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Πρόλογος

Προσοχή!
Κανένα στοιχείο αυτού του εγγράφου δεν είναι δεσμευτικό για την Minebea Intec – στον
βαθμό που δεν προβλέπεται από τον νόμο – και διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και
τροποποιήσεων. Ο χειρισμός / Η εγκατάσταση του προϊόντος επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
εκπαιδευμένο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό. Σε κάθε γραπτή επικοινωνία σχετικά με
αυτό το προϊόν αναφέρετε τον τύπο, την ονομασία και τον αριθμό έκδοσης/σειράς, καθώς και
όλους τους αριθμούς αδειών χρήσης που συσχετίζονται με το προϊόν.

Υπόδειξη
Αυτό το έγγραφο προστατεύεται εν μέρει από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν
επιτρέπεται η τροποποίηση ή αντιγραφή, καθώς και η χρήση, χωρίς την έγγραφη

συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων (Minebea Intec). Χρησιμοποιώντας

το προϊόν αποδέχεστε τους προαναφερόμενους όρους.
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1 Εισαγωγή

1.1 Διαβάστε το εγχειρίδιο
- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο, προτού εργαστείτε με

το προϊόν.

- Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προϊόντος. Φυλάσσετε το
εγχειρίδιο σε μέρος ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.

1.2 Έτσι υποδεικνύονται οι ενέργειες
Οι αριθμοί από 1 έως τον νιοστό (- n.) υποδεικνύουν διαδοχικά βήματα
ενεργειών.

1.3 Έτσι εμφανίζονται οι λίστες
- Επισημαίνει απαρίθμηση.

1.4 Εμφάνιση μενού και πλήκτρων softkey
[ ] στοιχεία μενού και πλήκτρα softkey σε πλαίσιο.
Παράδειγμα:
[Έναρξη] - [Προγράμματα] - [Excel]

1.5 Πώς να αναγνωρίσετε τις υποδείξεις ασφαλείας
Οι προειδοποιητικές λέξεις υποδεικνύουν τη σοβαρότητα του κινδύνου
που παρουσιάζεται όταν δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποτροπή του.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες
ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Υποδεικνύει επαπειλούμενο κίνδυνο που μπορεί να
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό, μη αναστρέψιμο τραυματισμό, αν δεν
ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Λάβετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣH

Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο ή/και σωματικές βλάβες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Υποδεικνύει πιθανή κατάσταση που μπορεί να
προκύψει και να επιφέρει θάνατο ή/και σοβαρό, μη αναστρέψιμο
τραυματισμό, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Λάβετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Υποδεικνύει βήμα ενέργειας.
Περιγράφει το αποτέλεσμα ενός βήματος ενέργειας.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Υποδεικνύει πιθανή κατάσταση που μπορεί να προκύψει και
να επιφέρει ελαφρύ, αναστρέψιμο τραυματισμό, αν δεν ληφθούν τα
κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Λάβετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση για υλικές ή/και περιβαλλοντικές ζημιές
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Υποδεικνύει πιθανή κατάσταση που μπορεί να προκύψει

και να επιφέρει υλικές ή/και περιβαλλοντικές ζημιές, αν δεν ληφθούν τα
κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Λάβετε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.

Υπόδειξη:

Συμβουλές εφαρμογής, χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις.

1.6 Γραμμή ανοικτής επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +49.40.67960.444
Φαξ: +49.40.67960.474
e-mail: help@minebea-intec.com

Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες ζύγισης PR 6021/08 1 Εισαγωγή

EL-4 Minebea Intec



2 Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Γενικές υποδείξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση για σωματικές βλάβες.
Το προϊόν παραδίδεται από το εργοστάσιο σε τεχνικά άψογη κατάσταση
όσον αφορά την ασφάλεια.

Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και να διασφαλιστεί η
ακίνδυνη λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες και
τις προειδοποιήσεις αυτής της τεκμηρίωσης.

2.2 Προβλεπόμενη χρήση
Το κουτί διακλαδώσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για ζυγούς οδικών

οχημάτων.
Δεν έχει εγκριθεί για λειτουργία σε εκρήξιμες περιοχές.
Ο χειρισμός, η θέση σε λειτουργία και η συντήρηση του προϊόντος πρέπει
να γίνονται μόνο από εκπαιδευμένο και τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό,
το οποίο γνωρίζει τους σχετικούς κινδύνους και έχει τη δυνατότητα να
τους αποφύγει ή να προστατευτεί από αυτούς.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με βάση τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές
εξελίξεις.
Για ζημίες που προκύπτουν από άλλα εξαρτήματα της εγκατάστασης ή
εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη. Με τη χρήση του προϊόντος αποδέχεστε τους παραπάνω
όρους.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις μονάδες ζύγισης που μπορούν
να συνδεθούν και αυτές που δεν μπορούν να συνδεθούν.

