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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 træfes.

FARE

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

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
træfes.

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 træfes.

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 træfes.

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

FORSIKTIG

Advarsel om personskader.
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
Forgreningsdåsen er beregnet til brug i forbindelse med vejning af tanke og beholdere.
Den er ikke godkendt til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer.
Betjening, ibrugtagning og vedligeholdelse af produktet må kun udføres af kvaliiceret
og faguddannet personale, som er bekendt med de farer, der er forbundet med arbejdet,
og som undgår eller beskytter sig mod disse farer.
Apparatet 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. Når der gøres brug af produktet, er det
ensbetydende med, at ovenstående bestemmelser accepteres.
Nedenstående tabel viser de vejeceller, der skal anvendes, og de vejeceller der ikke må
anvendes.

Vejeceller, der skal anvendes Vejeceller, der ikke må anvendes

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/.., alle typer

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
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Vejeceller, der skal anvendes Vejeceller, der ikke må anvendes

MP 55/..C3MR+ MP 55/..C3MR+E

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 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 apparatet.

2.5 Reparation og vedligeholdelse
2.5.1 Generelle henvisninger

Reparationer underligger en kontrolpligt og skal altid udføres hos Minebea Intec.
I tilfælde af en defekt eller funktionsfejl bedes du henvende dig til din lokale
repræsentant fra Minebea Intec med henblik på at træfe reparationsforanstaltninger.
Apparatet skal indsendes til reparation med en præcis og fuldstændig beskrivelse af
fejlen.
Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af faguddannet personale, der er bevidst om de
farer, der er forbundet med arbejdet. Og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal
træfes.
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3 Speciikation

3.1 Leveringsomfang

Pos. Betegnelse

1 Låg

2 Skab inkl. elektronik

3 Jumpere til hjørnejusteringsmodstandene

4 Trykudligningselement

5 Kabelforskruning M20

6 Tætningsring til reducering M20 (til ≤8 mm)

7 Låsetap 6 mm (3×)

8 Firedobbelt tætningsindsats M25

9 Kabelforskruning M25

Følgende positioner er ikke afbildet:

10 Boreskabelon

11 Kort vejledning
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3.2 Tekniske data

Beskyttelsesgrader iht. DIN EN 60529
IP65:
Støvtæt og beskyttet mod indtrængen af vandstråler
(dyse) fra alle vinkler.

Monteringsposition Kabelindføring nedefra

Antal vejeceller 1…4

Trykudligning Trykudligningselement af plast

Forgreningsdåsens materiale ABS

Forgreningsdåsens farve grå, lignende RAL 7035

Nettovægt 0,65 kg

Forsendelsesvægt 0,85 kg

Driftstemperatur -30°C…+70°C

Opbevaringstemperatur -30°C…+80°C

Kabelforskruninger Kabelforskruninger af plast
Polyamid PA6 V-2

Isolationsmodstande (i driftstemperaturområdet ved
95 % luftfugtighed og UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Alle data er i overensstemmelse med EN 61326 til industrielle omgivelser.

Højfrekvente elektromagnetiske felter
(80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mKabinet

Elektrostatisk udladning (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Hurtige forbigående forstyrrelser
(burst)

EN 61000-4-4 1 kV

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

Signal- og styreled-
ninger

Ledningsbårne forstyrrelser på grund
af HF-tilkobling (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Mål

alle mål er i mm
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4 Monterings- og tilslutningsanvisninger

4.1 Generelle henvisninger
- Brug kun de kabelforskruninger, der er leveret af producenten.

- Montér forgreningsdåsen således, at kabelforskruningerne er forneden.

- Forgreningsdåsen må ikke åbnes, når spændingen er tilkoblet.

Bemærk:

Ved omgivelsestemperaturer på >45 °C skal der anvendes kabler, som egner sig til
mindst 85 °C.

4.2 Tilslutningsklemmer og jumpere

Klemmekontakt
1…4

+ Målespænding vejecellerSignal + grøn

Klemmekontakt
IND

+ Målespænding tilslutningskabel

Klemmekontakt
1…4

- Målespænding vejecellerSignal - grå

Klemmekontakt
IND

- Målespænding tilslutningskabel

Klemmekontakt
1…4

- Forsyningsspænding vejecellerSupply - blå

Klemmekontakt
IND

- Forsyningsspænding tilslutningskabel

Sense - sort Klemmekontakt
1…4

- Sense vejeceller
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Klemmekontakt
IND

- Sense tilslutningskabel

Klemmekontakt
1…4

+ Sense vejecellerSense + hvid

Klemmekontakt
IND

+ Sense tilslutningskabel

Klemmekontakt
1…4

+ Forsyningsspænding vejecellerSupply + rød

Klemmekontakt
IND

+ Forsyningsspænding tilslutningskabel

Klemmekontakt
1…4

Afskærmning vejecellerScreen gul

Klemmekontakt
IND

Afskærmning tilslutningskabel

1 Jumper

2 Jumper

Forbinder vejecellernes forsyningskabel
med sense-ledningen. Ved brug af vejecel-
lekabler med 6-ledere skal begge jumpere
være åbne.

