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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 betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

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 betreffende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

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 betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

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 betreffende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen treffen.

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

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
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 hygiënische weegmodule Contego® is speciaal ontwikkeld voor het wegen van kleine
en middelgrote procescontainers, waarbij eenvoudige reiniging en het vermijden van
hygiënisch kritische gebieden van groot belang zijn voor een veilig en doeltreffend
productieproces.
De weegmodule Contego® mag alleen conform het beoogde gebruiksdoel voor
weegtaken worden gebruikt.
Alle inbouw- en constructie-elementen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat ze
met inachtneming van de desbetreffende normen voldoende bestendigheid tegen
overbelasting voor alle eventueel optredende belastingen garanderen. Met name
staande weegobjecten (bakken, o. i.d.) moeten zo worden beveiligd dat het omkiepen of
verschuiven van de weeginstallatie en daarmee een gevaar voor personen, dieren of
voorwerpen zelfs bij het breken van een weegmodule is uitgesloten.
Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundige/geïnstrueerde
vakmensen worden uitgevoerd.
De weegmodule is volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld. De fabrikant
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door andere installatiedelen of door
ondeskundig gebruik van het product ontstaat.
Voor gebruik in een Ex-omgeving moeten de veiligheidsinstructies onder
"Beschermingscategorieën Contego" in paragraaf 4.2 in acht worden genomen.

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 de weegmodule
geen mechanische beschadigingen vertoont.
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3 Montagetips

3.1 Opstelling van de weegmodule

Legenda

Evt. aanslag losdraaien of verwijderen om spanning te voorkomen.

Belastinginvoering

Mogelijke bewegingsrichting

3 Montagetips Hygiënische weegmodule Contego®

Minebea Intec NL-7



- De onderconstructie van de bak mag niet doorbuigen door de belasting en hij moet
horizontaal (waterpas!) en vlak zijn.

- Bakken moeten bij voorkeur op 3 weegmodules met geïntegreerde aanslag worden
geplaatst (zie afbeelding).

- Dwarsbelastingen of krachten van opzij, maar ook torsiemomenten die de
toegestane grenswaarden overschrijden, zijn verstorende variabelen die meetfouten
kunnen veroorzaken en in het ergste geval tot beschadigingen kunnen leiden.

3.2 Weegconstructie
Bovenplaten zijn niet met elkaar verbonden.

Bolvoet, niet gefixeerd Bolvoet, vastgelast
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Bovenplaten zijn met elkaar verbonden.

Bolvoet, niet gefixeerd

3.3 Montagehulp

De montagehulpplaten (1) zijn bedoeld voor het eenvoudig inbouwen van de
weegmodule.
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3.4 Interne ontkoppelingsbeveiliging met geïntegreerde in- en uitbouwgeleider
3.4.1 Algemene informatie

Pos. Benaming

1 Bovenplaat

2 Steunplaat

3 Bout (2×)

4 Tapeind

5 Moer

6 Draadbus

7 Onderplaat

De hygiënische weegmodule Contego® is uitgerust met een interne beveiliging tegen
omhoogkomen; d.w.z. dat er behalve de bevestigingsgaten geen extra gaten in de
tankvoet nodig zijn.
Bovendien kan de tank door het draaien van het tapeind (4) (zie hoofdstuk 3.4.2) omhoog
worden gebracht, bijv. bij het vervangen van de weegcel.
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3.4.2 In- en uitbouwgeleider (jack-up)

WAARSCHUWING

De bak kan omkiepen.
Til de bak niet hoger op dan 6 mm.

Til de bak op de volgende manier op:

Plaats de weegcel op de volgende manier:

1. Moer (5) losdraaien.
2. Tapbout (4) via de inbus omhoog draaien om de bak op te tillen.
3. Tapbout (4) net zolang draaien tot de weegcel is ontlast en samen met de bovenste

drukschijf kan worden uitgenomen.