Μονάδες ζύγισης που μπορούν
να συνδεθούν

Μονάδες ζύγισης που δεν
μπορούν να συνδεθούν

PR 6201/.., όλοι οι τύποι

PR 6202/.., όλοι οι τύποι

Inteco®/.., alla typer

PR 6204 Pendeo® Process

PR 6207/.., όλοι οι τύποι

PR 6211/..D1

PR 6212/.., όλοι οι τύποι

PR 6221/..C3, /..C4, /..C5, /..C6 PR 6221/..C3E, /..C4E, /..C5E, /..C6E
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Μονάδες ζύγισης που μπορούν
να συνδεθούν

Μονάδες ζύγισης που δεν
μπορούν να συνδεθούν

PR 6224 Pendeo® Truck

PR 6241/.., όλοι οι τύποι

Contego®/..D1, /..D1Ex, /..C3, /..C3Ex

PR 6246/.., όλοι οι τύποι

PR 6251/.., όλοι οι τύποι

Novego®/..D1, /..D1E, /..C3, /..C3E

Μονάδες ζύγισης MP, όλοι οι τύποι

PR 4x, όλοι οι τύποι

PR 7x, όλοι οι τύποι

2.3 Έλεγχος παραλαβής εμπορευμάτων
Το παραδοτέο πρέπει να ελεγχθεί ως προς την πληρότητα. Το παραδοτέο
πρέπει να ελεγχθεί οπτικά για τυχόν ζημίες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
ένστασης, τα παράπονα πρέπει να υποβληθούν αμέσως στη μεταφορική.
Πρέπει επίσης να ειδοποιηθεί η αντιπροσωπεία πώλησης ή σέρβις της
Minebea Intec.

2.4 Πριν από τη θέση σε λειτουργία

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτελέστε οπτικό έλεγχο!
Πριν από τη θέση σε λειτουργία, μετά την αποθήκευση και τη
μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρουσιάζει καμία
μηχανική ζημία.

2.5 Επισκευή και Συντήρηση
2.5.1 Γενικές υποδείξεις

Οι επισκευές πρέπει να ελέγχονται και η εκτέλεσή τους είναι δυνατή μόνο
από τη Minebea Intec.
Σε περίπτωση ελαττώματος ή δυσλειτουργίας απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Minebea Intec, για την εκτέλεση των επισκευών.
Η συσκευή πρέπει να αποσταλεί προς επισκευή με ακριβή και πλήρη
περιγραφή των σφαλμάτων.
Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο με την τήρηση των

απαραίτητων μέτρων προφύλαξης και μόνο από καταρτισμένο τεχνικό
προσωπικό, το οποίο γνωρίζει τους σχετικούς κινδύνους.
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3 Προδιαγραφή

3.1 Παραδοτέα

Θέση Χαρακτηρισμός

1 Κάλυμμα

2 Κουτί, συμπερ. ηλεκτρονικό σύστημα

3 Τσιμούχα για M25 (2×)

4 Κοχλιωτός σύνδεσμος καλωδίου M25 (2×)

5 4-πλό στεγανοποιητικό ένθετο M25 (2×)

6 Πείρος σφράγισης 6 mm (7×)

7 Τσιμούχα μείωσης διαμέτρου M20 (για ≤8 mm)

8 Κοχλιωτός σύνδεσμος καλωδίου M20
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Θέση Χαρακτηρισμός

9 Στοιχείο αντιστάθμισης πίεσης

10 Τσιμούχα για M20

11 Βραχυκυκλωτήρες για τις αντιστάσεις γωνιακής ρύθμισης

Οι παρακάτω θέσεις τοποθέτησης δεν απεικονίζονται:

12 Πρότυπο διάτρησης

13 Σύντομες οδηγίες

3.2 Τεχνικά δεδομένα

Κατηγορίες προστασίας κατά DIN EN 60529
IP67:
Στεγανότητα στη σκόνη και προστασία από
τη διείσδυση δέσμης νερού (ακροφύσιο) υπό
οποιαδήποτε γωνία.

Θέση τοποθέτησης Είσοδος καλωδίου από κάτω

Πλήθος μονάδων ζύγισης μέγ. 8

Προστασία από υπέρταση 2× δίοδοι αερίου τύπου A81C90X

Αντιστάθμιση πίεσης Στοιχείο αντιστάθμισης πίεσης από πλαστικό
υλικό

Υλικό του κουτιού διακλαδώσεων Πολυανθρακικό

Χρώμα του κουτιού διακλαδώσεων γκρι, παρόμοιο με RAL 7035

Καθαρό βάρος 0,65 kg

Βάρος αποστολής 0,85 kg

Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης -30°C…+70°C

Περιοχή θερμοκρασιών αποθήκευσης -30°C…+80°C

Κοχλιωτοί σύνδεσμοι καλωδίων Πλαστικοί κοχλιωτοί σύνδεσμοι καλωδίων

Πολυαμίδιο PA6 V-2

Αντιστάσεις μόνωσης (σε περιοχή
θερμοκρασιών χρήσης με υγρασία αέρα 95 %
και UDC = 500 V)

>1000 MΩ
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3.3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Όλα τα δεδομένα συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 61326 για τον
βιομηχανικό τομέα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
υψηλής συχνότητας
(80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mΠερίβλημα

Ηλεκτροστατική εκκένωση
(ESD)

EN 61000-4-2 6/8 kV

Διαταραχές ταχέων

μεταβατικών φαινομένων
(Burst)

EN 61000-4-4 1 kV

Κρουστικές τάσεις (Surge) 1,2/
50 µs

EN 61000-4-5 1 kV

Αγωγοί σημάτων

και ελέγχου

Επαγώγιμες διαταραχές λόγω
σύνδεσης υψηλών

συχνοτήτων (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 3 V
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3.4 Διαστάσεις

όλες οι διαστάσεις σε mm
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4 Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη σύνδεση

4.1 Γενικές υποδείξεις
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους κοχλιωτούς συνδέσμους καλωδίων που

παρέχονται από τον κατασκευαστή.

