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Úvod
Bezpodmínečně dodržujte!
Pokud není zákonem stanoveno jinak, jsou všechny údaje v tomto dokumentu pro společnost Minebea Intec
nezávazné a vyhrazujeme si k nim právo změny. Ovládání / instalaci výrobku smí provádět pouze vyškolený,
odborný a zkušený personál. V korespondenci týkající se tohoto výrobku uvádějte prosím typ, označení a číslo
verze / sériové číslo, jakož i všechna čísla licencí, která souvisejí s výrobkem.

Upozornění
Tento dokument je částečně chráněn autorskými právy. Nesmí být měněn nebo kopírován a bez zakoupení nebo
písemného souhlasu držitele autorských práv (Minebea Intec) nesmí být používán. Používáním tohoto výrobku
uznáváte výše uvedená ustanovení.
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1 Úvod

1.1 Přečtěte si příručku
- Přečtěte si pozorně a kompletně tuto příručku před zahájením práce s přístrojem.

- Tato příručka je součástí výrobku. Dbejte na to, aby byla bezpečně uložena na dobře
přístupném místě.

1.2 Tak vypadají pokyny pro manipulaci
1. - n. uvozují postupné manipulační kroky.

1.3 Tak vypadají seznamy
- označuje výčet.

1.4 Tak vypadají menu a softwarové klávesy
[ ] ohraničují položky menu a softwarových kláves.
Příklad:
[Start]- [Programme]- [Excel]

1.5 Tak vypadají bezpečnostní pokyny
Signální slova označují závažné nebezpečí, které vzniká při nedodržení opatření pro
eliminaci nebezpečí.

NEBEZPEČÍ

Varování před poraněním osob
NEBEZPEČÍ, které bezprostředně hrozí a může mít za následek smrt a/nebo těžká,
nevratná poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ

Varování před nebezpečným místem a/nebo před poraněním osob
VAROVÁNÍ před možným výskytem situace s následkem smrti a/nebo těžkých,
nevratných poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poraněním osob.
UPOZORNĚNÍ na možný výskyt situace s následkem lehkých, vratných poranění při
neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

uvozuje manipulační krok.
popisuje výsledek manipulačního kroku.
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OZNÁMENÍ

Varování před hmotnými škodami a/nebo poškozením životního prostředí.
POZOR na možný výskyt situace s následkem hmotných škod a/nebo poškození
životního prostředí při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

Pozor:

Tipy pro používání, užitečné informace a pokyny.

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

2.1 Všeobecné pokyny

UPOZORNĚNÍ

Varování před poraněním osob.
Výrobek opustil závod v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu.

Aby tento stav zůstal zachován a byl zajištěn bezpečný provoz, musí uživatel
dodržovat pokyny a výstrahy obsažené v této dokumentaci.

2.2 Použití v souladu s určením
Kabelová instalační krabice byla vyvinuta k použití v oblasti vážení nádrží a zásobníků.
Není schválena pro provoz v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Obsluhu, uvedení do provozu a údržbu výrobku smí provádět pouze zaškolený personál
s odpovídající odbornou kvaliikací, který zná spojená nebezpečí a dokáže jim předcházet
a chránit se před nimi.
Přístroj byl vyvinut v souladu s aktuálním stavem techniky.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené jinými částmi zařízení nebo
nesprávným používáním výrobku. Používáním výrobku souhlasíte s výše uvedenými
ustanoveními.
Následující tabulka obsahuje vážní čidla, která lze a nelze použít pro předpokládaný účel.

použitelná vážní čidla nepoužitelná vážní čidla

PR 6201/..L, /..N, /..D1, /..C3, /..C4, /..C5,
/..C6

PR 6201/..LE, /..LA, /..NE, /..D1E, /..C3E,
/..C4E, /..C5E, /..C6E

PR 6201/..NDB, /..LDB PR 6201/..NDBE, /..LDBE

PR 6202/..C1, /..C3, /..C4 PR 6202/..C1E, /..C3E, /..C4E

Inteco®/..D1, /..C3, /..C6 Inteco®/..D1E, /..C3E, /..C6E

PR 6204 Pendeo® Process

PR 6207/..D1, /..C3

PR 6211/..D1

PR 6212/..C1 PR 6212/..C1E, /..LT

PR 6221/.., všechny typy

PR 6224 Pendeo® Truck

PR 6241/..D1, /..C3, /..C6 PR 6241/..D1E, /..C3E, /..C6E

Contego®/..D1, /..D1Ex, /..C3, /..C3Ex

PR 6246/..D1, /..C3, /..C6 PR 6246/..D1E, /..C3E, /..C6E

PR 6251/..L PR 6251/..LE, /..LA, /..LAC

Novego®/..D1, /..D1E, /..C3, /..C3E

MP 55/..C3MR+ MP 55/..C3MR+E
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použitelná vážní čidla nepoužitelná vážní čidla