4. Drukschijf in de weegcel plaatsen.
5. Weegcel in de inbouwset plaatsen.
6. De weegcelkabel door de schroefverbinding steken en vastzetten, zie ook

paragraaf 9.1.3.
7. De weegcel langzaam belasten en de interne ontkoppelingsbeveiliging instellen,

zoals beschreven in paragraaf 3.4.3.
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3.4.3 Interne ontkoppelingsbeveiliging instellen

1. Moer (5) losdraaien.
2. Tapbout (4) van de ontkoppelingsbeveiliging via de inbus langzaam tot aan de

aanslag naar beneden draaien.
3. Tapbout (4) weer 1…1½ slagen terugdraaien, om de afstand op A = ong. 2 mm in te

stellen.
4. Moer (5) weer vastdraaien.
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4 Specificaties

4.1 Meegeleverd met de weegmodule

Aanzicht met balg Aanzicht zonder balg

Nr. Beschrijving

1 Balg

2 Inbouwset PR 6041/60S of PR 6041/70S

3 Weegcel PR 6241/..

4 O-ring (2×)

5 Ontkoppelingsbeveiliging/in- en uitbouwgeleider (jack-up)

6 Montagehulp (2×)

De volgende nummers staan niet op de afbeelding:

7 Drukschijvenset PR 6043/31S

8 Hulzen (2× in een zakje), alleen voor weegcellen PR 6241/12…52

9 Egaliseerplaatjes (in een zakje)

10 Snelgids

11 Kalibratiecertificaat

12 Aleen met Ex-weegcellen:
Veiligheidsinstructies voor Ex-weegcellen

4.2 Algemene informatie

toeg. horizontale kracht 7 kN

toeg. verticale belasting
zonder weegcel

1,5 t

toeg. afhefkracht 8 kN

toeg. kracht voor jack-
up

15 kN
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max. horizontale ver-
schuiving van de
weegcel

±5 mm

toeg. temperatuurbe-
reik

-40 °C…+95 °C

Materiaal weegcel Roestvrijstaal 1.4542 conform DIN EN 10088-3

Bescherming tegen om-
gevingsinvloeden

Hermetisch dichtgelast.
Gevuld met Inert gas.

Materiaal inbouwset Roestvrijstaal 1.4404 conform DIN EN 10088-3 (voldoet aan 316L AISI/SAE)

Materiaal balg Siliconen (FDA-conform)

Beschermingsgraad
uitsluitend voor weegcel

volgens IEC 529 resp. DIN EN 60529
IP66/IP68:
Stofdicht en bestand tegen het binnendringen van water met schadelijke effecten bij
onderdompelen (1,5 m waterdiepte, 10.000 uur).
Explosie:
Geschikt voor de explosiesubcategorieën IIC en IIIC.

Beschermingsgraad
Contego®

volgens IEC 529 resp. DIN EN 60529
IP66/IP68/IP69:
Stofdicht en bestand tegen het binnendringen van water met schadelijke effecten bij
onderdompelen (1,5 m waterdiepte, 10.000 uur) en bij spuitend water (hoge druk en
temperatuur).
Gasexplosies:
Geschikt voor Zone 1 en explosiesubcategorieën IIA en IIB.
Stofexplosies:
Geschikt voor Zone 21 en explosiesubcategorie III bij naleving van de volgende veilig-
heidsinstructies:
- Voorkom elektrostatische oplading van de vouwbalg.
- De Contego moet permanent zijn geïnstalleerd.

Vonkbescherming Intrinsiek veilig voor PR 6241/..E

Kabeldiameter 5 mm

Kabellengte 5 m

Kabeldoorsnede 4×0,35 mm2

Buigstraal kabel ≥25 mm bij vaste aansluiting
≥75 mm bij flexibele aansluiting

Buigstraal kabel ≥25 mm bij vaste aansluiting
≥75 mm bij flexibele aansluiting

Materiaal kabelmantel thermoplastische elastomeer (TPE)

Kleur kabelmantel grijs (standaarduitvoering)
blauw (Ex-uitvoering)

Hygiënische weegmodule Contego® 4 Specificaties
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4.3 Mogelijke benaming van weegcellen voor Ex-omgevingen

Zone Benaming Certificaatnr. voor

0 en 1 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005

alleen PR 6241/..E

20 en 21 II 1D Ex ta IIIC T160 °C Da
Ex ta IIIC T160 °C Da

TÜV 03 ATEX 2301X
IECEx TUN 17.0025X

alle PR 6241 zonder
/..E

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc MIN16ATEX001X alle PR 6241 zonder
/..E

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc MIN16ATEX001X alle PR 6241 zonder
/..E

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity -
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012
101 5688; NIFW
T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17US0276 alle PR 6241 zonder
/..E

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity -
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012
101 5688; NIFW
T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17CA0138 alle PR 6241 zonder
/..E

