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

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

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

gaat.

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

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

1.3 Zo zien lijsten eruit
- Geven een opsomming aan.

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

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

GEVAAR

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

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

WAARSCHUWING

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

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

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

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

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

LET OP

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

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

Opmerking:

Gebruikstips, nuttige informatie en aanwijzingen.

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

2.1 Algemene aanwijzingen

VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten.

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

2.2 Gebruik conform het beoogde gebruiksdoel
De kabelaansluitdoos is ontwikkeld voor toepassingen bij het wegen van tanks en
reservoirs.
Hij is niet goedgekeurd voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.
Bediening, inbedrijfstelling en onderhoud van het product mogen alleen door opgeleid
en vakbekwaam personeel plaatsvinden, dat de daarmee verbonden gevaren kent en
vermijdt of zich daartegen beschermt.
Het apparaat is volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door andere
systeemcomponenten of door ondeskundig gebruik van het product. Door de benutting
van het product worden de bovengenoemde bepalingen bevestigd.
De volgende tabel toont de conform het gebruiksdoel inzetbare en niet inzetbare
weegcellen.

Inzetbare weegcellen Niet inzetbare weegcellen

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 types

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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Inzetbare weegcellen Niet inzetbare weegcellen

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

2.4 Voor de inbedrijfstelling

LET OP

Visuele controle!
Controleer voor de inbedrijfstelling, en na opslag en transport, of het apparaat geen
mechanische beschadigingen vertoont.

2.5 Reparatie en onderhoud
2.5.1 Algemene aanwijzingen

Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend met inachtneming van de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd door een geschoolde vakman die de daarmee
samenhangende gevaren kent.
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3 Speciicaties

3.1 Leveromvang

Pos. Benaming

1 Deksel

2 Kast incl. elektronica

3 Bruggen voor de hoekcompensatieweerstanden

4 Drukcompensatie-element

5 Kabelconnector M20

6 Reductie-afdichtingsring M20 (voor ≤8 mm)

7 Afsluitstop 6 mm (3×)

8 4-voudig afdichtingsinzetstuk M25

9 Kabelconnector M25

Voor de volgende posities is er geen afbeelding:

10 Boorsjabloon

11 Beknopte handleiding
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3.2 Technische gegevens

Beschermingsgraden conform DIN EN 60529
IP65:
stofdicht en beschermd tegen indringend straalwater
(sproeier) uit willekeurige hoek.

Inbouwstand Kabelinvoer van onderen

Aantal weegcellen 1…4

Drukcompensatie Kunststof drukcompensatie-element

Materiaal van de aansluitdoos ABS

Kleur van de aansluitdoos grijs vergelijkbaar met RAL 7035

Netto gewicht 0,65 kg

Verzendgewicht 0,85 kg

Gebruikstemperatuurbereik -30°C…+70°C

Opslagtemperatuurbereik -30°C…+80°C

Kabelwartels Kunststof kabelwartels
Polyamide PA6 V-2

Isolatieweerstanden (in het gebruikstemperatuurbe-
reik bij 95 % luchtvochtigheid en UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Alle gegevens in overeenstemming met EN 61326 voor industrie

Hoogfrequente elektromagnetische
velden (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mBehuizing

Elektrostatische ontlading (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Snelle transiënte storingen (burst) EN 61000-4-4 1 kV

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

Signaal- en stuurlei-
dingen

Kabelgeleide storingen door HF-
koppeling (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Afmetingen

alle afmetingen in mm
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4 Instructies voor montage en aansluiting

4.1 Algemene aanwijzingen
- Alleen de door de producent geleverde metalen kabelwartels gebruiken.

- De aansluitkast zo monteren, dat de kabelwartels zich aan de onderzijde bevinden.

- De aansluitkast niet openen wanneer er spanning op staat.

Opmerking:

Bij omgevingstemperaturen >45 °C moeten kabels worden gebruikt, die voor minstens
85 °C geschikt zijn.

4.2 Aansluitklemmen en bruggen

Klemcontact 1…4 + Meetspanning weegcellenSignaal + groen

Klemcontact IND + Meetspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Meetspanning weegcellenSignaal - grijs

Klemcontact IND - Meetspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Voedingsspanning weegcellenSupply - blauw

Klemcontact IND - Voedingsspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Sense weegcellenSense - zwart

Klemcontact IND - Sense verbindingskabel

Klemcontact 1…4 + Sense weegcellenSense + wit

Klemcontact IND + Sense verbindingskabel

Klemcontact 1…4 + Voedingsspanning weegcellenSupply + rood

Klemcontact IND + Voedingsspanning verbindingskabel
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Klemcontact 1…4 Afscherming weegcellenScreen geel

Klemcontact IND Afscherming verbindingskabel

1 Brug

2 Brug

Verbindt de voedingskabel van de
weegcellen met Sense-kabel. Bij 6-aderige
weegcelkabels moeten beide bruggen
geopend zijn.