PR 40/..C3MR

PR 43/..C3MR

PR 47/..C3MR

PR 76/..N, /..C3

MP 77/..C3MR MP 77/..C3MR E

MP 79(T)/..C3MR MP 79(T)/..C3MR E

2.3 Kontrola zboží při příjmu
Musí být zkontrolována kompletnost zásilky. Je potřeba vizuálně ověřit, že zásilka nebyla
poškozena. Případně zjištěné závady je nutné ihned reklamovat u doručitele. Zároveň je
potřeba vyrozumět prodejní nebo servisní pracoviště Minebea Intec.

2.4 Před uvedením do provozu

OZNÁMENÍ

Vizuální kontrola!
Před uvedením do provozu, po skladování a přepravě je potřeba dbát na to, aby
přístroj nevykazoval mechanická poškození.

2.5 Opravy a Údržba
2.5.1 Všeobecné pokyny

Opravy musejí být překontrolovány a smí být prováděny pouze u Minebea Intec.
V případě závady nebo poruchy funkce se obraťte na příslušné místní zastoupení
Minebea Intec a požádejte o provedení opravy.
Přístroj musí být odeslán k opravě s přesným a úplným popisem chyby.
Činnosti údržby smí provádět pouze vyškolený odborník při dodržení daných opatření,
který zná související nebezpečí.
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3 Speciikace

3.1 Rozsah dodávky

Pol. Označení

1 kryt

2 krabice vč. elektroniky

3 můstky pro vyrovnávací odpory rohů

4 prvek pro vyrovnávání tlaku

5 kabelová vývodka M20

6 redukční těsnicí kroužek M20 (pro ≤8 mm)

7 zaslepovací kolík 6 mm (3×)

8 4násobná těsnicí vložka M25

9 kabelová vývodka M25

Následující položky nejsou vyobrazeny:

10 vrtací šablona

11 Stručný návod
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3.2 Technické údaje

Druhy krytí podle normy DIN EN 60529
IP65:
Chráněno před prachem a vniknutím tryskající vody
(tryska) z libovolného úhlu.

Montážní poloha Přivedení kabelu zespodu

Počet vážních čidel 1…4

Vyrovnávání tlaku Plastový prvek pro vyrovnávání tlaku

Materiál instalační krabice ABS

Barva instalační krabice šedá, podobná RAL 7035

Hmotnost netto 0,65 kg

Hmotnost zásilky 0,85 kg

Rozsah provozních teplot –30°C…+70°C

Rozsah skladovacích teplot –30°C…+80°C

Kabelové vývodky Plastové kabelové vývodky
Polyamid PA6 V-2

Izolační odpory (v rozsahu provozních teplot při 95 %
vlhkosti vzduchu a napětí UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Všechna data jsou v souladu s normou EN 61326 pro průmyslové prostředí

Vysokofrekvenční elektromagnetická
pole (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mPouzdro

Elektrostatický výboj (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Rychlé přechodové poruchy (burst) EN 61000-4-4 1 kV

Rázová napětí (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Signálová a řídicí
vedení

Rušení šířená vedením způsobená VF
poli (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Rozměry

Všechny rozměry v mm
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4 Pokyny pro montáž a připojení

4.1 Všeobecné pokyny
- Používejte výhradně výrobcem dodané kabelové vývodky.

- Instalační krabici namontujte tak, aby se kabelové vývodky nacházely dole.

- Neotvírejte instalační krabici, když je pod napětím.

Pozor:

V případě okolních teplot > 45 °C je nutné použít kabely určené pro teplotu min. 85 °C.

4.2 Připojovací svorky a můstky

Kontakty svorky
1…4

+ měřicí napětí vážních čidelSignal + zelená

Kontakt svorky
IND

+ měřicí napětí spojovacího kabelu

Kontakty svorky
1…4

- měřicí napětí vážních čidelSignal - šedá

Kontakt svorky
IND

- měřicí napětí spojovacího kabelu

Kontakty svorky
1…4

- napájecí napětí vážních čidelSupply - modrá

Kontakt svorky
IND

- napájecí napětí spojovacího kabelu

Sense - černá Kontakty svorky
1…4

- Sense – vážní čidla
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Kontakt svorky
IND

- Sense – spojovací kabel

Kontakty svorky
1…4

+ Sense – vážní čidlaSense + bílá

Kontakt svorky
IND

+ Sense – spojovací kabel

Kontakty svorky
1…4

+ napájecí napětí vážních čidelSupply + červená

Kontakt svorky
IND

+ napájecí napětí spojovacího kabelu

Kontakty svorky
1…4

Stínění vážních čidelScreen žlutá

Kontakt svorky
IND

Stínění spojovacího kabelu

1 Můstek

2 Můstek

Propojuje napájecí vedení vážních čidel se
snímacím vedením. V případě 6žilového
kabelu vážního čidla musejí být oba můstky
rozpojené.

