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Johdanto

Ehdottomasti noudatettava!

Mitkään tässä asiakirjassa annetut tiedot – ellei laissa muuta määrätä – eivät ole sitovia Minebea Intec:lle ja niitä
voidaan muuttaa. Tuotetta saavat käyttää ja sen saa asentaa ainoastaan koulutetut ja asiantuntevat
ammattihenkilöt. Jos sinulla on mitä tahansa tähän tuotteeseen liittyvää kysyttävää, ilmoita aina tiedustelusi
yhteydessä tuotteen tyyppi, nimi ja versionumero/sarjanumero sekä kaikki tuotteeseen liittyvät lisenssinumerot.

Huomautus

Tämä asiakirja on osittain suojattu tekijänoikeuksilla. Sitä ei saa muuttaa tai kopioida, eikä myöskään käyttää
ilman saantolupaa tai tekijänoikeudellisen omistajan (Minebea Intec) kirjallista lupaa. Kun käytät tuotetta,
hyväksyt yllä kuvatut määräykset.



Sisällysluettelo

1 Johdanto.............................................................................................................................................. 3

1.1 Lue käsikirja................................................................................................................................................................. 3
1.2 Tältä näyttävät käsittelyohjeet................................................................................................................................. 3
1.3 Tältä näyttävät luettelot ............................................................................................................................................ 3
1.4 Tältä näyttävät valikot ja pehmopainikkeet ........................................................................................................... 3
1.5 Tältä näyttävät turvallisuusohjeet ........................................................................................................................... 3
1.6 Hotline .......................................................................................................................................................................... 4

2 Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................... 5

2.1 Yleisiä ohjeita .............................................................................................................................................................. 5
2.2 Määräystenmukainen käyttö.................................................................................................................................... 5
2.3 Tavaran vastaanottotarkastus.................................................................................................................................. 6
2.4 Ennen käyttöönottoa ................................................................................................................................................. 6
2.5 Korjaus ja huolto......................................................................................................................................................... 6

2.5.1 Yleisiä ohjeita.................................................................................................................................................... 6

3 Tekniset tiedot..................................................................................................................................... 7

3.1 Toimituksen laajuus ................................................................................................................................................... 7
3.2 Tekniset tiedot ............................................................................................................................................................8
3.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) .......................................................................................................... 8
3.4 Mitat.............................................................................................................................................................................. 9

4 Asennus- ja liitäntäohjeita ................................................................................................................. 10

4.1 Yleisiä ohjeita ............................................................................................................................................................ 10
4.2 Liittimet ja hyppyjohdot .......................................................................................................................................... 10
4.3 Kaapelin sisäänvienti ................................................................................................................................................ 11
4.4 Johtoruuviliitosten asentaminen ............................................................................................................................12
4.5 Pienennystiivisterengas/4-fkertainen tiivistesarja, asennus .............................................................................13

5 Johtoliitokset..................................................................................................................................... 14

5.1 Yleisiä ohjeita ............................................................................................................................................................ 14
5.2 Liitäntäjohto .............................................................................................................................................................. 14
5.3 Johtoliitokset............................................................................................................................................................. 14
5.4 Potentiaalitasaus ...................................................................................................................................................... 16
5.5 Sähköinen kulmatasaus............................................................................................................................................17

5.5.1 Yleisiä ohjeita...................................................................................................................................................17
5.5.2 Menettelytapa .................................................................................................................................................17

6 Huolto/Korjaus/Juottotyöt/Puhdistus............................................................................................... 19

6.1 Huolto......................................................................................................................................................................... 19
6.2 Korjaus ....................................................................................................................................................................... 19
6.3 Juottotyöt .................................................................................................................................................................. 19

Johtoliitäntärasia MP 90/04 Sisällysluettelo

Minebea Intec FI-1



6.4 Puhdistus ................................................................................................................................................................... 19

7 Hävittäminen .....................................................................................................................................20

Johtoliitäntärasia MP 90/04 Sisällysluettelo

FI-2 Minebea Intec



1 Johdanto

1.1 Lue käsikirja

- Lue käsikirja huolellisesti kokonaan lävitse ennen kuin työskentelet tuotteen parissa.

- Tämä käsikirja on osa tuotetta. Säilytä se helposti saatavilla ja turvallisesti.

1.2 Tältä näyttävät käsittelyohjeet

1. - n. tarkoittavat käynnissä olevia käsittelyvaiheita.