LET OP

Installatie in de Ex-omgeving
Bij installatie in de Ex-omgeving dienen alle Ex-veiligheidsinstructies in de installatiehandboeken beslist te
worden nageleefd.
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4.4 Afmetingen van weegmodule PR 6041/60S
Weegmodule incl. weegcel

Geleverd: met montagehulp Weegpositie

alle afmetingen in mm
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Weegcel

alle afmetingen in mm

Model A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

PR 6241/12…52 60 65 50 23 M12

PR 6241/13…23 60 65 50 30 M12

4.5 Bestelinformatie
Weegmodule incl. weegcel

Model Nominale belasting
Emax

Type Versie*

Contego® 100 kg 100 kg D1 A

Contego® 200 kg 200 kg D1, C3 A, Ex A

Contego® 300 kg 300 kg D1, C3 A

Contego® 500 kg 500 kg D1, C3 A, Ex A

Contego® 1 t 1 t D1, C3 A, Ex A

Contego® 2 t 2 t D1, C3 A

Versie* Beschrijving

A Kabeluitgang zijkant

Ex Inzet in Ex-omgeving
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Weegcel

Model Nominale belasting
Emax

Type

PR 6241/12 100 kg ..D1

PR 6241/22 200 kg ..D1/C3/C3E

PR 6241/32 300 kg ..D1/C3

PR 6241/52 500 kg ..D1/C3/C3E

PR 6241/13 1 t ..D1/C3/C3E

PR 6241/23 2 t ..D1/C3

4.6 Technische gegevens van de weegcel

Aanduiding Beschrijving Afk. D1 C3 Eenheid

Foutklasse 0,04 0,015 % Emax

Minimale voorbelasting
(dood gewicht)

Ondergrens van het gespecificeerde
meetbereik

Emin 0 0 % Emax

Nominale belasting Bovengrens van het gespecificeerde
meetbereik

Emax Zie paragraaf 4.5

Grensbelasting Hoogste belasting zonder onher-
stelbare schade

Elim 150 150 % Emax

Breukbelasting Risico voor mechanische schade Ed >300 >300 % Emax

Minimaal schaalinterval Kleinste schaalinterval van de
weegcel, vmin = Emax/Y

Y 5000 14000

Terugkeer signaal mini-
male voorbelasting

Terugkeer van het signaal minimale
voorbelasting (DR = ½×Emax/Z)

Z 1000 3000

Nominaal vermogen Relatief uitgangssignaal bij nomina-
le belasting

Cn 2 2 mV/V

Relatieve karakteristiek-
afwijking

Toegestane afwijking van nominaal
vermogen Cn

dc <0,25 <0,07 % Cn

Nulsignaal Uitgangssignaal van de weegcel in
onbelaste toestand

Smin 0 ±1,0 0 ±1,0 % Cn

Reproduceerbaarheid Max. meetsignaalverandering bij
herhaalde belastingen

ɛR <0,01 <0,005 % Cn

Belastingskruip Max. uitgangssignaalverandering
bij Emax gedurende 30 minuten

dcr <0,03 <0,015 % Cn

Afwijkinglineariteit1) Afwijking van de beste rechte lijn
door nul

dLin <0,03 <0,01 % Cn

Relatieve hysterese1) Max. verschil tussen de opwaartse
en neerwaartse curve

dhy <0,04 <0,015 % Cn
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Aanduiding Beschrijving Afk. D1 C3 Eenheid

Temp.-coëfficiënt van
het signaal minimale
voorbelasting

Max. verandering van Smin in het
omgev.temp.bereik

TKSmin <0,028 <0,01 % Cn/10 K

Temp.-coëfficiënt van
karakteristiek C1)

Max. verandering van C in het om-
gev.temp.bereik

TKC <0,03 <0,01 % Cn/10 K

Ingangsweerstand tussen de voedingsaansluitingen RLC 650 ±6 650 ±6 Ω

Uitgangsweerstand tussen de meetaansluitingen RO 610 ±1 610 ±0,5 Ω

Isolatieweerstand tussen intern circuit en behuizing,
UDC = 100 V

RIS >5000 >5000 MΩ

Isolatieweerstand tussen schakeling en behuizing (al-
leen voor Contego®..kg .. Ex ..)

