tylko Maxxis 5)

 COUNT – do liczenia elementów i ręcznego ważenia kontrolnego (tylko Maxxis 5)

Sterownik wagowy Maxxis 4 do montażu w panelu
 Możliwość podłączenia jednej wagi analogowej lub cyfrowej bądź cyfrowego  

systemu czujników wagowych Pendeo®

 Intuicyjna obsługa dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi o przekątnej 4,3“  
z wielojęzycznym interfejsem i zintegrowaną funkcją pomocy

 Wiele możliwości w zakresie interfejsu: Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,  
Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP i USB

 Dzięki wewnętrznemu serwerowi Maxxis 4 może być konfigurowany i  
obsługiwany za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki internetowej

 Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych zapisująca dane na  
kartach SD dla pełnej przejrzystości i identyfikowalności

Sterownik wagowy Maxxis 4

Sterownik wagowy Maxxis 5 do stawiania na 
blacie lub montażu w panelu

 Możliwość podłączenia maks. czterech wag

 Intuicyjna obsługa dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi  
o przekątnej 5,7” z wielojęzycznym interfejsem i zintegrowaną 
funkcją pomocy

 Wiele możliwości w zakresie interfejsu: Ethernet TCP/IP, Modbus 
TCP, Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP i USB

 Dzięki wewnętrznemu serwerowi Maxxis 5 może być konfigurowa-
ny i obsługiwany za pomocą dowolnej standardowej przeglądarki 
internetowej

 Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych zapisująca 
dane na kartach SD dla pełnej przejrzystości i identyfikowalności

Sterownik wagowy Maxxis 5
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Czujniki wagowe z odpowiednimi zestawami montażowymi

Czujnik wagowy PR 6201

Ważenie przy dużym obciążeniu 

W przypadku ważenia silosów zewnętrznych decydujące znaczenie ma stabilność mechaniczna i bezpieczeń-
stwo. Jeżeli cały ciężar dużego silosu o średnicy i wysokości kilku metrów opiera się na czujniku wagowym i 
zestawie montażowym, ryzyko musi być ograniczone do minimum. 

Minebea Intec posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań do ważenia dużych silosów:

 Oferujemy pełną gamę czujników wagowych o dużej obciążalności (do 520 t) oraz odpowiednie  
zestawy montażowe, nawet dla obszarów narażonych na silne wiatry i trzęsienia ziemi

 Podczas opracowywania rozwiązań wykorzystujemy analizy FEM (metoda elementów skończonych),  
aby zapewnić maksymalną stabilność naszych rozwiązań instalacyjnych

 Gwarantowana wydajność i bezpieczeństwo. Nasze rozwiązania w zakresie ważenia w pełni  
spełniają wymagania normy DIN EN 1090 i są zgodne ze specyfikacją GL (Germanischer Lloyd)

 Nasze zestawy montażowe z dodatkowymi funkcjami zapewniają nie tylko optymalne  
zastosowanie czujników, ale także sprawiają, że konstrukcje ograniczników zewnętrznych,  
zabezpieczenia przed oderwaniem i elementy zastępujące czujnik stają się zbędne

Czujnik wagowy Rodzaj czujnika wagowego Obciążalność Odpowiedni zestaw montażowy

PR 6201 Na ściskanie 100 t–520 t Mini FlexLock PR 6143

Kompaktowy zestaw montażowy  
PR 6001

Maxi FlexLock PR 6001

Seismic Mount PR 6144



Mini FlexLock PR 6143
 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 300 t

 Ze zintegrowanym ogranicznikiem łagodzącym siłę wiatru i  
inne siły boczne

Maxi FlexLock PR 6001
 Obciążalność czujnika wagowego od 500 kg do 300 t

 Poświadczenie zgodności ze specyfikacjami GL 
(Germanischer Lloyd)

 Zintegrowany element zastępujący czujnik, funkcja podnosze-
nia, zabezpieczenie przed oderwaniem od podłoża i ogranicznik 
(opcjonalny) 

 Łatwe pozycjonowanie zestawu montażowego dzięki  
otworom szczelinowym

 Całkowicie bezobsługowy

Zestaw montażowy Seismic Mount 
PR 6144
 Dla czujników wagowych o obciążalności od 50 t do 520 t

 Stworzony do kompensowania bardzo wysokich sił bocz-
nych i sił odrywających

 Zintegrowane zabezpieczenie przed oderwaniem od pod-
łoża i element zastępujący czujnik

Maxi FlexLock  
PR 6001

Mini FlexLock  
PR 6143

Wszystkie nasze zestawy montażowe są projektowane z  
wykorzystaniem analiz FEM (metoda elementów skończonych),  
co zapewnia optymalne bezpieczeństwo.