1.3 Tältä näyttävät luettelot

- tarkoittaa luetteloa.

1.4 Tältä näyttävät valikot ja pehmopainikkeet

[ ] ympäröivät valikkokohtia ja pehmopainikkeita
Esimerkki:

[Käynnistä]- [ohjelma]- [Excel]

1.5 Tältä näyttävät turvallisuusohjeet

Signaalisanat kuvaavat sen vaaran astetta, joka syntyy varoitusohjeet laiminlyötäessä.

VAARA

Varoitus henkilövahingoista.

VAARA, joka uhkaa välittömästi ja johtaa kuolemaan tai vakaviin, pysyviin vammoihin,
jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

VAROITUS

Varoitus vaarallisesta paikasta ja/tai henkilövahingoista

VAROITUS mahdollisesti uhkaavasta tilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai
vakaviin, pysyviin vammoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

HUOM

Varoitus henkilövahingoista.

VARO tarkoittaa mahdollisesti uhkaavaa tilannetta, joka saattaa johtaa lieviin
vammoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

tarkoittaa käsittelyvaihetta.
kuvaa käsittelyvaiheen tuloksen.
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HUOMIO

Varoitus esine- ja/tai ympäristövahingoista.

HUOMIO tarkoittaa mahdollisesti ilmaantuvaa tilannetta, joka saattaa johtaa esine- ja/
tai ympäristövahinkoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

Huomautus:

Käyttövinkkejä, hyödyllisiä tietoja ja ohjeita.

1.6 Hotline

Puhelin: +49.40.67960.444
Faksi: +49.40.67960.474
S-posti: help@minebea-intec.com
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2 Turvallisuusohjeet

2.1 Yleisiä ohjeita

HUOM

Varoitus henkilövahingoista.

Tuote on lähtenyt tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa.
Jotta tämä kunto voidaan säilyttää ja taata laitteen vaaraton käyttö, käyttäjän on
noudatettava näiden dokumentaatioiden ohjeita ja varoituksia.

2.2 Määräystenmukainen käyttö

Johtoliitäntärasia on tarkoitettu käytettäväksi säiliöiden ja astioiden punnitsemiseen.
Sitä ei ole hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.
Ainoastaan koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka tuntee vaarat ja tietää,
kuinka vaarat vältetään tai niiltä suojaudutaan, saa ottaa käyttöön tuotteen ja käyttää
sekä huoltaa sitä.
Laite on kehitetty tämänhetkisen tekniikan tuntemuksen mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka syntyvät muista laitteiston osista tai tuotteen
epäasianmukaisesta käytöstä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa, että yllä kuvatut
määräyksen on hyväksytty.
Seuraavassa taulukossa on esitetty määräystenmukaisesti käytettävät ja ei-käytettävät
punnituskennot.

Käytettävät punnituskennot Ei-käytettävät punnituskennot

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/.., kaikki tyypit

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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Käytettävät punnituskennot Ei-käytettävät punnituskennot

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 Tavaran vastaanottotarkastus

Lähetyksen täydellisyys on tarkistettava. Visuaalisella tarkastuksella on määritettävä,
onko lähetys vaurioitunut. Jos tuotteesta on valitettavaa, toimittajalle on välittömästi
lähetettävä reklamaatio. Asiasta on ilmoitettava Minebea Intec -myynti- ja
huoltopaikkaan.

2.4 Ennen käyttöönottoa

HUOMIO

Visuaalinen tarkastus!

Ennen käyttöönottoa ja varastoinnin ja kuljetuksen jälkeen on varmistettava, ettei
laitteessa ole merkkejä mekaanisista vaurioista.

2.5 Korjaus ja huolto

2.5.1 Yleisiä ohjeita

Korjaukset ovat tarkastusvelvollisia, ja vain Minebea Intec saa suorittaa ne.
Jos laitteessa on vika tai käyttöhäiriö, käänny paikallisen edustuksen Minebea Intec
puoleen korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Laite on lähetettävä korjattavaksi tarkan ja täydellisen viankuvauksen kanssa.
Huoltotöitä saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset, jotka tuntevat tehtävään
liittyvät vaarat, annetut varotoimenpiteet huomioiden.
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3 Tekniset tiedot

3.1 Toimituksen laajuus

Kohta Nimi

1 Kansi

2 Rasia, mukaan lukien elektroniikka

3 Hyppyjohtimet kulmatasausvastuksille

4 Paineentasauselementti

5 Johtoruuviliitos M20

6 Pienennystiivisterengas M20 (koolle ≤8 mm)

7 Sulkutappi 6 mm (3×)

8 4-kertainen tiivisteosa M25

9 Johtoruuviliitos M25

Seuraavissa kohdissa ei ole kuvia:

10 Porausmalline

11 Pikaopas
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3.2 Tekniset tiedot

Suojausluokat DIN EN 60529:n mukaan
IP65:

Pölytiivis ja suojattu roiskevettä vastaan (suutin) mistä
tahansa kulmasta.

