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Przedmowa
Koniecznie przestrzegać!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie – o ile nie jest to nakazane przepisami prawa – nie są
wiążące dla irmy Minebea Intec, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację
produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi.
W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer
wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem.

Wskazówka
Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować,
a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich
(Minebea Intec) jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe
postanowienia.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przeczytać instrukcję.
- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem uważnie przeczytać niniejszą

instrukcję.

- Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Przechowywać ją w dobrze dostępnym i
bezpiecznym miejscu.

1.2 Tak wyglądają instrukcje postępowania
1. - n. stoi przed kolejnymi czynnościami.

1.3 Tak wyglądają listy
- oznacza wyliczenie.

1.4 Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe
[ ] otaczają pozycje menu i przyciski ekranowe
Przykład:
[Start]- [Programy]- [Excel]

1.5 Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa
Hasła określają stopień występującego zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania
środków chroniących przed nim.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób
NIEBEZPIECZEŃSTWO, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkich,
nieodwracalnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób.
OSTRZEŻENIE przed możliwą sytuacją, która może skutkować śmiercią i/lub ciężkimi,
nieodwracalnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

znajduje się przed opisem czynności.
opisuje wynik czynności.
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PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób.
OSTROŻNIE, możliwa sytuacja, która może skutkować lekkimi, odwracalnymi
obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
czynności zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
UWAGA, możliwa sytuacja, która może skutkować stratami materialnymi i/lub szkodami
dla środowiska naturalnego, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

Notyikacja:

Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki.

1.6 Infolinia
Telefon: +49.40.67960.444
Faks: +49.40.67960.474
e-mail: help@minebea-intec.com
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2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wskazówki ogólne

PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkiem na zdrowiu osób.
Produkt opuszcza zakład produkcyjny w stanie wolnym od wad z punktu widzenia
bezpieczeństwa technicznego.

Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi
stosować się do wskazówek oraz uwag ostrzegawczych zawartych w niniejszej
dokumentacji.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Skrzynkę przyłączeniową zaprojektowano do stosowania podczas ważenia zbiorników
i pojemników.
Nie jest dopuszczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.
Obsługę, rozruch i konserwację produktu można powierzyć wyłącznie przeszkolonym
pracownikom wykwaliikowanym, którzy znają zagrożenia związane z ich pracą, unikają
ich lub chronią się przed nimi.
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej.
Za szkody powstałe z powodu innych części instalacji lub w wyniku nieprawidłowej
obsługi produktu producent nie ponosi odpowiedzialności. Użytkowanie produktu
oznacza uznanie wyżej wymienionych postanowień.
W poniższej tabeli przedstawiono przetworniki wagowe, które należy lub których nie
należy stosować, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Przetworniki wagowe, które należy sto-
sować

Przetworniki wagowe, których nie należy
stosować

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/.., wszystkie typy

PR 6224 Pendeo® Truck

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

Contego®/..D1, /..D1Ex, /..C3, /..C3Ex
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Przetworniki wagowe, które należy sto-
sować

Przetworniki wagowe, których nie należy
stosować

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

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 przyjęcia towaru
Przesyłkę należy sprawdzić pod kątem kompletności. Przeprowadzając kontrolę
wzrokową stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia natychmiast złożyć reklamację u doręczyciela. Koniecznie powiadomić punkt
sprzedaży i serwisu irmy Minebea Intec.

2.4 Przed uruchomieniem

UWAGA

Przeprowadzić kontrolę wzrokową!
Przed uruchomieniem, po magazynowaniu i transporcie sprawdzić, czy urządzenie
nie jest uszkodzone mechanicznie.

2.5 Konserwacja i naprawa
2.5.1 Wskazówki ogólne

Naprawy podlegają obowiązkowej kontroli i mogą być wykonywane wyłącznie przez
irmę Minebea Intec.
W przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania należy zwrócić się do lokalnego
przedstawicielstwa irmy Minebea Intec w celu wykonania naprawy.
Urządzenie należy wysłać do naprawy wraz z dokładnym i kompletnym opisem błędu.
Prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy,
którzy znają związane z nimi niebezpieczeństwa, z uwzględnieniem zalecanych środków
ostrożności.
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3 Specyikacja techniczna

3.1 Zakres dostawy

Poz. Nazwa

1 Pokrywka

2 Skrzynka z modułem elektronicznym

3 Zworki do oporników synchronizacji osi

4 Element wyrównujący nacisk

5 Dławik kablowy M20

6 Uszczelka redukcyjna M20 (do ≤8 mm)

7 Zatyczka 6 mm (3×)

8 Zestaw 4 uszczelek M25

9 Dławik kablowy M25

Następujących pozycji nie uwzględniono na ilustracji:

10 Szablon wiertarski

11 Skrócona instrukcja obsługi
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3.2 Dane techniczne

Stopnie ochrony wg DIN EN 60529
IP65:
pyłoszczelność i ochrona przed przenikaniem strugi
wody (z dyszy), laną na obudowę z dowolnej strony.

