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Förord
Beakta följande!
Alla uppgifter i detta dokument är, såvida inte detta föreskrivs i lagstiftning, icke bindande för Minebea Intec och
är föremål för ändringar. Användningen/installationen av produkten får endast utföras av utbildad och
yrkeskunnig personal. I händelse av skriftlig kommunikation om denna produkt, vänligen ange typ, beteckning
och versionsnummer/serienummer samt alla med produkten sammanhängande licensnummer.

Upplysning
Detta dokument är delvis upphovsrättsligt skyddat. Det får inte ändras eller kopieras och det får inte användas
utan köp eller skriftligt tillstånd från upphovsrättslig ägare (Minebea Intec). Genom användningen av produkten
godkänner du ovanstående bestämmelser.
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1 Inledning

1.1 Läs handboken
- Läs noga igenom hela handboken innan du arbetar med produkten.

- Denna handbok är en del av produkten. Förvara den på en väl tillgänglig och säker
plats.

1.2 Så här ser hanteringsanvisningarna ut
1. - n. står framför fortlöpande aktionssteg.

1.3 Så här ser listor ut
- kännetecknar en uppräkning.

1.4 Så här ser menyerna och funktionstangenterna ut
[ ] ramar in menyalternativ och funktionstangent.
Exempel:
[Start]- [Program]- [Excel]

1.5 Så här ser säkerhetsanvisningarna ut
Signalord kännetecknar farans svårighetsgrad som uppträder när åtgärderna för att
avvärja faran inte följs.

FARA

Varning för personskador
FARA, som omedelbart hotar eller som leder till dödsfall eller svåra bestående skador
om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

VARNING

Varning för ett riskområde och/eller personskador
VARNING för situationer som möjligen kan uppstå med dödsfall och/eller allvarliga,
bestående skador som följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

OBSERVERA

Varning för personskador.
SE UPP för situationer som möjligen kan uppstå med lindriga, reversibla skador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

står framför ett aktionssteg.
beskriver resultatet av ett aktionssteg.
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OBS

Varning för ett sak- och/eller miljöskador.
OBSERVERA situationer som möjligen kan uppstå med sak- och/eller miljöskador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Upplysning:

Användningstips, användbar information och upplysningar.

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

2.1 Allmänna upplysningar

OBSERVERA

Varning för personskador.
Produkten lämnade fabriken i ett säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.

För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en säker drift måste användaren följa
anvisningarna och varningarna i denna dokumentation.

2.2 Avsedd användning
Kabelkopplingsdosan har utvecklats för användning i samband med vägning av tankar
och behållare.
Den är inte tillåten för drift i explosionsfarligt område.
Användning, idrifttagning och underhåll av produkten får endast genomföras av utbildad
och yrkesmässigt kvaliicerad personal, som känner till farorna som är förenade med
detta och som undviker eller skyddar sig mot dem.
Apparaten utvecklades enligt den senaste modernaste tekniken.
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som har uppstått genom andra
anläggningsdelar eller felaktig användning av produkten. Om du använder produkten har
du godkänt bestämmelserna ovan.
Tabellen nedan visar avsedd och inte avsedd användning av lastcellerna.

lastceller som ska användas lastceller som inte ska användas

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/.., alla 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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lastceller som ska användas lastceller som inte ska användas

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 Inspektion när godset tas emot
Försändelsen måste kontrolleras för fullständighet. Gör en visuell kontroll för att ta reda
på om försändelsen har skadats. Om en anmärkning föreligger så måste den direkt
reklameras hos överlämnaren. Ett Minebea Intec försäljnings- eller serviceställe måste
underrättas.

2.4 Innan idriftsättning

OBS

Visuell kontroll!
Innan idriftsättning, efter lagring och transport, måste du säkerställa att apparaten
inte uppvisar några mekaniska skador.