4.3 Kabelová průchodka
Kabelové vývodky jsou vybaveny vždy jedním těsnicím kroužkem.
Vývodku M20 lze doplnit redukčním těsnicím kroužkem, jestliže jsou použity
kabely ≤8 mm (viz kapitola 4.5).
Vývodka M25 musí být doplněna 4násobnou těsnicí vložkou k protažení až 4 kabelů
vážních čidel.
Jednotlivé žíly kabelu se připojují v přístroji ke svorkám.

OZNÁMENÍ

Může dojít k věcným škodám.
Pokud se nebude používat konigurace s těsnicí vložkou, musí být uzavřena pomocí
jednoho z dodaných zaslepovacích kolíků.

OZNÁMENÍ

Může dojít k věcným škodám.
U namontovaných vývodek je bezpodmínečně nutné v pravidelných intervalech
kontrolovat těsnost a příp. je dotáhnout.
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4.4 Montáž kabelové vývodky

Pozor:

Bezpodmínečně dodržujte následující utahovací momenty:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Vyjměte jednotlivé díly z přiloženého balení.
2. Ucpávku (2) zašroubujte do kabelové instalační krabice a utáhněte pomocí

šestihranu.

3. Převlečnou matici (1) našroubujte na ucpávku a lehce utáhněte.
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4.5 Montáž redukčního těsnicího kroužku/4násobné těsnicí vložky

Pozor:

Bezpodmínečně nejprve vložte do ucpávky stranu s těsnicím lemem!

1. Odšroubujte převlečnou matici (2).
2. Odstraňte z ucpávky (3) stávající těsnicí kroužek.
3. V případě vývodky M20 nasaďte redukční těsnicí kroužek (1) (u kabelu ≤8 mm).

4. V případě vývodky M25 použijte 4násobnou těsnicí vložku (4).
5. Pevně utáhněte převlečnou matici (2).
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5 Kabelové spojky

5.1 Všeobecné pokyny
Abyste mohli použít instalační krabici pro vážní čidla s 6žilovým kabelem, musíte rozpojit
drátové můstky 1 a 2, viz kapitola 4.2.
Kabel musí být přiveden zespodu.
Žíly a stínění spojovacího kabelu opatřete koncovými objímkami podle DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 pro zelenou, šedou, černou a bílou barvu

- 0,75 mm2 pro modrou a červenou barvu

U kabelů vážních čidel toto není nutné.
Připojte žíly ke svorkám podle barevného označení .
Stínění na druhé straně spojovacího kabelu spojte s přípojkou vyrovnání potenciálů
navazujícího přístroje (viz Příručka pro přístroj), viz kapitola 5.3 a 5.4.

5.2 Spojovací kabel
Pro zajištění spojení mezi instalační krabicí a přístrojem je třeba použít spojovací kabel
MP 80/.., max. délka: 300 m.

5.3 Kabelové spojky

Pozor:

Všechny součásti jsou znázorněny pouze schematicky.

barevný kód

bk = černá

bu = modrá

gn = zelená

gy = šedá

rd = červená

wh = bílá
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5.4 Vyrovnání potenciálů

OZNÁMENÍ

Správné připojení uzemnění k instalovaným dílům a k instalační krabici je
mimořádně důležité.
V žádném případě nelze opomenout dodatečné samostatné uzemnění přístroje a
dostatečné zajištění elektrické sítě proti bleskům. Prosté připojení ochranného vodiče
nestačí!

Pokud nebude instalace provedena podle našich předpisů, zaniká nárok na záruku.
Kompletní instalace včetně napájecího zdroje musí být zejména dostatečně
chráněna před zásahem blesku!

Kabelová instalační krabice MP 90/04 5 Kabelové spojky

CS-16 Minebea Intec



5.5 Elektrické vyrovnávání rohů
5.5.1 Všeobecné pokyny

Vážní čidla Minebea Intec jsou vyrobena podle vysokých standardů kvality a poskytují
velmi přesně vyladěné výchozí hodnoty.
Přesto může docházet vlivem mechanických asymetrií k výskytu nepřípustných chyb
rohového zatížení, které je nutné kompenzovat připájením odporů.
Správná instalace a přesné vyrovnání vážních čidel je rozhodující pro dobré výsledky
měření a má rozhodující vliv i na chování při rohovém zatížení. Proto při zjištění rohové
chyby vždy nejprve zkontrolujte instalaci a vyrovnání vážního čidla.
V případě potřeby proveďte mechanické výškové vyrovnání (viz příručka pro instalaci
vážního čidla).