500 500 V

Nominaal bereik voe-
dingsspanning

Nominaal bereik met naleving van
de technische gegevens

Bu 4…24 4…24 V

Continu gebruik zonder beschadi-
ging

Umax 28 28 VMax. voedingsspanning

Voor Contego®..kg .. Ex .. Umax 25 25 V

Nominaal bereik
omgevingstemperatuur

Nominaal bereik met naleving van
de technische gegevens

BT -10…+55 -10…+55 °C

Gebruiks-
temperatuurbereik

Continu gebruik zonder beschadi-
ging

BTu -40…+95 -40…+95 °C

Opslag-
temperatuurbereik

zonder elektrische en mechanische
belasting

BTi -40…+95 -40…+95 °C

Excentriciteitslimiet Toegest. afstand van de meetas SEx 5 5 mm

Trillingsbestendigheid Trillingsbestendigheid
(IEC 60068-2-6-Fc)

20 g, 100 h, 10…150 Hz

Invloed van de
omgevingsdruk

Invloed van de omgevingsdruk op
het uitgangssignaal

PKSmin ≤0,005 ≤0,0025 % Cn/kPa

Nominale meetverplaat-
sing

Elastische vervorming bij nominale
belasting

Snom <0,5 <0,5 mm

1) De specificaties voor lineariteitsafwijking (dLin), hysterese (dhy) en temperatuureffec-
ten van de karakteristieke waarde (TKC) zijn typische waarden.
Voor OIML R60- respectievelijk NTEP-goedgekeurde weegcellen valt de som van deze
waarden binnen de toegestane cumulatieve foutlimieten.

Definities overeenkomstig OIML R60
De vermelde technische gegevens zijn alleen bedoeld voor de beschrijving van het
product en mogen niet worden beschouwd als gegarandeerde eigenschappen in de
wettelijke betekenis.
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NTEP: kleinste deelwaarde van de weegcel vmin

Type Delen
nmax

100 kg 200 kg 300 kg 500 kg 1 t 2 t Eenheid

D1/D1E 2000 20 40 60 100 200 400 gKlasse III
multiple C3/C3E 5000 … 14,3 21 36 71 143 g

D1/D1E 5000 6,7 13,3 20 33 67 133 gKlasse III L
multiple C3/C3E 10000 … 5 7,1 12 24 48 g
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5 Installatie

5.1 Voor de montage
5.1.1 Vloer voorbereiden

De vloer moet op de volgende manier zijn uitgevoerd:

- horizontaal (waterpas!) steun-/afdichtvlak

- vlak steun-/afdichtvlak

- voldoende belastbaarheid voor de bedoelde belastingen

LET OP

De contactoppervlakken van het steun-/afdichtvlak tussen de onderplaat van de
weegmodule en de vloer sluiten niet dicht af.
Wij adviseren adapterplaat PR 6041/80S te gebruiken.

De voeg tussen vloer (4) en adapterplaat (3) moet altijd worden afgedicht.
Wanneer geen adapterplaat PR 6041/80S (zie paragraaf 11.2.4) wordt gebruikt, is
het noodzakelijk dat er een afdichting wordt gemaakt tussen de onderplaat van de
weegmodule en de vloer (4) met een o-ring (2).
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5.1.2 Bakvoet voorbereiden
Voorbeeld opstelling voor 3 weegmodules

. De belasting moet zo gelijkmatig mogelijk over de aanwezige weegcellen worden
verdeeld, om de afzonderlijke weegcellen niet te overbelasten.

. Wanneer de weegmodules op verschillende sokkels worden geplaatst, moeten deze
zich op gelijke hoogte bevinden.

. De steunvlakken van de adapterplaten (3) en de steunvlakken van de bakvoeten (1)
moeten parallel zijn geplaatst.

. De maximaal toegestane schuine stand moet in acht worden genomen, zie
afbeelding!
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Voorbeeld opstelling voor 4 weegmodules

Het boorpatroon van de bovenplaat van de weegmodule (zie paragraaf 4.4) voor de
verschillende bakvoeten aanbrengen overeenkomstig de opstelling van de weegmodule
(zie paragraaf 3.1).