Zestawy montażowe do  
czujników Inteco® i PR 6201

Zestaw montażowy  
Seismic Mount PR 6144



//  18 Ważenie zbiorników i silosów

Rozwiązania cyfrowe

W połączeniu z konwerterem Connexx® czujnik wagowy Inteco® przekształca się w 
cyfrowe urządzenie ważące wyposażone w cyfrową technologię wspomagającą  
(Digital Assistance Technology, DAT). Dzięki tej technologii urządzenia ważące mogą 
być szybciej uruchamiane, całkowicie monitorowane i wydajnie serwisowane.

Cyfrowa technologia wspomagająca oferuje:

W zakresie konserwacji i serwisowania
 Kompensację uszkodzonego czujnika wagowego w zastosowaniach nie przeznaczonych do 

stosowania w metrologii prawnej. Wadliwe czujniki wagowe można symulować, utrzymując 
produkcję w ruchu do momentu wymiany czujnika

 Możliwy jest również odczyt sygnałów mierzonej wagi z poszczególnych czujników wago-
wych niezależnie od siebie, co znacznie ułatwia wykrywanie awarii.

 Eksportowanie wszystkich parametrów wagi i zapisywanie ich w pliku tekstowym

 Rejestrację przeciążenia

Zwiększenie OEE (całkowitej efektywności sprzętu) podczas 
pracy dzięki rozbudowanej funkcji diagnostycznej
 Wersja cyfrowa gwarantuje szybki czas sygnalizacji, zapewniając niezawodność procesów dozowania

 Standardowy protokół CANopen umożliwia proste przetwarzanie danych

 Informacje o stanie czujnika wagowego

 Wyświetlanie rozkładu obciążenia

 Alarm awarii/wady czujnika wagowego

Szybką i łatwą instalację i konfigurację
 Automatyczne wykrywanie czujników wagowych

 Użycie magistrali Fieldbus oznacza, że skrzynka przyłączeniowa nie jest już potrzebna

 Zastosowanie standardowych złączy

 Diodę LED stanu dla łatwiejszej konserwacji

 Możliwość podłączenia do 4 czujników wagowych bez zasilania zewnętrznego

 Automatyczną regulację narożników

 Wskazanie nierównomiernego rozłożenia obciążenia



Precyzyjny cyfrowy czujnik wagowy Inteco®  
z konwerterem Connexx®

 Obciążalność: 500 kg do 75 t

 Sprawdzona zasada sworznia dla najlepszej  
kompensacji sił rozszerzania i ścinania

 Wysoka przeciążalność (do 300%)

 Hermetycznie uszczelniony Inteco®: IP68/IP69 (głębokość wody  
1,5 m/10 000 godzin) 
Connexx®: IP68 (głębokość wody 1,5 m/100 godzin)

 Zgdność z OIML R60 (Inteco®) i OIML R76 (Connexx®)

 CANopen umożliwia korzystanie z bardzo długich ścieżek komunikacyjnych o 
długości do 200 m

Czujnika wagowego Inteco® można używać razem ze wskaźnikiem wagi X3  
(od 2020/2021).

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o obszarach  
zastosowań i zaletach czujnika wagowego Inteco®.

Inteco® z konwerterem Connexx®
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Higieniczne rozwiązania w zakresie  
ważenia zbiorników

Podczas ważenia zbiorników w przemyśle spożywczym, napojów lub farmaceutycznym higieniczna 
konstrukcja instalacji jest ważna szczególnie tam, gdzie istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia 
produktu przez mikroorganizmy.