Położenie montażowe Wlot kablowy od dołu

Liczba przetworników wagowych 1–4

Wyrównanie nacisku Element wyrównujący nacisk z tworzywa sztucznego

Materiał skrzynki przyłączeniowej ABS

Kolor skrzynki przyłączeniowej szary, podobny do RAL 7035

Masa netto 0,65 kg

Masa z opakowaniem 0,85 kg

Zakres temperatury użytkowej -30°C…+70°C

Zakres temperatury magazynowania -30°C…+80°C

Dławiki kablowe Dławiki kablowe z tworzywa sztucznego
poliamid PA6 V-2

Rezystancja izolacji (w zakresie temperatury użytkowa-
nia przy wilgotności powietrza 95 % i UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wszystkie dane zgodne z EN 61326, zakres dla przemysłu

Pola elektromagnetyczne wysokiej
częstotliwości (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mObudowa

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Szybkie przejściowe zmienne
zakłócające (Burst)

EN 61000-4-4 1 kV

Napięcia udarowe (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Przewody sygnało-
we i sterownicze

Zakłócenia powstające w przewodach
wskutek sprzężenia wysokiej częstot-
liwości (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Wymiary

wszystkie wymiary w mm
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4 Zalecenia dotyczące montażu i podłączenia

4.1 Wskazówki ogólne
- Stosować tylko gwintowane złącza kablowe dostarczone przez producenta.

- Skrzynkę przyłączeniową montować w taki sposób, aby gwintowane złącza kablowe
znajdowały się na dole.

- Nie otwierać skrzynki przyłączeniowej, jeżeli zostało podłączone napięcie.

Notyikacja:

W temperaturze otoczenia > 45°C należy stosować kable nadające się do temperatury co
najmniej 85°C.

4.2 Zaciski przyłączeniowe i zworki

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie pomiarowe przetworników wa-
gowych +

Sygnał + zielony

Styk zaciskowy
IND

Napięcie pomiarowe kabla połączeniowe-
go +

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie pomiarowe przetworników wa-
gowych –

Sygnał – szary

Styk zaciskowy
IND

Napięcie pomiarowe kabla połączeniowe-
go –

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie zasilające przetworników wa-
gowych –

Supply - niebieski

Styk zaciskowy
IND

Napięcie zasilające kabla połączeniowe-
go –
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Styki zaciskowe
1…4

Przetworników wagowych Sense –Sense - czarny

Styk zaciskowy
IND

Kabel połączeniowy Sense -

Styki zaciskowe
1…4

Przetworników wagowych Sense +Sense + biały

Styk zaciskowy
IND

Kabel połączeniowy Sense +

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie zasilające przetworników wa-
gowych +

Supply + czerwo-
ny

Styk zaciskowy
IND

Napięcie zasilające kabla połączeniowego +

Styki zaciskowe
1…4

Ekran przetworników wagowychScreen żółty

Styk zaciskowy
IND

Ekran kabla połączeniowego

1 Zworka

2 Zworka

Łączy przewód zasilający przetworników
wagowych z przewodem Sense. W przy-
padku 6-żyłowego kabla przetworników
wagowych obie zworki muszą być otwarte.

4.3 Przepust kablowy
Dławiki kablowe zawsze mają uszczelkę.
Jeżeli zachodzi potrzeba użycia kabla o średnicy ≤8 mm, w dławiku kablowym M20
można użyć uszczelki redukcyjnej (patrz rozdział 4.5).
Dławik kablowy M25 zaopatrzyć w zestaw czterech uszczelek, aby można było
przeprowadzić maks. cztery kable przetworników wagowych.
Żyły kablowe w urządzeniu należy podłączyć do zacisków.

UWAGA

Możliwe są straty materialne.
Jeżeli jeden z dławików kablowych nie jest używany, należy go zabezpieczyć jedną
z zatyczek wchodzących w zakres dostawy.