Asennusasento Johdon sisäänvienti alakautta

Punnituskennojen lukumäärä 1…4

Paineentasaus Muovinen paineentasauselementti

Liitäntärasian materiaali ABS

Liitäntärasian väri harmaa, vastaa väriä RAL 7035

Nettopaino 0,65 kg

Lähetyspaino 0,85 kg

Käyttölämpötila-alue -30°C…+70°C

Varastointilämpötila-alue -30°C…+80°C

Johtoruuviliitokset Muoviset johtoruuviliitokset
Polyamidi PA6 V-2

Eristysvastus (käyttölämpötila-alueella 95 %:n ilman-
kosteudessa ja teholla UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Kaikki tiedot vastaavat standardia EN 61326 teollisuusalueille

Suurtaajuuksisia, sähkömagneettisia
kenttiä (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mKotelo

Sähköstaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Nopeat transienttiset häiriösuureet
(purske)

EN 61000-4-4 1 kV

Iskujännitteet (syöksyaalto) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Signaali- ja ohjaus-
johdot

Johdon johtamat häiriöt HF-
kytkennän kautta (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Mitat

Kaikki mitat yksikössä mm
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4 Asennus- ja liitäntäohjeita

4.1 Yleisiä ohjeita

- Käytä vain valmistajan toimittamia johtoruuviliitoksia.

- Asenna liitäntärasia niin, että johtoruuviliitokset ovat alapuolella.

- Älä avaa liitäntärasiaa, jos siinä on jännitettä.

Huomautus:

Ympäristön lämpötiloissa > 45 °C on käytettävä johtoja, jotka soveltuvat käytettäviksi
vähintään lämpötilassa 85 °C.

4.2 Liittimet ja hyppyjohdot

Liitinkosketin 1…4 + mittausjännite, punnituskennoSignaali + vihreä

Liitinkosketin IND + mittausjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - mittausjännite, punnituskennoSignaali - harmaa

Liitinkosketin IND - mittausjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - syöttöjännite, punnituskennoSupply - sininen

Liitinkosketin IND - syöttöjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - Sense-punnituskennotSense - musta

Liitinkosketin IND - Sense-liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 + Sense-punnituskennotSense + valkoi-
nen Liitinkosketin IND + Sense-liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 + syöttöjännite, punnituskennotSupply + punai-
nen Liitinkosketin IND + syöttöjännite, liitäntäjohto
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Liitinkosketin 1…4 Punnituskennon suojusScreen keltainen

Liitinkosketin IND Liitäntäjohdon suojus

1 Hyppyjohdin

2 Hyppyjohdin

Yhdistää punnituskennojen syöttöjohdon
Sense-johtoon. 6-johtimellisten punnitus-
kennon johtojen molempien hyppyjohdin-
ten on oltava auki.

4.3 Kaapelin sisäänvienti

Johtoruuviliitoksissa on tiivisterengas.
M20-ruuviliitokseen voidaan asentaa pienennystiivisterengas, jos käytetään johtoa
≤8 mm (katso luku 4.5).
M25-ruuviliitokseen on asennettava 4-kertainen tiivisteosa, jotta laitteeseen voidaan
liittää korkeintaan 4 punnituskennon johtoa.
Johtimet on asennettu laitteessa liittimiin.

HUOMIO

Esinevauriot ovat mahdollisia.

Jos tiivisteosan sisäänvientiä ei käytetä, tämä on suljettava mukana toimitetulla
sulkutapilla.

HUOMIO

Esinevauriot ovat mahdollisia.