Minebea Intec oferuje pełną gamę rozwiązań do ważenia zbiorników procesowych i magazynowych, które 
zostały opracowane zgodnie z wytycznymi EHEDG. Rozwiązania te cechują się: 

 Łatwością czyszczenia dzięki ułatwionemu dostępowi oraz mniejszej ilości śrub i szczelin

 Krótkim czasem czyszczenia

 Niskim zużyciem detergentów

 Konstrukcją samoodpływowa – ciecze czyszczące mogą łatwo spływać

 Zastosowaniem materiałów o optymalnej odporności na detergenty

 Maksymalną obciążalnością 125 kg–2 t i klasą dokładności C3 (zgodnie z OIML R60)

Higieniczny moduł wagowy Novego®

 Zmontowany moduł wagowy z czujnikiem wagowym, zintegrowanym ogra-
nicznikiem i zabezpieczeniem przed odrywaniem od podłoża, który pozwala 
zaoszczędzić czas na instalacji

 Wykonany z wyjątkowo odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4418, która jest 
nowością w technologii ważenia

 Maksymalna stabilność wobec sił poprzecznych gwarantuje precyzyjne wyniki 
pomiarów nawet w przypadku takich elementów jak mieszadła

 Ze zintegrowaną regulacją wysokości i innowacyjną korekcją nachylenia

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej o obszarach zastosowań i  
zaletach modułu wagowego Novego®.



Moduł  
wagowy Contego®

Skrzynka przyłączeniowa PR 6130

Czujnik wagowy PR 6202

Przekaźnik wagowy 
PR 5230

Z funkcją 
EasyFill®

Higieniczny moduł wagowy Contego®

 Zmontowany moduł wagowy z czujnikiem wagowym, zintegrowanym  
ogranicznikiem i zabezpieczeniem przed odrywaniem od podłoża, który  
pozwala zaoszczędzić czas na instalacji

 Zintegrowana funkcja umożliwiająca szybkie podnoszenie zbiornika bez  
podnośników hydraulicznych

 Zaawansowana technologia zamykania zapewnia optymalną higieniczną  
konstrukcję

 Produkt z certyfikatem EHEDG

Higieniczny czujnik wagowy PR 6202 
z zestawem montażowym PR 6002
 Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

 Zabezpieczenie przed oderwaniem

 Ze zintegrowanym elementem zastępującym czujnik dla łatwiejszej instalacji

 Zestaw montażowy dostępny z ogranicznikiem i bez do 25 kN

 Higieniczna konstrukcja i wykończenie powierzchni czujnika wagowego  
zgodnie z wytycznymi EHEDG

Przekaźnik wagowy w obudowie PR 5230  
 Wysokoprecyzyjny przekaźnik oferujący rozdzielczość do 120 000 zliczeń.  

Zintegrowany wyświetlacz graficzny umożliwia bezpośrednią kontrolę stanu. 
Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie (IP66) dla szybkiego 
czyszczenia i najwyższej odporności chemicznej

 Wygodna i efektywna kalibracja wagi w ciągu jednej minuty bez użycia  
obciążników 

 Zdalna konfiguracja i obsługa poprzez zintegrowaną stronę internetową

 Funkcja EasyFill® do jednoskładnikowego dozowania płynów, proszków i granu-
latów z konfigurowaną wartością docelową, tolerancją i wartością graniczną 

 Wiele interfejsów danych pozwala na łatwą integrację z systemami kontroli 
procesów i bezpośrednie podłączenie drukarki lub zdalnego wyświetlacza

 Dzięki opcjonalnej jednostce przyłączeniowej dla maks. 4 czujników  
wagowych nie jest potrzebna dodatkowa skrzynka przyłączeniowa

Skrzynka przyłączeniowa PR 6130
 Obudowa ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie z mem-

braną do wyrównywania ciśnienia uniemożliwiającą dostęp wilgoci

 Stopień ochrony IP68/IP69

 Zatwierdzona do stosowania w strefach Ex

 Do podłączenia 4 lub 8 czujników wagowych
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Kabel instalacyjny MP 80
 6 przewodów

 Materiał: TPE

 Regulacja, kalibracja i ocena zgodności

Kabel instalacyjny PR 6135/36
 Podwójnie ekranowany przewód instalacyjny o optymalnej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne. 

