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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 Algemene aanwijzingen

In deze snelgids wordt de montage van weegmodule Contego® beschreven.
De uitgebreide beschrijving vindt u in het installatiehandboek.
De veiligheidsinstructies in het installatiehandboek dienen in acht te worden genomen!
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2 Montage

2.1 Veiligheidsinstructies

De vloer moet op de volgende manier zijn uitgevoerd:

- horizontaal (waterpas!) steun-/afdichtvlak

- vlak steun-/afdichtvlak

- voldoende belastbaarheid voor de bedoelde belastingen

Opmerking:

Voor aanvullende informatie, zie het installatiehandboek.

WAARSCHUWING

De bak kan tijdens het monteren omkiepen.

De bak moet absoluut worden beveiligd tegen omkiepen.
Gebruik daarvoor een geschikt heftoestel.

LET OP

De balg en de O-ringen zijn gevoelige componenten.

Gebruik geen gereedschap met scherpe randen!

LET OP

De contactoppervlakken sluiten niet dicht af.

De volgende contactoppervlakken moeten schoon en egaal zijn om een goede
afdichting te kunnen garanderen:

tussen bovenplaat en bakvoet
tussen onderplaat en evt. adapterplaat en fundament

Opmerking:

De weegmodule wordt voorgemonteerd geleverd.

De ontkoppelingsbeveiliging is zo ingesteld, dat de weegcel wordt ontlast. Daardoor
wordt voorkomen dat de weegcel tijdens de montage wordt overbelast.

Bij het gebruik van adapterplaten is voor de montage een steeksleutel van 13 mm
DIN 3124 (lange uitvoering) nodig.
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2.2 Weegmodule monteren

De stappen moeten voor alle steunpunten (bijv. bakvoet) van het weegobject (bijv. bak)
worden uitgevoerd.
1. Controleren of alle voor de montage vereiste schroefgaten in de bakvoet/-poot

aanwezig zijn.

2. O-ring in de groef van de bovenplaat leggen en de weegmodule onder de bak voet
plaatsen.

3. Balg voorzichtig over de inbouwset en de bakvoet trekken, waarbij de inbouwset
toegankelijk blijft voor montage.
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4. Inbouwset in de bakvoet monteren. De aandraaimomenten van de schroeven en de
sterkteklassen van de schroeven (4×) en ringen (4×) moeten strikt in acht worden
genomen, zie het installatiehandboek.

5. De bak op de vloer plaatsen.
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Opmerking:

Afbeelding zonder bovenplaat en weegcel.

6. Boorgaten en de vorm (buitenrand) van de onderplaat op het fundament markeren.
7. De bak optillen.

8. De boorgaten voor de draadeinden/ankers aanbrengen.
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9. Draadeinden/ankers moeten altijd loodrecht tot de betrefende hoogte "H" worden
ingebracht, zie het installatiehandboek.

10. Adapterplaat op de vloer leggen in de markering van de buitenrand en
vastschroeven. De aandraaimomenten van de schroeven en de sterkteklassen van de
schroeven (4×) en ringen (4×) moeten strikt in acht worden genomen, zie het
installatiehandboek.
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11. O-ring in de groef van de onderplaat leggen.
12. Bak op de adapterplaat zetten en de onderplaat vastschroeven. De

aandraaimomenten van de schroeven en de sterkteklassen van de schroeven (4×) en
ringen (4×) moeten strikt in acht worden genomen, zie het installatiehandboek.

13. Montagehulpen verwijderen (evt. met behulp van de in- en uitbouwgeleider
ontlasten).
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14. Moer van de ontkoppelingsbeveiliging losdraaien.
15. Tapbouten van de ontkoppelingsbeveiliging op de inbus langzaam tot de aanslag

naar beneden draaien om de bak op de weegcel te plaatsen.
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16. Tapbouten weer 1�1½ slag (ong. 2 mm) terugdraaien, om de afstand in te stellen.
17. Moer van de ontkoppelingsbeveiliging weer vastdraaien. De aandraaimomenten

moeten strikt in acht worden genomen, zie het installatiehandboek.
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Wanneer de as en/of de rollen niet kunnen bewegen, is de weegmodule bekneld en
moet worden afgesteld:

18. Controleren of de as en/of de rollen vrij kunnen draaien.

19. schroeven losdraaien.
20. Aanslag verschuiven, tot de as en/of de rollen weer vrij kunnen draaien.
21. Schroeven weer vastdraaien. De aandraaimomenten moeten strikt in acht worden

genomen, zie het installatiehandboek.
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22. balg vanaf de bakvoet naar beneden schuiven.
23. Balg omhoog trekken en volledig rondom in de groef van de boven- en onderplaat

drukken, zodat er geen randen in de overgangen zitten.
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