2.5 Reparation och underhåll
2.5.1 Allmänna upplysningar

Reparationer är föremål för obligatorisk testning och kan Minebea Intec endast
genomföras hos.
Vänd dig till ditt lokala ombud vid en defekt eller en funktionsstörning Minebea Intec, för
att inleda reparationsåtgärder.
Apparaten måste skickas in med en exakt och komplett beskrivning av felet.
Underhållsarbeten får i enlighet med relevanta försiktighetsåtgärder endast genomföras
av kvaliicerad arbetskraft som känner till riskerna i samband med dessa.
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3 Speciikation

3.1 Leveransomfång

Pos. Beteckning

1 Lock

2 Lådor inkl. elektronik

3 Jumprar för hörnkorrigeringsmotstånd

4 Tryckutjämningselement

5 Kabelskruvkoppling M20

6 Reducer-packningsring M20 (för ≤8 mm)

7 Låsstift 6 mm (3×)

8 4-delad tätningsinsats M25

9 Kabelskruvkoppling M25

Följande positioner är utan bild:

10 Borrschablon

11 Snabb vägledning
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3.2 Tekniska data

Skyddsklasser enligt DIN EN 60529
IP65:
Dammtät och skyddad mot inträngande av slangvat-
ten (munstycke) från valfri vinkel.

Monteringsläge Kabelgenomföring underifrån

Antal lastceller 1…4

Tryckutjämning Tryckutjämningselement i plast

Material på kopplingsdosan ABS

Kopplingsdosans färg grå, liknande RAL 7035

Nettovikt 0,65 kg

Transportvikt 0,85 kg

Drifttemperaturområde -30°C…+70°C

Lagringstemperaturområde -30°C…+80°C

Kabelskruvkoppling Kabelskruvkopplingar i plast
Polyamid PA6 V-2

Isolationsmotstånd (i drifttemperaturområdet vid 95 %
luftfuktighet och UDC = 500 V)

>1 000 MΩ

3.3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Alla uppgifter stämmer överens med EN 61326 för industriellt bruk

Högfrekventa elektromagnetiska fält
(80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mKåpa

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

Snabba transienta signalstorlekar
(borste)

EN 61000-4-4 1 kV

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

Signal- och styrled-
ningar

Ledningsförda störningar genom HF-
inkoppling (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Mått

alla mått i mm
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4 Monterings- och anslutningsanvisningar

4.1 Allmänna upplysningar
- Använd endast kabelskruvkopplingarna från tillverkaren.

- Montera kopplingsdosan på ett sådant sätt att kabelskruvkopplingarna beinner sig
nedtill.

- Öppna inte kopplingsdosan om spänning föreligger.

Upplysning:

Vid omgivningstemperaturer > 45 °C måste du använda kablar som är lämpliga för minst
85 °C.

4.2 Anslutningsklämmor och jumprar

Klämkontakt 1…4 + Mätspänning lastcellerSignal + grön

Klämkontakt IND + Mätspänning anslutningskabel

Klämkontakt 1…4 - Mätspänning lastcellerSignal - grå

Klämkontakt IND - Mätspänning anslutningskabel

Klämkontakt 1…4 - Matarspänning lastcellerSupply - blå

Klämkontakt IND - Matarspänning anslutningskabel

Klämkontakt 1…4 - Sense-lastcellSense - svart

Klämkontakt IND - Sense-anslutningskabel

Klämkontakt 1…4 + Sense-lastcellerSense + vit

Klämkontakt IND + Sense-anslutningskabel

Supply + röd Klämkontakt 1…4 + Matarspänning lastceller
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Klämkontakt IND + Matarspänning anslutningskabel

Klämkontakt 1…4 Skärm lastcellerScreen gul

Klämkontakt IND Skärm anslutningskabel

1 Jumper

2 Jumper

Ansluter lastcellens matarledning med
Sense-ledningen. Båda jumprarna måste
vara öppna på lastcellens kabel med 6 le-
dare.

4.3 Kabelgenomföring
Kabelskruvkopplingarna är utrustade med en packningsring.
M20-skruvkopplingen kan bestyckas med en reducer-packningsring om en kabel på
≤8 mm används (se kapitel 4.5).
M25-skruvkoppling måste bestyckas med en tätningsansats i 4-delar för att kunna föra
igenom upp till 4 lastcellskablar.
Kabelledarna läggs upp på klämmorna i apparaten.