- Τοποθετήστε το κουτί σύνδεσης έτσι ώστε οι κοχλιωτοί σύνδεσμοι
καλωδίων να βρίσκονται στο κάτω μέρος.

- Μην ανοίγετε το κουτί σύνδεσης, αν υπάρχει τάση.

Υπόδειξη:

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος >45 °C πρέπει να χρησιμοποιούνται
καλώδια τα οποία είναι κατάλληλα για 85 °C τουλάχιστον.

4.2 Ακροδέκτες σύνδεσης και βραχυκυκλωτήρες

Επαφές

ακροδεκτών
1…8

+ Τάση μέτρησης, μονάδες ζύγισηςSignal + πράσινο

Επαφή

ακροδέκτη IND
+ Τάση μέτρησης, καλώδιο

σύνδεσης

Signal - γκρι Επαφές

ακροδεκτών
1…8

- Τάση μέτρησης, μονάδες ζύγισης

4 Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη
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Επαφή

ακροδέκτη IND
- Τάση μέτρησης, καλώδιο

σύνδεσης

Επαφές

ακροδεκτών
1…8

+ Τάση τροφοδοσίας, μονάδες
ζύγισης

Επαφή

ακροδέκτη IND
+ Τάση τροφοδοσίας, καλώδιο

σύνδεσης

Supply + κόκκινο

Επαφή

ακροδέκτη S
+ Sense, καλώδιο σύνδεσης (λευκό)

Επαφές

ακροδεκτών
1…8

- Τάση τροφοδοσίας, μονάδες
ζύγισης

Επαφή

ακροδέκτη IND
- Τάση τροφοδοσίας, καλώδιο

σύνδεσης

Supply - μπλε

Επαφή

ακροδέκτη S
- Sense, καλώδιο σύνδεσης (μαύρο)

Επαφές

ακροδεκτών
1…2

Θωράκιση, καλώδιο σύνδεσηςScreen κίτρινο

Επαφές

ακροδεκτών
1…9

Θωράκιση, μονάδες ζύγισης

4.3 Διέλευση καλωδίων
Ο κάθε κοχλιωτός σύνδεσμος καλωδίου είναι εξοπλισμένος με μια
τσιμούχα.
Ο κοχλιωτός σύνδεσμος M20 μπορεί να εξοπλιστεί με μια τσιμούχα μείωσης

διαμέτρου, όταν χρησιμοποιούνται καλώδια ≤8 mm (βλ. κεφάλαιο 4.5).
Ο κοχλιωτός σύνδεσμος M25 πρέπει να εξοπλιστεί με ένα 4-πλό
στεγανοποιητικό ένθετο, προκειμένου να μπορούν να διέλθουν έως και 4
καλώδια μονάδας ζύγισης.
Οι κλώνοι των καλωδίων συνδέονται στους ακροδέκτες της συσκευής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές.
Εάν κάποια διέλευση στεγανοποιητικού ένθετου δεν χρησιμοποιηθεί,
θα πρέπει να σφραγιστεί με έναν από τους παρεχόμενους πείρους
σφράγισης.

Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες
ζύγισης PR 6021/08
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχετε τακτικά τη στεγανότητα των

τοποθετημένων κοχλιωτών συνδέσμων και, εάν χρειάζεται, να τους
σφίγγετε ξανά.

4.4 Τοποθέτηση κοχλιωτού συνδέσμου καλωδίου

Υπόδειξη:

Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ακόλουθες ροπές σύσφιγξης:

M20: 4 Nm

M25: 6 Nm

1. Βγάλτε από τη συσκευασία τα επιμέρους εξαρτήματα.
2. Περάστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο (3) στο σπείρωμα του

στυπιοθλίπτη (2).
3. Βιδώστε τον στυπιοθλίπτη (2) στο κουτί διακλαδώσεων και σφίξτε το

εξάγωνο.

4. Βιδώστε το κοχλιωτό πώμα (1) στον στυπιοθλίπτη και σφίξτε ελαφρά.

4 Υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη
σύνδεση
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4.5 ΤοποθέτησηΤσιμούχας μείωσης διαμέτρου/4-πλού
στεγανοποιητικού ένθετου

Υπόδειξη:

Τοποθετήστε οπωσδήποτε την πλευρά με το χείλος στεγανοποίησης
πρώτα μέσα στον στυπιοθλίπτη!