4.3 Kabeldoorvoer
De kabelwartels zijn elk van een afdichtende klemring voorzien.
De M20-kabelwartel kan voorzien worden van een reductieklemring wanneer ≤8 mm
kabels worden gebruikt (zie hoofdstuk 4.5).
De M25-kabelwartel moet van een 4-voudige afdichtklem worden voorzien om tot 4
weegcelkabels te kunnen doorvoeren.
De kabeladers worden in het apparaat op de klemmen geplaatst.

LET OP

Materiële schade is mogelijk.
Als een doorvoeropening niet wordt benut, moet deze opening van een van de
bijgeleverde afsluitstiften worden voorzien.

LET OP

Materiële schade is mogelijk.
De gemonteerde kabelwartels absoluut met regelmatige tussenpozen op dichtheid
controleren en zo nodig aandraaien.
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4.4 Kabelconnector monteren

Opmerking:

De volgende aanhaalmomenten beslist in acht nemen:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. De afzonderlijke onderdelen uit het kabelconnectorpakket halen.
2. Stopbus (2) in de kabelverbindingskast vastschroeven en aan de zeskant vastdraaien.

3. Wartelmoer (1) op de stopbus schroeven en licht aandraaien.
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4.5 Reductieklemring/4-voudige afdichting monteren

Opmerking:

Beslist de zijde met de dichtlip eerst in de stopbus zetten!

1. Wartelmoer (2) eraf draaien.
2. Aanwezige klemring uit de stopbus (3) verwijderen.
3. Bij de M20-kabelwartel de reductieklemring (1) inzetten (bij kabel ≤8 mm).

4. Bij een M25-kabelwartel de 4-voudige afdichtklem (4) aanbrengen.
5. Wartelmoer (2) weer vastschroeven.
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5 Kabelverbindingen

5.1 Algemene aanwijzingen
Om de verbindingskast voor weegcellen met 6-aderige kabels te kunnen gebruiken,
moeten de jumpers 1 en 2 worden geopend, zie hoofdstuk 4.2.
De kabelinvoer moet van onder af plaatsvinden.
De aders en afscherming van de verbindingskabels voorzien van adereindhulzen conform
DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 voor groen, grijs, zwart en wit

- 0,75 mm2 voor blauw en rood

Bij de weegcelkabels is dit niet nodig.
De aders conform de kleurmarkeringen op de klemmen aansluiten .
De afschermingen op de andere zijde van de verbindingskabel met de aansluiting van de
potentiaalverefening van het volgende apparaat (zie apparaathandboek) verbinden, zie
hoofdstuk 5.3 en 5.4.

5.2 Verbindingskabels
Voor de verbinding van de aansluitkast naar het apparaat moet de verbindingskabel
MP 80/.. worden gebruikt, max. lengte: 300 m.

5.3 Kabelverbindingen

Opmerking:

Alle componenten zijn alleen schematisch weergegeven.

Kleurcode

bk = zwart

bu = blauw

gn = groen

gy = grijs

rd = rood

wh = wit
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5.4 Potentiaalverefening

LET OP

De correcte aansluiting van de aarde op de inbouwcomponenten en de aansluitkast
is bijzonder belangrijk.
Een aanvullende afzonderlijke aarding van het apparaat evenals een voldoende
bescherming van het stroomnet tegen blikseminslag mag beslist niet worden nagelaten.
Alleen het aansluiten van een randaarde aanbrengen is niet voldoende!

Als de installatie niet conform onze voorschriften wordt uitgevoerd, vervalt de
garantie. In het bijzonder moet de gehele installatie, inclusief de voeding,
voldoende zijn beveiligd tegen blikseminslag!
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5.5 Elektrische hoekuitlijning
5.5.1 Algemene aanwijzingen

Weegcellen van Minebea Intec worden vervaardigd volgens hoge kwaliteitsnormen en
beschikken over zeer nauwkeurig aangepaste uitgangswaarden.
Desondanks kunnen door mechanische asymmetrieën ontoelaatbare hoeklastfouten
optreden, die moeten worden gecorrigeerd door het insolderen van weerstanden.
De correcte inbouw en de exacte uitlijning van weegcellen zijn bepalend voor goede
meetresultaten en bepalen ook in belangrijke mate het gedrag bij hoeklasten. Daarom
moet bij een waargenomen hoekfout altijd eerst de inbouw en uitlijning van de weegcel
worden gecontroleerd.
Zo nodig een mechanische hoogtecorrectie uitvoeren (zie Installatiehandboek van de
weegcel).