OBS

Sakskador är möjliga.
Om en genomföring på tätningsansatsen inte används måste denna bestyckas med
medföljande låsstift.

OBS

Sakskador är möjliga.
Kontrollera monterade skruvkopplingar för täthet med jämna mellanrum och dra ev.
åt dem.
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4.4 Montera kabelskruvkoppling

Upplysning:

Följande åtdragningsmoment måste ovillkorligen beaktas:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Ta ut komponenterna ur paketet.
2. Skruva i packdosan (2) i kabelkopplingsdosan och dra åt på sexkanten.

3. Skruva på svivelmuttern (1) på packdosan och dra åt lätt.
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4.5 Montera reducer-packningsring/4-delar tätningssats

Upplysning:

Stoppa ovillkorligen in sidan med tätningsläppen först i stoppbussningen!

1. Skruva av mantelmuttern (2).
2. Ta bort beintlig packningsring från stoppbussningen (3).
3. Stoppa in reducer-packningsringen (1) (med en kabel på l ≤8 mm) vid en

M20-skruvkoppling.

4. Använd tätningssatsen (4) i 4 delar med en M25-skruvkoppling.
5. Skruva fast mantelmuttern (2) igen.
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5 Kabelanslutningar

5.1 Allmänna upplysningar
För att kunna använda kopplingsdosor för lastceller med en kabel med 6 ledare måste
jumpern 1 och 2 öppnas, se kapitel 4.2.
Kabelgenomföringen måste ske underifrån.
Förse ledarna och avskärmningen på anslutningskabeln med hylsor enligt DIN 46228-1.

- 0,5 mm2 för grön, grå, svart och vit

- 0,75 mm2 för blå och röd

Detta är inte nödvändigt på lastcellens kablar.
Anslut ledarna i enlighet med färgmarkeringarna på klämmorna .
Anslut skärmarna på den andra sidan av anslutningskabeln med anslutningen på
potentialutjämningen på efterföljande apparat (se apparatens handbok), se kapitel 5.3
och 5.4.

5.2 Förbindelsekabel
För anslutning från kopplingsdosan till apparaten måste anslutningskabeln MP 80/..
användas, max. längd: 300 m.

5.3 Kabelanslutningar

Upplysning:

Alla komponenter framställs endast schematiskt.

Färgkod

bk = svart

bu = blå

gn = grön

gy = grå

rd = röd

wh = vit
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5.4 Potentialutjämning

OBS

En korrekt anslutning av jordkabeln till komponenterna och kopplingsdosorna är
särskilt viktig.
Du får under inga omständigheter ta avstånd från en extra separat jordning av
apparaten eller en tillräcklig säkring av elnätet mot blixtnedslag. En enkel anslutning av
skyddsledaren är inte tillräckligt!

Om installationen inte genomförs enligt våra bestämmelser upphör garantin att
gälla. Framför allt måste hela installationen inklusive strömförsörjningen vara
tillräckligt skyddade mot blixtnedslag!
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5.5 Elektrisk hörnkorrigering
5.5.1 Allmänna upplysningar

Lastceller från Minebea Intec tillverkas enligt höga kvalitetsnormer och har mycket exakta
balanserade utgångsvärden.
Likväl kan otillåtna hörnbelastningsfel uppstå genom mekaniska osymmetrier, som
måste jämnas ut genom att löda fast motstånd.
Korrekt installation och exakt justering av lastcellen är avgörande för goda mätresultat
och bestämmer även gällande beteende vid hörnbelastning. Därför måste du alltid först
och främst kontrollera lastcellens installation och justering om du har observerat hörnfel.
Genomför ev. mekanisk höjdutjämning (se lastcellens installationshandbok).