1. Ξεβιδώστε το κοχλιωτό πώμα (2).
2. Αφαιρέστε την υπάρχουσα τσιμούχα από τον στυπιοθλίπτη (3).
3. Στην περίπτωση κοχλιωτού συνδέσμου M20, τοποθετήστε τσιμούχα

μείωσης διαμέτρου (1) (με καλώδιο ≤8 mm).

4. Στην περίπτωση κοχλιωτού συνδέσμου M25, τοποθετήστε το
4-πλό στεγανοποιητικό ένθετο (4).

5. Βιδώστε ξανά και σφίξτε το κοχλιωτό πώμα (2).

Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες
ζύγισης PR 6021/08
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σύνδεση
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5 Συνδέσεις καλωδίων

5.1 Γενικές υποδείξεις
Η είσοδος των καλωδίων πρέπει να γίνεται από το κάτω μέρος.
Τα σύρματα και η θωράκιση του καλωδίου σύνδεσης διαθέτουν
περιδέσμους άκρων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 για πράσινο, γκρι, μαύρο και λευκό

- 0,75 mm2 για μπλε και κόκκινο

Αυτό δεν είναι απαραίτητο στα καλώδια των μονάδων ζύγισης.
Τα σύρματα συνδέονται στους ακροδέκτες ανάλογα με το χρώμα τους .
Η θωράκιση στην άλλη πλευρά του καλωδίου σύνδεσης συνδέεται με τον
σύνδεσμο εξισορρόπησης δυναμικού της ακόλουθης συσκευής (βλ.
εγχειρίδιο συσκευής), βλ. κεφάλαιο 5.3 και 5.4.

5.2 Καλώδιο σύνδεσης
Για τη σύνδεση του κουτιού διακλαδώσεων στη συσκευή, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το καλώδιο σύνδεσης PR 6135/.., μέγ. μήκος: 300 m.

5.3 Συνδέσεις καλωδίων

Υπόδειξη:

Όλα τα εξαρτήματα παρουσιάζονται μόνο σχηματικά.

Χρωματικός κωδικός

bk = μαύρο

bu = μπλε

gn = πράσινο

gy = γκρι

rd = κόκκινο

wh = λευκό

5 Συνδέσεις καλωδίων Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες ζύγισης PR 6021/08
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5.4 Ισοδυναμική σύνδεση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σωστή σύνδεση της γείωσης στα εξαρτήματα και στο κουτί
διακλαδώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβλεφθεί μια πρόσθετη ξεχωριστή

γείωση της συσκευής, καθώς και μια επαρκής ασφάλιση του δικτύου
ρεύματος έναντι κεραυνού. Δεν αρκεί η απλή σύνδεση προστατευτικού
αγωγού!

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνουμε.
Συγκεκριμένα, πρέπει ολόκληρη η εγκατάσταση,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής τάσης, να διαθέτει επαρκή
αλεξικεραυνική προστασία!

5 Συνδέσεις καλωδίων Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες ζύγισης PR 6021/08
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5.5 Ηλεκτρική γωνιακή ρύθμιση
5.5.1 Γενικές υποδείξεις

Οι μονάδες ζύγισης της Minebea Intec κατασκευάζονται σύμφωνα με υψηλά

πρότυπα ποιότητας και διαθέτουν τιμές εξόδου με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Παρόλα αυτά ενδέχεται να εμφανιστούν μη αποδεκτά σφάλματα
γωνιακού φορτίου λόγω μηχανικών ασυμμετριών, τα οποία θα πρέπει να
αντισταθμιστούν μέσω της συγκόλλησης αντιστάσεων.
Η σωστή τοποθέτηση και η ακριβής διάταξη των μονάδων ζύγισης έχουν
καθοριστική σημασία για τη λήψη καλών αποτελεσμάτων μετρήσεων και
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά σε γωνιακό φορτίο. Για τον
λόγο αυτό, εάν παρατηρηθεί σφάλμα γωνιακού φορτίου, θα πρέπει πάντα
να ελέγχεται πρώτα η τοποθέτηση και διάταξη των μονάδων ζύγισης.
Εάν χρειάζεται, λάβετε μέτρα για τη μηχανική εξισορρόπηση του ύψους

(βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας ζύγισης).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απώλεια της ακρίβειας βαθμονόμησης
Ασταθές σήμα μπορεί να προκύψει λόγω προβλημάτων επαφής. Κατά
συνέπεια προκύπτουν μετακινούμενα μηδενικά σημεία που οδηγούν
στην απώλεια της ακρίβειας βαθμονόμησης.

Μην χρησιμοποιείτε ποτενσιόμετρο.
Χρησιμοποιείτε μόνο αντιστάσεις 0…5,62 Ω (1 %, P70 = 0,6 W) μεγέθους
MBB0207 (περ. 2,5 × 6,5 mm) ή CECC B.

5.5.2 Διαδικασία

Η ηλεκτρική γωνιακή ρύθμιση επιτρέπει τη μείωση της ευαισθησίας κάθε
μεμονωμένης μονάδας ζύγισης ξεχωριστά.
Η απαιτούμενη αντίσταση μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο:

R Αντίσταση η οποία εισάγεται στο κύκλωμα
εισόδου της μονάδας ζύγισης (η τιμή
αντίστασης είναι κατά κανόνα <7 Ω).