Opmerking:

Om de weegmodule gemakkelijk te kunnen schoonmaken, de diameters van de
bakvoet, de bakpoot en de bovenplaat van de weegmodule (zie paragraaf 4.4) even
groot zijn.
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5.2 Aanhaalmomenten
De desbetreffende aanhaalmomenten zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Inbouwelementen Schroefdraad Ring Aanhaalmoment

Bovenplaat M8-A2-70 * 16,5 Nm

Onderplaat M8-A2-70 * 16,5 Nm

Beveiliging tegen omhoogkomen M8-A2-70 16,5 Nm

Draadbus M8×2 68,0 Nm

Aanslag M8-A2-70 16,5 Nm

*
Aanbeveling voor de ringen van
de M8‑bevestigingsbouten:

DIN 7349 (d = 21, h = 4) of DIN 9021 of ISO 7093-2 (d
= 24, h = 2)

5.3 Montage
5.3.1 Veiligheidsinstructies

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

Geen dichtheid op de contactoppervlakken aanwezig.
De volgende contactoppervlakken moeten schoon en egaal zijn om een betrouwbare
afdichting te garanderen:

die tussen bovenplaat en bakvoet
die 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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5.3.2 Weegmodule monteren

Opmerking:

Hieronder wordt de montage van de weegmodule met de adapterplaat PR 6041/80S
(zie paragraaf 11.2.4) beschreven.

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 (4) in de groef van de bovenplaat (3) leggen en de weegmodule onder de
bakvoet (5) plaatsen.

3. Balg (geen afbeelding) voorzichtig over de inbouwset en de bakvoet (5) trekken,
waarbij de inbouwset toegankelijk blijft voor montage.

4. Inbouwset in de bakvoet (5) monteren. De aandraaimomenten van de schroeven (2)
en de sterkteklassen van de schroeven (2) en ringen (1) moeten strikt in acht worden
genomen, zie paragraaf 5.2.
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5.3.2.1 Stappen voor montage op een vloer

Afbeelding zonder bovenplaat en weegcel

1. De bak op de vloer (7) plaatsen.
2. De boorgaten (8) en de vorm (9) (buitenrand) van de onderplaat op de vloer (7)

markeren, zie afbeelding.
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Montage H

zonder adapterplaat 35 mm

met adapterplaat 75 mm

3. De bak optillen.
4. De boorgaten voor de draadeinden/ankers (10) aanbrengen.

5. Draadeinden/ankers (10) moeten altijd loodrecht tot de betreffende hoogte "H"
worden ingebracht.

6. Bij gebruik van adapterplaat PR 6041/80S: Adapterplaat (15) op de vloer (7) leggen in
de markering van de buitenrand (9).

7. Bij gebruik van adapterplaat PR 6041/80S: Adapterplaat (15) vastschroeven. De
aandraaimomenten van de moeren (13) en de sterkteklassen van de moeren (13) en
ringen (14) moeten strikt in acht worden genomen, zie paragraaf 5.2.
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Wanneer de as (11) en/of de rollen (12) niet kunnen bewegen, is de weegmodule
bekneld en moet worden afgesteld:

Balg monteren:

8. O-ring (16) in de groef van de onderplaat (17) plaatsen.
9. Bak op de vloer (7)/de adapterplaat (15) plaatsen en de onderplaat (17) vastschroeven.

De aandraaimomenten van de moeren (13) en de sterkteklassen van de moeren (13)
en ringen (14) moeten strikt in acht worden genomen, zie paragraaf 5.2.

10. Geldt alleen voor weegcellen PR 6241/12…52: De beide hulzen uit het zakje halen en
op de pen (6) steken.

11. Montagehulp (22) verwijderen, evt. met behulp van de ontkoppelingsbeveiliging
ontlasten, zie paragraaf 3.4.2.

12. Moer (19) van de ontkoppelingsbeveiliging losdraaien.
13. Tapbouten (21) van de ontkoppelingsbeveiliging op de inbus langzaam naar beneden

draaien om de bak op de weegcel te plaatsen.
14. Daarna de ontkoppelingsbeveiliging instellen, zie paragraaf 3.4.3.
15. Controleren of de as (11) en/of de rollen (12) vrij kunnen draaien.

16. Schroeven (18) losdraaien.
17. Aanslag (20) verschuiven tot de as (11) en of de rollen (12) weer vrij kunnen draaien.
18. Schroeven (18) weer vastdraaien. De aandraaimomenten moeten strikt in acht worden

genomen, zie paragraaf 5.2.

19. balg vanaf de bakvoet naar beneden schuiven.
20. 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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6 Aansluiting

6.1 Algemene informatie
- Kabeluiteinde tegen vuil beschermen. Er mag geen vocht in het open kabeluiteinde

binnendringen.