UWAGA

Możliwe są straty materialne.
W regularnych odstępach czasu sprawdzać szczelność dławików kablowych,
a w razie konieczności dokręcić.
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4.4 Montaż dławika kablowego

Notyikacja:

Należy koniecznie przestrzegać następujących momentów dokręcających:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Wyjąć elementy wyposażenia dodatkowego.
2. Wkręcić dławnicę (2) w skrzynkę przyłączeniową i dokręcić na czopie sześciokątnym.

3. Przykręcić nakrętkę złączkową (1) na dławnicę i lekko dokręcić.
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4.5 Montaż uszczelki redukcyjnej / 4-elementowego zestawu uszczelek

Notyikacja:

Koniecznie do dławnicy najpierw włożyć stronę z uszczelką!

1. Odkręcić nakrętkę złączkową (2).
2. Wyjąć uszczelkę z dławnicy (3).
3. W przypadku dławika kablowego M20 włożyć uszczelkę redukcyjną (1) (dla kabli

o średnicy ≤8 mm).

4. W przypadku dławika kablowego M25 zastosować 4-elementowy zestaw
uszczelek (4).

5. Ponownie nakręcić nakrętkę złączkową (2).
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5 Połączenia kablowe

5.1 Wskazówki ogólne
Aby móc korzystać ze skrzynki przyłączeniowej do przetworników wagowych z kablem
6-żyłowym, zworki 1 i 2 nie mogą być zwarte, patrz rozdział 4.2.
Kabel należy wprowadzić od dołu.
Żyły oraz ekranowanie kabla przyłączeniowego należy wyposażyć w tulejki kablowe
zgodnie z DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 dla zielonego, szarego, czarnego i białego

- 0,75 mm2 dla niebieskiego i czerwonego

W przypadku kabli przetworników wagowych nie jest to konieczne.
Żyły podłączyć do zacisków zgodnie z kolorowymi oznaczeniami .
Ekrany z drugiej strony kabla przyłączeniowego podłączyć do przyłącza wyrównania
potencjałów następnego urządzenia (patrz podręcznik urządzenia), patrz rozdział 5.3 i
5.4.

5.2 Kabel połączeniowy
W celu podłączenia skrzynki przyłączeniowej do urządzenia należy zastosować kabel
połączeniowy MP 80/.. , maks. długość: 300 m.

5.3 Połączenia kablowe

Notyikacja:

Wszystkie podzespoły są przedstawione tylko schematycznie.

Kod barwny

bk = czarny

bu = niebieski

gn = zielony

gy = szary

rd = czerwony

wh = biały
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5.4 Wyrównanie potencjałów

UWAGA

Prawidłowe podłączenie uziemienia do elementów wbudowanych oraz skrzynki
przyłączeniowej jest szczególnie ważne.
W żadnym wypadku nie można zrezygnować z dodatkowego, osobnego uziemienia
urządzenia oraz wystarczającego zabezpieczenia sieci elektrycznej przed
oddziaływaniem prądu elektrycznego pioruna. Nie wystarczy zwykłe podłączenie
przewodu ochronnego!

Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z naszymi zaleceniami, prawo
do gwarancji wygasa. W szczególności należy wystarczająco zabezpieczyć całą
instalację wraz z zasilaniem przed oddziaływaniem prądu elektrycznego pioruna!
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5.5 Elektroniczna synchronizacja osi
5.5.1 Wskazówki ogólne

Przetworniki wagowe irmy Minebea Intec są produkowane z zachowaniem wysokich
kryteriów jakościowych i charakteryzują się bardzo dokładnie zsynchronizowanymi
wartościami wyjściowymi.
Mimo to, na skutek mechanicznej asymetrii mogą występować niedopuszczalne błędy
obciążenia mimoosiowego, które należy wyeliminować przez wlutowanie rezystorów.
Prawidłowy montaż oraz dokładne wyrównanie przetworników wagowych mają
decydujące znaczenie dla uzyskania dobrych wyników pomiarów i w znaczący sposób
określają zachowanie przy obciążeniu mimoosiowym. Dlatego po zauważeniu błędu
mimoosiowego należy zawsze najpierw sprawdzić montaż i wyrównanie przetworników
wagowych.
W razie potrzeby przeprowadzić mechaniczne wyrównywanie wysokości (patrz
Podręcznik instalacji przetworników wagowych).

UWAGA

Utrata dokładności legalizacji
Niestabilność sygnału może powstawać wskutek problemów ze stykiem. Skutkiem jest
przemieszczanie się punktu zerowego, prowadzące do utraty dokładności legalizacji.