Tarkista ehdottomasti asennetut ruuviliitokset säännöllisin väliajoin tiiviyden varalta
ja tarvittaessa kiristä.
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4.4 Johtoruuviliitosten asentaminen

Huomautus:

Noudata ehdottomasti seuraavia kiristysmomentteja:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Ota yksittäiset osat oheispakkauksesta.
2. Ruuvaa tiivisteholkin laippa (2) johtoliitäntäkoteloon ja kiristä kuusikannalla.

3. Ruuvaa hattumutteri (1) tiivisteholkin laippaan ja kiristä kevyesti.
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4.5 Pienennystiivisterengas/4-fkertainen tiivistesarja, asennus

Huomautus:

Asenna huulitiivisteen puolella ensiksi ehdottomasti tiivistysholkin laippa!

1. Ruuvaa irti lukitusmutteri (2).
2. Irrota olemassa oleva tiivisterengas tiivistysholkin laipasta (3).
3. Käytä M20-ruuviliitoksissa pienennystiivisterengasta (1) (johdossa ≤8 mm).

4. Käytä M25-ruuviliitoksissa 4-kertaista tiivistesarjaa (4).
5. Ruuvaa lukitusmutteri (2) jälleen kiinni.
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5 Johtoliitokset

5.1 Yleisiä ohjeita

Jotta punnituskennoille tarkoitettua liitäntärasiaa voitaisiin käyttää 6-johtimellisella
johdolla, hyppyjohdinten 1 ja 2 on oltava auki, ks. luku 4.2.
Johtojen sisäänviennin on tapahduttava alakautta.
Liitäntäjohtojen johtimissa ja suojuksissa on oltava johtimen päätyholkit standardin
DIN 46228-1 mukaan:

- 0,5 mm2 vihreälle, harmaalle, mustalle ja valkoiselle

- 0,75 mm2 siniselle ja punaiselle

Punnituskennojohtojen kohdalla tämä ei ole välttämätöntä.
Liitä johtimet liittimien värimerkintöjen mukaisesti .
Yhdistä suojukset liitäntäjohdon toisella puolella seuraavan laitteen potentiaalitasauksen
liitäntään (katso laitteen käsikirja), ks. luvut 5.3 ja 5.4.

5.2 Liitäntäjohto

Liitettäessä liitäntärasiaa laitteeseen, on käytettävä liitäntäjohtoa MP 80/..
maks. pituus: 300 m.

5.3 Johtoliitokset

Huomautus:

Kaikki osat on esitetty kaavion muodossa.

Värikoodi

bk = musta

bu = sininen

gn = vihreä

gy = harmaa

rd = punainen

wh = valkoinen
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5.4 Potentiaalitasaus

HUOMIO

Oikeanlainen maadoituksen liittäminen asennettaviin osiin ja liitäntärasiaan on

erityisen tärkeää.

Lisäksi on ehdottomasti huolehdittava laitteen erillisestä maadoituksesta sekä
virtaverkon riittävästä suojauksesta salamaniskuja varten. Pelkkä suojajohtimen
liittäminen ei riitä!

Jos asennusta ei suoriteta ilmoittamiemme määräysten mukaisesti, myöntämämme
takuu raukeaa. Lisäksi koko asennuksen, mukaan lukien jännitteensyöttö, on oltava
riittävän hyvin suojattu salamaniskuilta!
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5.5 Sähköinen kulmatasaus

5.5.1 Yleisiä ohjeita

Minebea Intec-punnituskennot on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan, ja
niiden lähtöarvot on erittäin tarkasti tasattu.
Mekaaniset epäsymmetriat saattavat kuitenkin aiheuttaa ei sallittuja
kulmakuormitusvirheitä, jotka on tasattava juottamalla vastukset.
Punnituskennojen oikeanlainen asennus ja täsmällinen suuntaus on edellytys hyville
mittaustuloksille, ja ne määrittävät huomattavassa määrin myös kulmakuormituksen
käyttäytymisen. Tämän vuoksi havaittaessa kulmavirheitä on aina ensin tarkistettava
punnituskennon asennus ja suuntaus.
Suorita tarvittaessa mekaaninen korkeudentasaus (katso punnituskennon
asennuskäsikirja).

HUOMIO

Kalibrointitarkkuuden katoaminen

Epävakaa signaali voi syntyä kosketusongelmista. Tästä seuraa siirtyvät nollapisteet,
jotka johtavat kalibrointitarkkuuden menettämiseen.

Älä käytä potentiometriä.
Käytä vain vastuksia 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W), koko MBB0207 (ca. 2,5 × 6,5 mm)
tai CECC B.