- De aansluitkabel van de weegcel niet inkorten. Het voorbereide uiteinde aansluiten
en de overtollige lengte oprollen.

- De kabelafscherming mag alleen op de aansluitklem van de evaluatie-eenheid
worden aangesloten.

- De weegcelkabels uit de buurt van sterkstroomkabels houden.

- De afstand tussen meetkabels en sterkstroomkabels of sterkstroomvoerende
onderdelen moet minimaal 1 meter bedragen (richtwaarde).

- Het wordt aanbevolen om de weegcelkabels in aparte kabelgoten of in gepantserde
stalen buizen te leggen.

- Sterkstroomvoerende leidingen rechthoekig met inachtneming van de
minimumafstand van 1 meter (richtwaarde) kruisen.

Opmerking:

Bij bromstoringen moeten de kabelafschermingen slechts aan één kant worden gelegd.

Afhankelijk van de uitvoering van de gebruikte kabelverbindingskast moet hiervoor de
brug J3 worden verwijderd, of moet de kabelafscherming van de geel gemarkeerde
klemcontacten worden gescheiden.

WAARSCHUWING

Bij installatie in de Ex-omgeving:
De toepassingsafhankelijke installatievoorschriften moeten beslist worden opgevolgd!

Beslist controleren of verbinden van beide zijden van de afschermingen met de
potentiaalvereffening is toegestaan.

6.2 Weegcel
Kleurcode

rd = rood
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gn = groen

bu = blauw

gy = grijs

rd = + supply/LC in + voedingsspanning/+ weegcelingang

gn = + meas./LC out + meetspanning/+ weegceluitgang

bu = - supply/LC in - voedingsspanning/- weegcelingang

gy = - meas./LC out - meetspanning/- weegceluitgang

rd

gn

bu

gy

S

S = screen afscherming

6.3 Kabelverbindingen

Opmerking:

De componenten zijn schematisch weergegeven.

Kleurcode

bk = zwart

bu = blauw

gn = groen

gy = grijs

rd = rood

wh = wit
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Aansluitvoorbeeld
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7 Voorbereiding voor kalibratie

7.1 Algemene aanwijzingen

Opmerking:

Voor de kalibratie van het weegsysteem raadpleegt u het handboek van het
desbetreffende analyseapparaat.

7.2 Smart Calibration
Wij adviseren om bij het gebruik van apparaten van Minebea Intec altijd eerst de
"SmartCalibration" te gebruiken.
Daarbij worden alle benodigde waarden uit het meegeleverde kalibratiecertificaat
(Calibration Certificate) afgeleid.

- In de evaluatie-eenheid worden onder [Hysteresefehler (Hysteresefout)] -
[spezifiziert (gespecificeerd)] / [Hysteresis error] - [specified] voor [Korrektur A
(Correctie A)]/[Correction A] en [Korrektur B (Correctie B)]/[Correction B] de op het
kalibratiecertificaat onder "Hysteresis correction values for Smart Calibration"
vermelde waarden ingevoerd.

Als er geen waarden op het kalibratiecertificaat staan, moet onder [Hysteresefehler
(Hysteresefout)] - [nicht spezifiziert (niet gespecificeerd)] / [Hysteresis error] - [not
specified] worden geselecteerd.

- In de evaluatie-eenheid wordt onder [WZ Ausg.-Signal b. Nennl. (WC uitg.signaal b.
nom. bel.)]/[LC output at max. capacity] de op het kalibratiecertificaat onder "Output
at max. capacity" vermelde waarde ingevoerd.

- In de evaluatie-eenheid wordt onder [WZ Ausgangswiderstand
(WC uitgangsweerstand)]/[LC output impedance] de op het kalibratiecertificaat
onder "Output impedance" vermelde waarde ingevoerd.

Zo is al vóór de eerste belasting van de weegschaal een zinvolle en al uiterst nauwkeurige
weergave (normaal gesproken beter dan 0,1%) beschikbaar.