 Zakres temperatur pracy: -40˚C do +90˚C

 Odporność ogniowa, EN 50265-2-1, IEC 60332-1

 Napięcie probiercze 500 V (50 Hz, 1 minuta), VDE 0472 część 508 badanie B

 PR 6135 do stosowania w obszarach innych niż niebezpieczne, PR 6136 do stosowania w  
obszarach niebezpiecznych

 Dostępna jest wersja pancerna o wysokiej wytrzymałości, zapewniająca optymalną ochronę  
przed przecięciem i gryzoniami

Plastikowa skrzynka przyłączeniowa MP 90
 Do podłączenia od 1 do 4 czujników wagowych

 Dostępne dla cztero- lub sześcioprzewodowych czujników wagowych

 Stopień ochrony IP65

Pomoc
Zapewniamy szeroki zakres usług związanych z naszymi produktami. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na naszej stronie internetowej.

 Doradztwo w zakresie konstrukcji mechanicznych, np. projektowania i posadowienia zbiorników, 
optymalnych połączeń kablowych i przestrzegania wymogów higienicznych

 Wybór optymalnych podzespołów z uwzględnieniem pożądanej wydajności i kosztów

 Wyznaczenie dokładności systemu ważącego oraz (orientacyjnej) wartości siły bocznej i odrywania.

 Dostarczenie plików CAD czujników wagowych i zestawów montażowych dla łatwej integracji z 
istniejącymi projektami

 Zapewnienie produktów i rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, np. 

  układów montażowych z niestandardowymi kołnierzami

  dokumentacji projektowej i oznakowania produktów

  specjalnych powłok dla maksymalnej ochrony w obszarach o wysokiej korozyjności

Akcesoria



PR 6130/08 PR 6130/04N PR 6130/34Sa PR 6130/35S PR 6130/38S PR 6130/64Sa PR 6130/65S PR 6130/68S

Liczba czujników 
wagowych

1 ... 8 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 8 1 ... 4 1 ... 4 1 ... 8

Materiał Poliwęglan Aluminium, ma-
lowane

1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L 1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L

Stopień ochrony IP65 IP67 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69

Certyfikat ATEX |  
FM

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak

Skrzynka przyłączeniowa PR 6130
 Wytrzymała skrzynka przyłączeniowa do podłączenia czujników wagowych

 Wyposażona w membranę wyrównującą ciśnienie, zapobiegającą  
przedostawaniu się wilgoci do wnętrza skrzynki podczas zmian temperatury

 Dla technologii cztero- i sześcioprzewodowej

 Wyjątkowo wysoka oporność izolacji dla optymalnych sygnałów pomiarowych

 Dostępne wersje z certyfikatem ATEX i FM do stosowania w obszarach niebezpiecznych
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Podzespoły i urządzenia 
do ważenia silosów

Dozowanie i recepturowanie

Ważenie towarów wchodzących

Podzespoły i urządzenia 
do ważenia zbiorników (analogowe/cyfrowe)

Podzespoły i urządzenia 
do wag samochodowych 

(analogowe/cyfrowe)

Wykrywanie ciał obcych (detekcja  
metali/kontrola rentgenowska)

Rozwiązania, które zapewniają  
dokładność i identyfikowalność

Rzetelna kontrola dostarczanych produktów 
i składowanych materiałów

Portfolio produktów

Prezentujemy naszą bogatą ofertę. Oferujemy rozwiązania 
dostosowane do wszelkich wymagań: od rozwiązań z zakresu 
ochrony przeciwwybuchowej po higieniczną konstrukcję.