LET OP

Verlies van de ijkingsnauwkeurigheid
Een instabiel signaal kan ontstaan door contactproblemen. Deze veroorzaken
wisselende nulpunten, die verlies van de ijkingsnauwkeurigheid tot gevolg hebben.

Gebruik geen potentiometer.
Gebruik alleen weerstanden van 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) van het formaat
MBB0207 (ca. 2,5 × 6,5 mm) of CECC B.

5.5.2 Handelwijze
De elektrische hoekcompensatie maakt het mogelijk om de gevoeligheid voor elke
weegcel afzonderlijk te reduceren.
De vereiste weerstand kan daarbij worden berekend met de volgende formule:

R Weerstand die in de uitgangscirkel van de weegcel
wordt ingevoegd (de weerstandswaarde is normali-
ter <7Ω).

Gewicht Werkelijk Gewichtswaarde op het display

Gewicht Beoogd Gewicht van de opgelegde last

RO Uitgangsweerstand van de weegcel

Voorbeeld:

Opgelegde last 12.000 kg

Display 12.052 kg

RO 1010Ω (zie Installatiehandboek van de weegcel)

Berekende weerstand 4,38Ω
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De volgende stappen zijn noodzakelijk om de hoeklastfouten te minimaliseren:

Zo worden de weegcellen aangepast aan de aangegeven waarde van de referentiecel.

Opmerking:

In de fabriek zijn de soldeerpinnen voor de weerstanden kortgesloten.

1. De weegcel met de laagste aangegeven last als referentiecel kiezen.
2. In de verbindingskast de jumper van de betrefende meetkabel (signaal +)

verwijderen en een volgens de bovengenoemde formule berekende weerstand
insolderen (in het voorbeeld 4,38Ω).

3. Daarna de weegschaal opnieuw instellen.
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6 Onderhoud/Reparatie/Soldeerwerkzaamheden/Reiniging

6.1 Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend met inachtneming van de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd door een geschoolde vakman die de daarmee
samenhangende gevaren kent.

6.2 Reparatie
Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.

6.3 Soldeerwerkzaamheden
Aan het apparaat zijn soldeerwerkzaamheden voor hoekcompensatie toegestaan.

6.4 Reiniging

LET OP

Materiële schade door het gebruik van ongeschikte schoonmaakhulpmiddelen/
reinigingsproducten.
Beschadigingen van het apparaat.

Vloeistof mag niet in het inwendige terechtkomen.
Geen agressieve reinigingsproducten (oplosmiddelen o.i.d.) gebruiken.
Bij inzet in de levensmiddelenindustrie de daar gebruikelijke
schoonmaakhulpmiddelen gebruiken.
Zachte sponzen, borstels en doeken gebruiken.

1. Apparaat van het net afkoppelen, aangesloten datakabels losmaken.
2. Apparaat met licht in zeepsop bevochtigde doek reinigen.
3. Apparaat met zachte doek afdrogen.
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7 Verwijdering

Als de verpakking niet meer nodig is, moet deze naar het plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf, naar een erkende afvalverwerker of naar een inzamelpunt
worden gebracht. De verpakking bestaat voor een groot deel uit milieuvriendelijke
materialen die als secundaire grondstofen kunnen worden gebruikt.
Dit product mag niet – ook niet door kleine ondernemers – bij het huisvuil gedaan of bij
inzamelpunten van de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven afgegeven worden.
Volgens de EU-wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten in de EU-
lidstaten gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval worden ingezameld, zodat ze
kunnen worden hergebruikt.

Vóór de verwijdering of sloop van het product moeten aanwezige batterijen verwijderd
en bij een geschikt inzamelpunt ingeleverd worden.
Meer informatie vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

Serviceadressen voor reparatie vindt u in de bij het product meegeleverde
productinformatie en op onze website www.minebea-intec.com.
Wij behouden ons het recht voor om met gevaarlijke stofen besmette producten (ABC-
besmetting) niet ter reparatie aan te nemen.
Neem bij vragen contact op met onze servicemedewerkers ter plaatse of met onze
servicecentrale.
Minebea Intec GmbH
Reparatiecentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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