7.3 Mechanische hoogtenivellering
Om ervoor te zorgen dat de weegcellen zo gelijkmatig mogelijk worden belast, moet bij
systemen met meer dan 3 weegcellen een hoogtenivellering worden uitgevoerd
voorafgaand aan de kalibratie.
Werkwijze:
1. De weegcellen van de weegconstructie met dood gewicht (bijv . lege bak) belasten.
2. De weegcellen parallel met een gestabiliseerde spanning (bijv .: UDC = 12 V) voeden.
3. De uitgangsspanningen van de weegcellen afzonderlijk met een digitale

spanningsmeter meten en met elkaar vergelijken.
Bij afwijkingen tussen de uitgangsspanningen van de weegcellen moet de
weegcel met de laagste uitgangsspanning sterker worden belast door
egaliseerplaatjes eronder te leggen.
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4. Balg (geen afbeelding) voorzichtig naar boven over de inbouwset en de bakvoet (1) of
naar beneden over de adapterplaat (7) trekken.

5. Moer (5) van de ontkoppelingsbeveiliging losdraaien.
6. Tapbout (4) van de ontkoppelingsbeveiliging zolang aan de inbus draaien tot de

weegcel (3) is ontlast en samen met de beide drukschijven (O‑ring (9) van de onderste
drukschijf (10) mag niet kwijtraken) kan worden weggelegd.

7. Kom (11) uit de uitsparing (12) van de onderplaat (6) nemen (evt. met behulp van een
kort stuk plakband of een schroevendraaier).

8. Dunne, ontbraamde plaatjes (max. 2 mm totale dikte) in de uitsparing (12) leggen, zie
paragraaf 4.1.

9. Kom (11) en onderste drukschijf (10) incl. O‑ring (9) in de uitsparing (12) van de
onderplaat (6) plaatsen.

10. Bovenste drukschijf (8) in de weegcel (3) plaatsen.
11. Weegcel (3) op de onderste drukschijf (10) plaatsen.
12. Tapbout (4) van de ontkoppelingsbeveiliging aan de inbus langzaam naar beneden

draaien om de bak op de weegcel te plaatsen. Let er daarbij op dat de bovenste
drukschijf (8) in de uitsparing van de bovenplaat (2) glijdt.

13. De uitgangsspanningen van de weegcellen opnieuw meten en evt. de hoogte van
deze weegcellen of van een andere weegcel corrigeren.

14. De interne ontkoppelingsbeveiliging instellen, zie paragraaf 3.4.3.
15. 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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8 Fouten opsporen

8.1 Algemene aanwijzingen
Wanneer na inbedrijfstelling en kalibratie onjuiste of niet-reproduceerbare waarden
worden gemeten, kan met de volgende aanwijzingen een eerste diagnose en
foutoplossing worden gerealiseerd.

8.2 Visuele controle

Component Mogelijke fout

Weegobject Zijn alle buizen, slangen en kabels vrij van trekkrachten?
Zijn de aansluitingen buigbaar en horizontaal bevestigd?
Staan elementen die star zijn verbonden met de weegschaal in direct contact met
de omgeving?
Is er wrijving opgebouwd tussen het weegobject en zijn omgeving (bijv. stoffige
doorbraken, …)?

Kabelaansluitdoos Is er vocht binnengedrongen?
Maken alle soldeer- en schroefverbindingen goed contact?

Verbindingskabels Is de mantel beschadigd?
Is er vocht binnengedrongen?

Inbouwset Is de ontkoppelingsbeveiliging in contact met de weegschaal?
Is de aanslag bekneld?

Weegcel Staat de weegcel parallel met het steunvlak?
Is het afstelkamerdeksel beschadigd?
Is de mantel van de weegcelkabel beschadigd?
Is er vocht in de weegcelkabel gekomen?

8.3 Meettechnische controles
8.3.1 Nulsignaal van de weegcel controleren

- Weegcel ontlasten.

- Meetuitgangen van de weegcellen van elkaar scheiden.

- Controleren of de uitgangsspanning zonder belasting niet wordt overschreden.

Type Uitgangsspanning

D1, C3 0 ±0,02 mV/V

8.3.2 DMS-brugschakeling van de weegcel controleren
- De testspanning mag niet worden overschreden.

- Controleren of de weerstandswaarden binnen de toegestane grenswaarden liggen.

Max. testspanning

- Standaard uitvoering UDC = 28 V

- Intrinsiek veilige uitvoering (PR ../..E) UDC = 25 V
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Type Ingangsweerstand
(rode ader, blauwe ader)

Uitgangsweerstand
(groene ader, grijze ader)

D1 650Ω ±6Ω 610Ω ±1Ω

C3 650Ω ±6Ω 610Ω ±0,5Ω

8.3.3 Isolatieweerstand van de weegcel controleren

LET OP

Mogelijke onherstelbare beschadiging van de weegcel
Testspanning nooit tussen twee aders van de weegcelkabel aanbrengen.
Aders van de weegcellen isoleren.