4.3 Kabelgennemføring
Alle kabelforskruninger er forsynet med en tætningsring.
M20-forskruningen kan udstyres med en tætningsring til reducering af diameteren, hvis
der gøres brug af et kabel på ≤8 mm (se kapitel 4.4).
M25-forskruningen skal udstyres med en iredobbelt tætningsindsats, så der kan føres op
til 4 vejecellekabler gennem den.
Kabellederne sættes på klemmerne i apparatet.

OBS

Der er risiko for tingsskader.
Hvis en af tætningsindsatsens gennemføringer ikke anvendes, skal den lukkes med
en af de medfølgende låsetapper.

OBS

Der er risiko for tingsskader.
De monterede forskruninger skal kontrolleres for tæthed og evt. efterspændes med
jævne mellemrum.
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4.3.1 Montering af kabelforskruning

Bemærk:

Vær opmærksom på følgende tilspændingsmomenter:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Tag delene ud af pakken.
2. Skru pakdåsen (2) ind i forgreningsdåsen, og stram den på sekskanten.

3. Skru omløbermøtrikken (1) på pakdåsen, og stram den let.
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4.4 Montering af tætningsring til reducering/iredobbelt tætningsindsats

Bemærk:

Siden med tætningslæben skal sættes først ind i pakdåsen!

1. Skru omløbermøtrikken (2) af.
2. Tag den gamle tætningsring ud af pakdåsen (3).
3. Ved brug af M20-forskruningen sættes tætningsringen til reducering (1) i (ved brug af

kabler på ≤8 mm).

4. Ved brug af en M25-forskruning isættes den iredobbelte tætningsindsats (4).
5. Skru omløbermøtrikken (2) på igen.

4 Monterings- og tilslutningsanvisninger Forgreningsdåse MP 90/04

Minebea Intec DA-13



5 Kabelforbindelser

5.1 Generelle henvisninger
For at kunne montere forgreningsdåsen til vejeceller med kabler med 6-ledere skal
jumperne 1 og 2 åbnes, se kapitel 4.2.
Kablerne skal føres ind nedefra.
Der skal sættes terminalrør på tilslutningskablets ledere og afskærmning i henhold til
DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 til grøn, grå, sort og hvid

- 0,75 mm2 til blå og rød

Dette er ikke nødvendigt på vejecellekablerne.
Tilslut lederne på klemmerne i henhold til de farvede markeringer .
Forbind afskærmningerne på den anden side af forbindelseskablet med tilslutningen til
det efterfølgende apparats potentialudligning (se vejledningen), se kapitel 5.3 og 5.4.

5.2 Tilslutningskabel
Ved tilslutning af forgreningsdåser til apparatet skal tilslutningskablet MP 80/..
anvendes, maks. længde: 300 m.

5.3 Kabelforbindelser

Bemærk:

Alle komponenter er kun vist skematisk.

Farvekode

bk = sort

bu = blå

gn = grøn

gy = grå

rd = rød

wh = hvid
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5.4 Potentialudligning

OBS

Korrekt tilslutning af jordforbindelsen til komponenterne og forgreningsdåsen er
meget vigtigt.
En ekstra separat jordforbindelse til apparatet samt tilstrækkelig beskyttelse mod
lynnedslag må ikke udelades. Det er ikke nok at tilslutte en beskyttelsesleder!

Garantien bortfalder, hvis installationen ikke udføres i overensstemmelse med vores
anvisninger. Det er især vigtigt at beskytte hele anlægget inklusive
strømforsyningen tilstrækkeligt mod lynnedslag!
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5.5 Elektrisk hjørnejustering
5.5.1 Generelle henvisninger

Vejeceller fra Minebea Intec bliver fremstillet i henhold til høje kvalitetsstandarder, og
deres udgangsværdier er nøje afstemte.
Ikke desto mindre kan der på grund af mekaniske asymmetrier forekomme uacceptable
hjørnebelastningsfejl, der skal udlignes ved pålodning af modstande.
Korrekt montering og nøjagtig justering af vejeceller er af afgørende betydning for at
opnå gode måleresultater, og disse faktorer bestemmer også konsekvenserne i
forbindelse med hjørnebelastning. Derfor skal montering og justering af vejecellen altid
kontrolleres som det første, hvis der observeres hjørnefejl.
Udfør om nødvendigt mekanisk højdejustering (se vejecellens installationsvejledning).