Βάρος Ist Τιμή βάρους της ένδειξης

Βάρος Soll Βάρος του φορτίου που εναποτίθεται

RLC Αντίσταση εισόδου της μονάδας ζύγισης

Παράδειγμα:

Φορτίο που εναποτίθεται 12.000 kg

Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες ζύγισης PR 6021/08 5 Συνδέσεις καλωδίων

EL-18 Minebea Intec



Ένδειξη 12.052 kg

RLC 1080 Ω (βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης της
μονάδας ζύγισης)

Υπολογιζόμενη αντίσταση 4,68 Ω

Τα ακόλουθα βήματα είναι απαραίτητα για να μειώσετε τα σφάλματα
γωνιακού φορτίου:

Με αυτόν τον τρόπο αντισταθμίζονται οι μονάδες ζύγισης στην
εμφανιζόμενη τιμή της μονάδας αναφοράς.

Υπόδειξη:

Εκ του εργοστασίου, οι πόλοι συγκόλλησης των αντιστάσεων έχουν
βραχυκυκλωθεί.

1. Επιλέξτε τη μονάδα ζύγισης με το μικρότερο εμφανιζόμενο φορτίο ως

μονάδα αναφοράς.
2. Στο κουτί διακλαδώσεων αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα από τον

αντίστοιχο αγωγό τροφοδοσίας (Supply +) και συγκολλήστε μια
αντίσταση που θα υπολογίσετε με τον παραπάνω τύπο (στο
παράδειγμα 4,68 Ω).

3. Έπειτα ρυθμίστε εκ νέου τον ζυγό.
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6 Συντήρηση/Επισκευή/Εργασίες συγκόλλησης/
Καθαρισμός

6.1 Συντήρηση

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται μόνο με την τήρηση των

απαραίτητων μέτρων προφύλαξης και μόνο από καταρτισμένο τεχνικό
προσωπικό, το οποίο γνωρίζει τους σχετικούς κινδύνους.

6.2 Επισκευή
Οι επισκευές πρέπει να ελέγχονται και η εκτέλεσή τους είναι δυνατή μόνο
από τη Minebea Intec.
Σε περίπτωση ελαττώματος ή δυσλειτουργίας απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της Minebea Intec, για την εκτέλεση των επισκευών.
Η συσκευή πρέπει να αποσταλεί προς επισκευή με ακριβή και πλήρη
περιγραφή των σφαλμάτων.

6.3 Εργασίες συγκόλλησης
Στη συσκευή επιτρέπονται εργασίες συγκόλλησης για τη γωνιακή

ρύθμιση.

6.4 Καθαρισμός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές σε περίπτωση χρήσης μη
κατάλληλου καθαριστικού σκεύους/μέσου.
Ζημιές στη συσκευή.

Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό.
Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά μέσα (διαλύτες κ.λπ.).
Σε περίπτωση χρήσης στη βιομηχανία τροφίμων, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τα καθαριστικά που είναι κατάλληλα για τον τομέα
αυτό.
Χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι, βούρτσα ή πανί.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το
συνδεδεμένο καλώδιο δεδομένων.

2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί το οποίο έχετε βρέξει ελαφρώς με
σαπωνοδιάλυμα.

3. Στεγνώστε τη συσκευή σκουπίζοντας με μαλακό πανί.

Κουτί διακλαδώσεων για πλάστιγγες
ζύγισης PR 6021/08
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7 Απόρριψη

Εφόσον δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευασία, απορρίψτε την σε τοπικό
σημείο απόρριψης ή σε αναγνωρισμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή
σημείο συλλογής αποβλήτων. Η συσκευασία αποτελείται σε μεγάλο
βαθμό από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να μετατραπούν
σε δευτερογενείς πρώτες ύλες.
Το παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται –μεταξύ άλλων ούτε από μικρές
επιχειρήσεις– να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απόβλητα ή σε σημεία
συλλογής των τοπικών δημόσιων επιχειρήσεων συλλογής αποβλήτων.
Η νομοθεσία της ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν χωριστά τον
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από τα αδιαχώριστα αστικά
απόβλητα, με σκοπό την ακόλουθη επαναχρησιμοποίησή τους.

Πριν από την απόρριψη ή την απόσυρση του προϊόντος, θα πρέπει να
αφαιρεθούν οι μπαταρίες του και να διατεθούν σε κατάλληλο σημείο
συλλογής.
Περισσότερες υποδείξεις σχετικά θα βρείτε στην ενότητα όρων και
προϋποθέσεων.