5.5.2 Menettelytapa

Sähköinen kulmatasaus mahdollistaa kunkin yksittäisen punnituskennon herkkyyden
vähentämistä erikseen.
Vaadittu vastus voidaan tällöin laskea seuraavaa kaavaa käyttäen:

R Vastus, joka lisätään punnituskennon lähtöpiiriin
(vastus on normaalisti <7Ω).

Paino tod Painoarvo näytöllä

Paino nim Asetetun kuorman paino

RO Punnituskennon lähtövastus

Esimerkki:

Asetettu kuorma 12 000 kg

Näyttö 12,052 kg

RO 1010Ω (katso punnituskennon asennuskäsikirja)

Laskettu vastus 4,38Ω
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Seuraavat vaiheet ovat välttämättömiä, jotta kulmakuormitusvirheet voidaan
minimoida:

Näin punnituskennot tasataan viitekennon esitettyyn arvoon.

Huomautus:

Juottopylväät on tehtaalla oikosuljettu vastuksia varten.

1. Valitse viitekennoksi punnituskenno, jonka esitetty kuorma on pienin.
2. Irrota liitäntärasiasta vastaavan mittausjohdon johdinsilta (signaali +) ja juota yllä

kuvatun kaavan mukaan laskettu vastus (esimerkissä 4,38Ω).

3. Tämän jälkeen säädä vaaka uudelleen.
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6 Huolto/Korjaus/Juottotyöt/Puhdistus

6.1 Huolto

Huoltotöitä saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset, jotka tuntevat tehtävään
liittyvät vaarat, annetut varotoimenpiteet huomioiden.

6.2 Korjaus

Korjaukset ovat tarkastusvelvollisia, ja vain Minebea Intec saa suorittaa ne.
Jos laitteessa on vika tai käyttöhäiriö, käänny paikallisen edustuksen Minebea Intec
puoleen korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Laite on lähetettävä korjattavaksi tarkan ja täydellisen viankuvauksen kanssa.

6.3 Juottotyöt

Laitteelle saa suorittaa juottotöitä kulmatasausta varten.

6.4 Puhdistus

HUOMIO

Soveltumattomien puhdistusvälineiden/-aineiden käytöstä johtuva esinevaurio.

Laitteen vauriot.
Nestettä ei saa päästä laitteen sisälle.
Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita (liuotinaineita y m.).
Laitetta käytettäessä elintarviketeollisuudessa on käytettävä tähän tarkoitukseen
sopivia puhdistusaineita.
Käytä pehmeitä sieniä, harjoja ja liinoja.

1. Irtikytke laite verkosta ja irrota liitetty datakaapeli.
2. Puhdista laite kevyesti saippuavaahtoon kostutetulla liinalla.
3. Kuivaa laite pehmoisella liinalla.
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Jos pakkausta ei enää tarvita, se on toimitettava paikalliseen hävityspisteeseen tai
hyväksytylle jätteidenhävitysyhtiölle tai keräyspisteeseen. Pakkaus muodostuu
suurimmaksi osaksi ympäristöystävällisistä materiaaleista, joita voidaan käyttää
sekundääriraaka-aineina.
Tätä tuotetta ei saa hävittää – tämä koskee myös pienyrittäjiä – kotitalousjätteen
joukossa tai paikallisissa, julkisissa kierrätyspisteissä.
EU-lainsäädäntö edellyttää jäsenvaltioiltaan, että sähköiset ja elektroniset laitteet
hävitetään jäsenmaissa erillään lajittelemattomasta kunnallisjätteestä niin, että ne
voidaan uusiokäyttää.

Ennen tuotteen hävittämistä tai romuttamista tuotteessa olevat paristot on poistettava ja
hävitettävä asianmukaisessa keräyspisteessä.
Lisäohjeita on Yleisissä ehdoissamme.

Huolto-osoitteet korjauksia varten on ilmoitettu tuotteen mukana toimitetuissa
tuotetiedoissa sekä Internetissä osoitteessa www.minebea-intec.com.
Pidätämme oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta vaarallisista aineista
kontaminoituneita tuotteita (ABC-kontaminaatio).
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikallisen liikkeemme huoltohenkilökuntaan tai
huoltokeskukseemme.
Minebea Intec GmbH
Korjauskeskus
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hampuri, Saksa
Puh.: +49-40-67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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