OBS

Manglende kalibreringsnøjagtighed
Kontaktproblemer kan forårsage et ustabilt signal. Det medfører vandrende nulpunkter,
som kan resultere i manglende kalibreringsnøjagtighed.

Anvend aldrig et potentiometer.
Brug kun modstande på 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) af størrelse MBB0207
(ca. 2,5 × 6,5 mm) eller CECC B verwenden.

5.5.2 Fremgangsmåde
Den elektriske hjørnejustering giver mulighed for særskilt at reducere følsomheden af
hver enkelt vejecelle.
Den nødvendige modstand kan beregnes med følgende formel:

R Modstand, der tilføjes til vejecellens udgangskred-
sløb (modstanden er normalt <7Ω).

Vægt fak Vægten på skærmen

Gewicht ref Vægten på den påførte belastning

RO Vejecellens udgangsmodstand

Eksempel:

Påført belastning 12.000 kg

Visning 12.052 kg

RO 1010Ω (se vejecellens installationsvejledning)

Beregnet modstand 4,38Ω
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Følgende trin skal udføres for at minimere hjørnefejl:

På denne måde bliver vejecellerne tilpasset til referencecellens viste værdi.

Bemærk:

Fra fabrikken er loddestederne til modstandene kortsluttede.

1. Vælg vejecellen med den mindste viste belastning som reference.
2. Fjern i forgreningsdåsen jumperen til den pågældende måleledning (Signal +), og lod

den modstand fast, der er beregnet ud fra ovenstående formel (i eksemplet 4,38Ω).

3. Justér derefter vægten på ny.
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6 Vedligeholdelse/Reparation/Lodning/Rengøring

6.1 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af faguddannet personale, der er bevidst om de
farer, der er forbundet med arbejdet. Og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal
træfes.

6.2 Reparation
Reparationer underligger en kontrolpligt og skal altid udføres hos Minebea Intec.
I tilfælde af en defekt eller funktionsfejl bedes du henvende dig til din lokale
repræsentant fra Minebea Intec med henblik på at træfe reparationsforanstaltninger.
Apparatet skal indsendes til reparation med en præcis og fuldstændig beskrivelse af
fejlen.

6.3 Lodning
Lodning i forbindelse med hjørnejustering er tilladt på apparatet.

6.4 Rengøring

OBS

Tingsskade på grund af brug af uegnet rengøringsudstyr/rengøringsmiddel.
Beskadigelse af apparatet.

Der må ikke trænge væske ind i apparatet.
Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler (opløsningsmidler og lignende).
Ved brug i fødevareindustrien skal der gøres brug af de rengøringsmidler, der
normalt anvendes i denne branche.
Brug bløde svampe, børster og klude.

1. Kobl apparatet fra el-nettet, og løsn de tilsluttede datakabler.
2. Rengør apparatet med en klud, der er fugtet let med sæbevand.
3. Tør apparatet af med en blød klud.
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7 Bortskafelse

Såfremt emballagen ikke skal bruges mere, skal den bortskafes af det lokale
renovationsirma hhv. et godkendt specialirma eller indleveres på en genbrugsstation.
Emballagen består i vidt omfang af miljøvenlige materialer, der kan anvendes som
sekundære råmaterialer.
Dette produkt må ikke – heller ikke af mindre erhvervsdrivende – bortskafes sammen
med husholdningsafaldet eller på de lokale genbrugsstationer.
EU-lovgivningen kræver i medlemslandene, at elektrisk og elektronisk udstyr behandles
særskilt fra det usorterede husholdningsafald med henblik på efterfølgende genbrug.

Før bortskafelse eller skrotning af produktet skal eventuelle batterier fjernes og
aleveres til en dertil beregnet genbrugsstation.
Nærmere oplysninger fremgår af vores generelle vilkår og betingelser.

Serviceadresser for indlevering til reparation fremgår af de produktoplysninger, der
følger med produktet, og på vores internetside www.mineba-intec.com.
Vi forbeholder os ret til ikke at tage imod produkter, der er kontaminerede med farlige
stofer (ABC-kontaminering).
Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til vores lokale servicemedarbejdere eller
vores servicecentral.
Minebea Intec GmbH
Reparationscenter
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamborg, Tyskland
Tlf.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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