Διευθύνσεις σημείων επισκευών θα βρείτε στις πληροφορίες προϊόντος
που παρέχονται μαζί με το προϊόν, καθώς και στην ιστοσελίδα μας
www.minebea-intec.com.
Επιφυλασσόμαστε για την επισκευή προϊόντων επιμολυσμένων με
επικίνδυνες ουσίες.
Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον επιτόπιο συνεργάτη μας ή
απευθυνθείτε στο κεντρικό σημείο επισκευών.
Minebea Intec GmbH
Κέντρο επισκευών

Meiendorfer Straße 205 A
22145 Αμβούργο, Γερμανία
Τηλ.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Παράρτημα

8.1 Πιστοποιητικά

Αύξων

αριθμός
Χαρακτηρισμός Αρ. εγγράφου

1 EU-Declaration of Conformity MEU17053

2 Declaration of Conformity MDC17005
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pro čъslo projektuμ 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
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 1. Produktmodel / produktnummer / gælder kun 
for projektnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
A.2 Ovenstående produkt opfylder kravene i 
direktiv 2014/34/EU. En eller flere af de anførte 
europæiske standarder er allerede blevet erstattet 
af nye udgaver. Fabrikanten erklærer, at produktet 
også er i overensstemmelse med de nye udgaver, 
idet de ændrede krav i de nye standarder ikke 
berører produktet. 
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ausschließlich für Projekt-Nr.: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
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A.1 Kennzeichnung 
A.2 Das oben genannte Produkt erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU. 
Mindestens eine der aufgeführten europäischen 
Normen ist bereits durch eine neue Ausgabe 
ersetzt worden. Der Hersteller erklärt, dass das 
Produkt mit diesen neuen Ausgaben ebenfalls 
konform ist, da die geänderten Anforderungen der 
neuen Normen das Produkt nicht betreffen. 
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π  Ńυ φ łńα  łπ Ń  ł ń  ł  γ  

ł  ł Ł Ńł , α   ń π π ł  
απα ń Ńł  ń   π ń π  Łł  łπ ł υ  
ń  π έ 

 1. Modelo de producto/número de producto / 
únicamente válido para el número de proyecto:2. 
Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
A.2 El producto mencionado anteriormente 
cumple con los requisitos de la directiva 
2014/34/UE. Una o más de las normas europeas 
mencionadas ya se han substituido por nuevas 
ediciones. El fabricante declara que el producto 
también cumple con estas nuevas ediciones, ya 
que los requisitos modificados de las nuevas 
normas no afectan al producto. 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel / tootenumber / kehtib vaid 
järgmise projekti puhul: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
A.2 Ülalmainitud toode on kooskõlas direktiivi 
2014/34/EL nõuetega. Üks või mitu nimetatud 
Euroopa standardit on asendatud juba uute 
väljaannetega. Tootja kinnitab, et toode on 
kooskõlas ka nende uute väljaannetega, kuna uute 
standardite muudetud nõuded ei mõjuta toodet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Modèle / numéro de produit / valable 
uniquement pour le numéro de projet: 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
Н’harmonisation Нe l’Union appliМable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
ιέ δ’organisme notifiц а a effeМtuц б et a цtabli 
l’attestation в appliМable р г : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
A.2 Le produit susmentionné est conforme aux 
exigences de la directive 2014/34/UE. Une ou 
plusieurs des normes européennes mentionnées 
ont déjà été remplacées par de nouvelles éditions. 
Le fabricant déclare que le produit est également 
conforme à ces nouvelles éditions, dans la mesure 
où les exigences modifiées des nouvelles normes 
n’affeМtent pas le proНuitέ 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda / vrijedi 
samo za broj projekta: 
2έ σaгiv i aНresa proiгvođača (2έ1) i njegovog 
ovlaštenog гastupnika (2έ2)μ 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
oНgovoran je isključivo proiгvođačέ 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanjuμ 
θέ Poгivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili poгivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
Aέ1 τгnačavanje 
A.2 Prethodno navedeni proizvod u skladu je sa 
гahtjevima ϊirektive 2ί1ζή3ζήEUέ JeНna ili više 
naveНenih europskih normi veΕ je гamijenjeno 
novim iгНanjimaέ Proiгvođač iгjavljuje Нa je 
proizvod u skladu i s tim novim izdanjima, jer se 
izmijenjeni zahtjevi tih novih normi ne odnose na 
proizvod. 

 

magyar (hu)  italiano (it)  δatvių kalba (lt)  
εegfelelősцgi nвilatkoгat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám / kizárólag az 
alábbi projektszámhoz érvényes: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmaгott kцpviselőjцnek (2έ2) neve цs 
címe: 
3. Ezt a megfelelősцgi nвilatkoгatot a gвпrtя 
kiгпrяlagos felelőssцge mellett aНjпk kiέ 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkoгпs vagв aг aгokra aг egвцb műsгaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapМsolatban megfelelősцgi nвilatkoгatot tettekμ 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
A.2 A fentebb megnevezett termék megfelel a 
2014/34/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek. Egy vagy több említett 
Európai szabvány a kiállítás óta frissült. A gyártó 
kijelenti, hogy a termék megfelel a szabványok 
legújabb kiadásában foglalt követelményeknek, 
mivel a szabvány módosításai nem érintik az 
adott terméket. 