OBS

Förlust av kalibreringsnoggrannhet
En instabil signal kan uppstå vid kontaktproblem. Följderna blir varnande nollpunkter
som leder till förlust av kalibreringsnoggrannhet.

Använd ingen potentiometer.
Använd endast motstånd på 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) på byggstorlekarna
MBB0207 (ca. 2,5 × 6,5 mm) eller CECC B..

5.5.2 Tillvägagångssätt
Den elektriska hörnkorrigeringen gör det möjligt att minska känsligheten på varje enskild
lastcell separat.
Nödvändigt motstånd kan beräknas med följande formel:

R Motstånd som infogas i lastcellens utgångskrets
(motståndsvärdet är normalt <7Ω).

Vikt Är Viktvärdet i visningsfältet

Vikt Bör Vikt på den upplagda lasten

RO Lastcellens utgångsmotstånd

Exempel:

upplagd last 12 000 kg

Display 12052 kg

RO 1010Ω (se lastcellens installationshandbok)

beräknat motstånd 4,38Ω
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Följande steg är nödvändiga för att minimera hörnbelastningsfelen:

Så avpassas lastcellerna till det visade värdet i referenscellen.

Upplysning:

Lödstolpar för motstånden har kortslutits på fabriken.

1. Välj lastcellen med den minsta visade belastningen som referenscell.
2. Avlägsna jumpern för motsvarande mätledning (signal +) i kopplingsdosan och löd

fast det motstånd som beräknas utifrån ovanstående formel (i exempel 4,38Ω).

3. Justera sedan vågen på nytt.
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6 Underhåll/Reparation/Lödningsarbeten/Rengöring

6.1 Underhåll
Underhållsarbeten får i enlighet med relevanta försiktighetsåtgärder endast genomföras
av kvaliicerad arbetskraft som känner till riskerna i samband med dessa.

6.2 Reparation
Reparationer är föremål för obligatorisk testning och kan Minebea Intec endast
genomföras hos.
Vänd dig till ditt lokala ombud vid en defekt eller en funktionsstörning Minebea Intec, för
att inleda reparationsåtgärder.
Apparaten måste skickas in med en exakt och komplett beskrivning av felet.

6.3 Lödningsarbeten
Lödningsarbeten för hörnbalansering är tillåtna på apparaten.

6.4 Rengöring

OBS

Sakskador genom användning av olämpliga rengöringsverktyg/-medel.
Skador på apparaten.

Vätska får inte tränga in till insidan.
Använd inget aggressivt rengöringsmedel (lösningsmedel e. d.).
Använd konventionella rengöringsmedel vid användning i livsmedelsindustrin.
Använd mjuka svampar, borstar och dukar.

1. Koppla bort apparaten från nätet, ta loss anslutna datakablar.
2. Rengör apparaten med en trasa som är lätt fuktad med tvållösning.
3. Torka apparaten med en mjuk trasa.
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7 Bortskafande

Om förpackningen inte används mer ska denna levereras till den lokala
avfallshanteringen resp. en godkänd specialirma eller en uppsamlingscentral.
Förpackningen består till största delen av miljövänligt material som kan användas som
sekundärt råmaterial.
Denna produkt får inte - inte heller av mindre företag – bortskafas tillsammans med
hushållsavfallet eller vid uppsamlingscentraler på lokala avfallsanläggningar.
EU-lagstiftningen kräver i medlemsländerna att elektrisk och elektronisk utrustning
behandlas separat från det osorterade hushållsavfallet för efterföljande återanvändning.

Före bortskafande eller skrotning av produkten ska eventuella batterier avlägsnas och
levereras till en där för avsedd uppsamlingscentral.
Vidare information inns i våra Allmänna afärsvillkor.

Serviceadresser för inlämning för reparation inns i den produktinformation som
medföljer med produkten samt på vår internetsida www.mineba-intec.com.
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot produkter som är kontaminerade med farliga
ämnen (ABC-kontaminering).
Om du har frågor, vänd dig till våra lokala servicemedarbetare eller vår servicecentral.
Minebea Intec GmbH
Reparationscentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Tyskland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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