Nie stosować potencjometrów.
Stosować tylko rezystory 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) typu MBB0207
(ok. 2,5 × 6,5 mm) lub CECC B.

5.5.2 Sposób postępowania
Elektroniczna synchronizacja osi pozwala zmniejszyć czułość każdego pojedynczego
przetwornika wagowego.
Wymaganą rezystancję można przy tym wyliczyć na podstawie następującego wzoru:

R Rezystor podłączany do obwodu wyjściowego przetwornika
wagowego (wartość rezystancji wynosi standardowo < 7Ω).

Masa rzecz. Wartość masy na wyświetlaczu

Masa zad. Masa nałożonego obciążenia

RO Rezystancja wyjściowa przetwornika wagowego

Przykład:

nałożone obciążenie 12 000 kg

Wyświetlanie 12 052 kg

RO 1010Ω (patrz podręcznik instalacji przetwornika wagowego)

obliczona rezystancja 4,38Ω
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Następujące kroki są konieczne, by zminimalizować błędy obciążenia mimoosiowego:

W ten sposób przetworniki wagowe zostaną zsynchronizowane z wyświetloną
wartością przetwornika referencyjnego.

Notyikacja:

Fabrycznie słupki lutownicze do rezystorów są zwarte.

1. Należy wybrać przetwornik wagowy z najmniejszym wyświetlanym obciążeniem jako
przetwornik referencyjny.

2. W skrzynce przyłączeniowej usunąć zworkę odpowiedniego przewodu
pomiarowego (Signal +) i wlutować rezystor wyliczony na podstawie powyższego
wzoru (w przykładzie 4,38Ω).

3. Następnie wyjustować na nowo wagę.
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6 Konserwacja/Naprawa/Prace lutownicze/Czyszczenie

6.1 Konserwacja
Prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy,
którzy znają związane z nimi niebezpieczeństwa, z uwzględnieniem zalecanych środków
ostrożności.

6.2 Naprawa
Naprawy podlegają obowiązkowej kontroli i mogą być wykonywane wyłącznie przez
irmę Minebea Intec.
W przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania należy zwrócić się do lokalnego
przedstawicielstwa irmy Minebea Intec w celu wykonania naprawy.
Urządzenie należy wysłać do naprawy wraz z dokładnym i kompletnym opisem błędu.

6.3 Prace lutownicze
W celu synchronizacji osi dopuszczalne są prace lutownicze przy urządzeniu.

6.4 Czyszczenie

UWAGA

Straty materialne spowodowane zastosowaniem nieodpowiednich środków/
materiałów czyszczących.
Uszkodzenia urządzenia.

Płyn nie może przedostać się do wnętrza.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalników itp.).
W przypadku stosowania w przemyśle spożywczym używać środków czyszczących
odpowiednich dla tej branży.
Używać miękkich gąbek, szczotek i szmatek.

1. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, odłączyć kable transmisji danych.
2. Urządzenie czyścić szmatką lekko zwilżoną wodą z mydłem.
3. Urządzenie wytrzeć do sucha miękką szmatką.
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7 Utylizacja

Jeżeli opakowanie nie jest już potrzebne, należy je przekazać do lokalnego punktu
usuwania odpadów wzgl. dostarczyć do renomowanego przedsiębiorstwa zajmującego
się utylizacją lub do punktu zbiórki. Opakowanie składa się głównie z materiałów
ekologicznych, które mogą być używane jako surowiec wtórny.
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstw domowych, ani
przekazywać do lokalnych punktów zbiórki prowadzonych przez publiczne zakłady
gospodarki odpadami – dotyczy to również drobnych przedsiębiorców.
Ustawodawstwo UE wymaga, aby utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w
państwach członkowskich dokonywana była osobno od niesegregowanych odpadów
komunalnych w celu późniejszego poddania ich recyklingowi.

Przed utylizacją lub zezłomowaniem produktu należy wyjąć z niego baterie i przekazać je
do właściwego punktu zbiórki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych OWH.

Adresy punktów serwisowych świadczących usługi naprawy podane są w dołączonej do
produktu karcie informacyjnej, jak również na naszej stronie internetowej www.minebea-
intec.com.
Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia do naprawy produktów skażonych
materiałami niebezpiecznymi (skażenie ABC).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem naszego serwisu na
miejscu lub z centralą serwisową.
Minebea Intec GmbH
Centrum Napraw
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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