 1. Modello di prodotto / numero di prodotto / 
valido unicamente per numero di progetto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armoniггaгione Нell’Unioneμ 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
A.2 Il prodotto menzionato in precedenza è 
conforme alle prescrizioni della direttiva 
2014/34/UE. Una o più norme UE menzionate 
sono già state sostituite da nuove versioni. Il 
fabbricante dichiara che il prodotto è conforme 
anche alle nuove versioni in quanto le prescrizioni 
modificate delle nuove norme non interessano il 
prodotto. 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris / galioja 
tik projekto numeriui: 
2έ ύamintojo (2έ1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3έ Ši atitikties НeklaraМija išНuota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
ηέ Pirmiau aprašвtas НeklaraМijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktusμ 
6. Susijusių taikвtų Нarniųjų stanНartų nuoroНos 
arba kitų teМhninių speМifikaМijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
ιέ σotifikuotoji įstaiga а atliko б ir išНavė 
sertifikatą в Нėl гμ 
A. Papildoma informacija ( ): 
Aέ1 Ženklinimas 
A.2 Pirmiau nurodytas gaminys atitinka 
Direktyvos 2014/34/ES reikalavimus. Vienas ar 
keli nurodyti Europos standartai jau pakeisti nauja 
redakcija. Gamintojas patvirtina, kad gaminys 
taip pat atitinka naująją reНakМiją, nes pakeisti 
naujųjų stanНartų reikalavimai gaminiui poveikio 
neturi. 
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latviešu valoНa (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības НeklarāМija  ϊikjaraггjoni ta’ konformitр Conformiteitsverklaring  
1έ ProНukta moНelis ή proНukta numurs ή Нerīgs 
tikai projektam Nr.: 
2έ Ražotāja (2έ1έ) un tā pilnvarotā pārstāvja (2έ2έ) 
nosaukums un adrese: 
3έ Šī atbilstības НeklarāМija ir iгНota vienīgi uг 
ražotāja atbilНībuέ 
ζέ ϊeklarāМijas priekšmets vai priekšmetiμ 
ηέ Iepriekš aprakstītais НeklarāМijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attieМīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktamμ 
θέ AtsauМes uг attieМīgajiem iгmantojamiem 
saskaņotajiem stanНartiem vai uг Мitām 
tehniskajām speМifikāМijām, attieМībā uг ko tiek 
Нeklarēta atbilstībaμ 
ιέ Paгiņotā struktūra а ir veikusi б un iгsniegusi 
sertifikātu в, kas attiecas uz z: 
Aέ PapilНu informāМija par ( )μ 
Aέ1έ εarķējums 
Aέ2έ Iepriekš minētais proНukts atbilst ϊirektīvas 
2ί1ζή3ζήES prasībāmέ Viens vai vairāki no 
minētajiem Eiropas stanНartiem jau ir aiгstāti ar 
jaunām versijāmέ Ražotājs aplieМina, ka proНukts 
atbilst arī šīm jaunajām versijām, jo jauno 
stanНartu mainītās prasības neietekmē proНuktuέ 

 1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott / validu 
biss għan-numru tal-proġettμ 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant aаtoriггat tiegħu (2.2): 
3. Din id-Нikjaraггjoni ta’ konformitр tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) taН-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) taН-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislaггjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenгi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaа, jeа ir-referenгi għall-
ispeċifikaггjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qeН 
tiġi ННikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat а аettaq б u ħareġ iċ-
ċertifikat в rilevanti għal гμ 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
A.2 Il-prodott msemmi hawn fuq huwa 
f’konformitр mar-rekаiżiti taН-Direttiva 
2ί1ζή3ζήUEέ WieħeН jeа aktar mill-Istandards 
Eаropej imsemmija Нiġр ġeа sostitаiti 
b’eНiггjonijiet ġoННa bissέ Il-manifattur jiddikjara 
li l-proНott huаa konformi аkoll ma’ Нaаn l-
eНiггjonijiet ġoННa, għaб ir-rekаiżiti tal-
Istandards il-ġoННa ma jaffettаaаб il-prodott 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Productmodel / productnummer / uitsluitend 
geldig voor projectnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
A.2 Het bovengenoemde product voldoet aan de 
eisen van Richtlijn 2014/34/EU. Een of meer van 
de genoemde Europese normen zijn inmiddels 
vervangen door nieuwe versies. De fabrikant 
verklaart dat het product ook aan deze nieuwe 
versies voldoet, aangezien de gewijzigde eisen 
van de nieuwe normen geen gevolgen hebben 
voor het product. 

 

      
polski (pl)  português (pt)  romсnă (ro)  

Deklaracja гgoНnośМi  Declaração de conformidade  ϊeМlarație Нe Мonformitate  
1έ εoНel proНuktu ή numer proНuktu ή аażnв 
авłąМгnie Нla projektu o numerгeμ 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoаażnionego prгeНstaаiМiela (2έ2)μ 
3. Niniejsza deklaracja гgoНnośМi авНana гostaje 
na авłąМгną oНpoаieНгialnośΕ proНuМentaέ 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
ηέ Wвmienionв poавżej prгeНmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z oНnośnвmi авmaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
θέ τНаołania Нo oНnośnвМh norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do ktяrвМh Нeklaroаana jest гgoНnośΕμ 
ιέ JeНnostka notвfikoаana а prгeproаaНгiła б 
i авНała Мertвfikat в oНpoаieНni Нla гμ 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
Aέ2 Wвżej авmienionв proНukt jest гgoНnв 
z wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE. 
Co najmniej jedna wymieniona norma europejska 
гostała już гastąpiona noавm авНaniemέ 
ProНuМent ośаiaНМгa, że proНukt spełnia 
авmagania także takiМh noавМh авНań norm, 
gНвż гmienione авmagania гaаarte а nowych 
normach nie mają аpłваu na produkt. 
 