Towary wchodzące Przyjmowanie towa-
rów jednostkowych

Przyjmowanie i przechowy-
wanie materiałów sypkich

Zautomatyzowane 
systemy produkcji

Dla pełnej kontroli procesu



Porcjowanie i ważenie kontrolne

Recepturowanie

Ważenie kontrolne/Detekcja metali

Kontrola rentgenowska

Kontrola towarów paczkowanych 
oraz statystyczna kontrola procesu

Dozowanie i recepturowanie

Podzespoły i urządzenia 
do ważenia zbiorników (analogowe/cyfrowe)

Ważenie/komisjonowanie 
towarów wychodzących

Wagi kontrolne do dużych obciążeń

Rozwiązania, które zapewniają  
dokładność i identyfikowalność

Podzespoły i urządzenia 
do wag samochodowych 

(analogowe/cyfrowe)

PakowanieProdukcja ręczna Towary wychodzące

Kontrola jakości produktów  
i bezpieczeństwa żywności

Zapewnianie jakości produktu  
końcowego 
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Więcej informacji można uzyskać 
na naszej stronie internetowej lub pod adresem  

info@minebea-intec.com

Wsparcie inżynieryjne i rozwiązania globalne – 
zapewnienie optymalnych rozwiązań
  Konsultacje w sprawie wyboru najlepszych produktów i rozwiązań w 

odniesieniu do pożądanej wydajności, dokładności i kosztów

  Wsparcie projektowe w zakresie integracji naszych produktów i rozwiązań w 
istniejących konstrukcjach

  Produkty lub rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta – dostosowane do 
indywidualnych wymagań

Prowadząc międzynarodową działalność stoimy wraz z naszymi certyfikowa-
nymi partnerami u boku klientów na całym świecie przez cały okres eksplo-
atacji naszych produktów i rozwiązań, począwszy od wyboru odpowiedniego 
sprzętu i systemów, poprzez modernizację, części zamienne i szkolenia.

Usługi

Uruchamianie – terminowy 
start produkcji
 Instalacja mechaniczna i elektryczna z 

uruchomieniem i szkoleniem w zakresie 
ustawień i obsługi

  Kalibracja lub ocena zgodności urządzeń i 
systemów zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
dotyczącymi techniki pomiarowej

 Kwalifikacja urządzeń (IQ/QQ)



Kursy szkoleniowe – doskonalenie 
umiejętności
 Praktyczne szkolenia które zmniejszają liczbę błędów ek-

sploatacyjnych i przestojów oraz koszty utrzymania, a tym 
samym zwiększają wydajność urządzeń i efektywność linii

 Seminaria szkoleniowe z przepisów prawa oraz technologii

Modernizacja – aktualizacja systemów i 
poprawa wydajności
 Aktualizacje sprzętowe i oprogramowania

 Remonty urządzeń

Konserwacja i naprawa – gwarantowana 
dyspozycyjność i wydajność
  Kalibracja lub przygotowanie do legalizacji urządzeń i systemów 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi

 Konserwacja zapobiegawcza zapewniająca dyspozycyjność i  
wydajność urządzeń

  Usługi naprawcze, w tym umowy na obsługę doraźną z  
gwarantowanym czasem reakcji na zgłoszenie

 Profesjonalny serwis części zamiennych

  Usługi zdalne, takie jak narzędzie serwisowe miRemote oparte na 
rzeczywistości rozszerzonej – pierwszoliniowe wsparcie na miejscu
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Wszystko z jednego źródła

Minebea Intec oferuje produkty, rozwiązania i usługi służące doskonalszej niezawodności, wyższemu bezpie-
czeństwu i większej wydajności przemysłowych linii produkcyjnych i pakowania dla wszystkich branż.

Nasza oferta obejmuje różne rozwiązania w zakresie automatycznego i ręcznego ważenia i kontroli, oprogramo-
wania i usług dla wielu różnych zastosowań i branż.

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Niemcy
Tel. +49.40.67960.303
Email info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com

Ważenie i automatyza-
cja procesów
 Wagi do zbiorników i silosów

 Podzespoły do wag samochodowych

 Wagi stołowe i podłogowe

 Dozowanie i recepturowanie

Zapewnianie jakości
 Wagi kontrolne

 Detektory metalu

 Systemy kontroli rentgenowskiej

 Statystyczna kontrola procesu

Usługi
 Wsparcie techniczne

 Uruchomienie

 Prace konserwacyjne i naprawy

 Modernizacja

 Kursy szkoleniowe