OZNÁMENÍ

Ztráta přesnosti cejchování
Nestabilní signál může vzniknout v důsledku problémů s kontaktem. Důsledkem jsou
pohyblivé nulové body, které vedou ke ztrátě přesnosti cejchování.

Nepoužívejte potenciometry.
Používejte pouze odpory 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) konstrukční velikosti
MBB0207 (cca 2,5 × 6,5 mm) nebo CECC B.

5.5.2 Pracovní postup
Elektrické rohové vyrovnávání umožňuje samostatné snížení citlivosti jednotlivých
vážních čidel.
Potřebný odpor lze přitom vypočítat pomocí následujícího vzorce:

R Odpor, který bude zařazen do výstupního obvodu
vážního čidla (hodnota odporu je normálně <7Ω).

Hmotnost Skutečná Hodnota hmotnosti na ukazateli

Hmotnost Požadovaná Hmotnost naložené zátěže

RO Výstupní odpor vážního čidla

Příklad:

naložená zátěž 12 000 kg

Ukazatel 12 052 kg

RO 1010Ω (viz Příručka pro instalaci vážního čidla)

vypočítaný odpor 4,38Ω
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Následující kroky jsou zapotřebí k minimalizaci chyby rohového zatížení:

Tím se vážní čidla přizpůsobí zobrazené hodnotě referenční jednotky.

Pozor:

Z výroby jsou pájecí kolíky pro odpory zkratované.

1. Jako referenční jednotku zvolte vážní čidlo s nejnižší zobrazenou zátěží.
2. V instalační krabici odstraňte drátové můstky příslušného měřicího vedení (Signal +) a

připájejte odpor vypočtený podle výše uvedeného vzorce (v příkladu 4,38Ω).

3. Proveďte nové cejchování váhy.
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6 Údržba/Oprava/Pájení/Čištění

6.1 Údržba
Činnosti údržby smí provádět pouze vyškolený odborník při dodržení daných opatření,
který zná související nebezpečí.

6.2 Oprava
Opravy musejí být překontrolovány a smí být prováděny pouze u Minebea Intec.
V případě závady nebo poruchy funkce se obraťte na příslušné místní zastoupení
Minebea Intec a požádejte o provedení opravy.
Přístroj musí být odeslán k opravě s přesným a úplným popisem chyby.

6.3 Pájecí práce
Na přístroji jsou přípustné pájecí práce pro rohové vyrovnání.

6.4 Čištění

OZNÁMENÍ

Věcné škody v důsledku použití nevhodných čisticích pomůcek/prostředků.
Poškození přístroje.

Do vnitřní části zařízení nesmí vniknout žádná kapalina.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla apod. ).
Při používání v potravinářském průmyslu používejte čističe obvyklé pro toto
odvětví.
Používejte měkké houby, kartáče a hadříky.

1. Přístroj odpojte od sítě, odpojte připojené datové kabely.
2. Přístroj očistěte utěrkou mírně navlhčenou mýdlovým roztokem.
3. Přístroj osušte měkkou utěrkou.
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7 Likvidace

Nepotřebné obaly předejte místnímu subjektu zajišťujícímu likvidaci odpadu, resp.
osvědčenému likvidátorovi nebo na sběrné místo. Obal se z velké části skládá
z ekologických materiálů, které mohou posloužit jako druhotné suroviny.
Malé ani středně velké irmy nesmějí tento produkt vyhazovat do domovního odpadu
nebo ho odevzdávat na sběrných místech místních veřejných provozoven na likvidaci
odpadu.
Legislativa EU vyžaduje ve svých členských státech shromažďování elektrických a
elektronických přístrojů odděleně od netříděného komunálního odpadu za účelem jejich
následné recyklace.

Před likvidací, resp. sešrotováním produktu by měly být vložené baterie vyjmuty a
odevzdány na příslušném sběrném místě.
Další informace naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách.

Adresy servisu zajišťujícího opravy naleznete na produktové informaci přiložené
k produktu a také na našich internetových stránkách www.minebea-intec.com.
Vyhrazujeme si právo nepřijmout do opravy produkty kontaminované nebezpečnými
látkami (kontaminace ABC).
Máte-li další dotazy, obraťte na prosím na zaměstnance našeho servisu přímo na místě
nebo na naši servisní centrálu.
Minebea Intec GmbH
Středisko oprav
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburk, Německo
Tel.: +49 40 67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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