 
 

 1. Modelo do produto / número do produto / 
somente válido para o número de projeto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
A.2 O produto acima mencionado está em 
consonância com os requisitos da diretiva 
2014/34/UE. Uma ou mais das Normas Europeias 
mencionadas acima já foram substituídas por 
novas edições. O fabricante declara que o produto 
também está em conformidade com essas novas 
edições, uma vez que os requisitos alterados 
dessas novas Nor,as não afetam o produto. 

 1. εoНelul Нe proНus ή σumăr proНus ή valabil 
numai pentru numărul proieМtuluiμ 
2έ ϊenumirea și aНresa proНuМătorului (2έ1) și a 
reprezentantului său autoriгat (2έ2)μ 
3έ Preгenta НeМlarație Нe Мonformitate este emisă 
pe răspunНerea eбМlusivă a proНuМătoruluiέ 
ζέ τbieМtul (obieМtele) НeМlarațieiμ 
ηέ τbieМtul (obieМtele) НeМlarației НesМrise mai sus 
sunt în Мonformitate Мu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la Мelelalte speМifiМații 
tehniМe în legătură Мu Мare se НeМlară 
conformitatea: 
ιέ τrganismul notifiМat а a efeМtuat б și a emis 
МertifiМatul в Мorespunгător pentru z: 
Aέ Informații suplimentare Нespre ( )μ 
A.1 Marcaj 
Aέ2 ProНusul menționat anterior respeМtă Мerințele 
directivei 2014/34/UE. Unul sau mai multe din 
stanНarНele europene menționate sunt Нeja 
înloМuite Нe noi eНițiiέ ProНuМătorul НeМlară faptul 
Мă proНusul respeМtă Нe asemenea aМeste noi 
eНiții, așaНar Мerințele moНifiМate ale noilor 
stanНarНe nu afeМteaгă proНusulέ 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku ή čъslo výrobku ή platnц len pre 
čъslo projektuμ 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
гoНpoveНnosť výrobМuέ 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
ηέ UveНený preНmet či uveНenц preНmety 
vвhlпsenia sú v гhoНe s prъslušnými 
harmoniгačnými prпvnвmi preНpismi Únieμ 
θέ τНkaгв na prъslušnц použitц harmoniгovanц 
normy alebo odkazy na iné technické 
špeМifikпМie, v súvislosti s ktorými sa гhoНa 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
Aέ ϊoplňujúМe informпМie o ( )μ 
Aέ1 τгnačenie 
Aέ2 Vвššie uveНený výrobok je v súlaНe s 
požiaНavkami smerniМe 2ί1ζή3ζήEÚέ JeНna alebo 
viaМerц г uveНenýМh eurяpskвМh noriem sú už 
nahradené novými vydaniami. Výrobca 
vyhlasuje, že výrobok je v гhoНe aj s týmto 
novými vвНaniami, pretože гmenenц požiaНavkв 
nových noriem nemajú na výrobok vplyv. 
 
 
 
 
 
 

 1έ εoНel proiгvoНa ή serijska številka proiгvoНa ή 
veljavno samo гa številko projektaμ 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega гastopnika (2έ2)μ 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
iгključno proiгvajaleМέ 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične speМifikaМije v гveгi s sklaНnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
ιέ Priglašeni organ а je iгveНel б in iгНal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
A.2 Zgoraj navedeni proizvod je v skladu z 
гahtevami Нirektive 2ί1ζή3ζήEUέ Enega ali več 
omenjenih evropskih stanНarНov so že 
nadomestile nove izdaje. Proizvajalec izjavlja, da 
je proizvod skladen s temi novimi izdajami, saj 
spremenjene zahteve novih standardov ne 
vplivajo na proizvod. 

 1. Tuotemalli / tuotenumero / koskee vain 
projektinumeroa: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
A.2 Yllä mainittu tuote vastaa direktiivin 
2014/34/EU vaatimuksia. Yksi tai useampi 
mainituista eurooppalaisista standardeista on jo 
korvattu uusilla painoksilla. Valmistaja vakuuttaa, 
että tuote vastaa myös näitä uusia painoksia, 
koska uusien standardien muutetut määräykset 
eivät vaikuta tuotteeseen. 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell / produktnummer / gäller endast 
för projektnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
A.2 Ovan nämnda produkt är i linje med kraven i 
direktiv 2014/34/EU. En eller flera av de nämnda 
europeiska standarderna har redan ersatts av nya 
upplagor. Tillverkaren försäkrar att produkten 
även överensstämmer med dessa nya upplagor, då 
de ändrade kraven i de nya standarderna inte 
påverkar produkten. 
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