Max. testspanning

- Standaard uitvoering UDC = 100 V

- Intrinsiek veilige uitvoering UAC = 500 V

Isolatieweerstand Ader – behuizing
Ader – afscherming
Afscherming – behuizing

>5000 MΩ
>5000 MΩ
<0,2Ω

8.3.4 Isolatieweerstand van de verbindingskabel controleren
- Verbindingskabel van het meetinstrument en weegcellen losmaken.

- Aders van de verbindingskabel isoleren.

Isolatieweerstand Ader – ader
Ader – afscherming

>120 MΩ × km
>120 MΩ × km
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9 Verzorging/reparatie/reiniging

9.1 Onderhoud
9.1.1 Onderhoud

De weegcel PR 6241 is onderhoudsvrij.

9.1.2 Balg vervangen

WAARSCHUWING

De bak kan tijdens het monteren of demonteren omkiepen.
De bak moet absoluut worden beveiligd tegen omkiepen.

Gebruik daarvoor een geschikt heftoestel.

1. Defecte balg (geen afbeelding) verwijderen en weggooien overeenkomstig de
plaatselijk geldende voorschriften.

2. De schroeven (6) losdraaien.
3. Aanslag (5) op de onderplaat kantelen en samen met de folie opzij uittrekken.
4. De schroeven (1) losdraaien.
5. Moer (4) losdraaien en tapbout (2) van de ontkoppelingsbeveiliging via de inbus in de

schroefmof (4) schroeven.
6. De schroefmof (is geborgd met Loctite) met de complete ontkoppelingsbeveiliging

losdraaien en verwijderen.
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Opmerking:

De schroefmof moet (4) met Loctite worden geborgd!

Opmerking:

De weegcelkabel moet boven de bal en voor de ontkoppelingsbeveiliging liggen.

7. Nieuwe balg (geen afbeelding) voorzichtig zover in de weegmodule leggen, dat de
schroefmof (4) met ontkoppelingsbeveiliging weer kan worden gemonteerd. De
aandraaimomenten moeten strikt in acht worden genomen, zie paragraaf 5.2.

8. Schroeven (1) weer vastdraaien.
9. Tapbout (2) van de ontkoppelingsbeveiliging via de inbus omhoog draaien om de bak

op te tillen. Tapbout net zolang draaien tot de weegcel (11) is ontlast en samen met de
bovenste drukschijf kan worden uitgenomen.

10. Balg (geen afbeelding) geheel naar achteren trekken en de bovenste rand naar
binnen keren.

11. Weegcel (11) plaatsen.
12. Tapbouten (2) van de ontkoppelingsbeveiliging op de inbus langzaam naar beneden

draaien om de bak op de weegcel te plaatsen. Let er daarbij op dat de bovenste
drukschijf in de groef van de bovenplaat (12) glijdt.

13. Balg met gekeerde rand naar boven schuiven om de ontkoppelingsbeveiliging in te
stellen, zie paragraaf 3.4.3.
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Wanneer de as (8) en/of de rollen (7) niet kunnen bewegen, is de weegmodule
bekneld en moet worden afgesteld:

9.1.3 Weegcel vervangen

WAARSCHUWING

De bak kan tijdens het monteren of demonteren omkiepen.
De bak moet absoluut worden beveiligd tegen omkiepen.

Gebruik daarvoor een geschikt heftoestel.

LET OP

De weegcel kan defect raken.
Weegcellen niet aan de kabel optillen of transporteren.

Opmerking:

Kabelwartels van de weegcelkabel

Bij het draaien verandert de positie van de wartels niet! Alleen de klemverbinding aan de
binnenkant wordt losgedraaid.

14. Aanslag (5) samen met de folie weer op de onderplaat (9) vastschroeven. De
aandraaimomenten moeten strikt in acht worden genomen, zie paragraaf 5.2.

15. Schroeven (6) losdraaien.
16. Aanslag (5) verschuiven tot de as (8) en of de rollen (7) weer vrij kunnen draaien.
17. Schroeven (6) weer vastdraaien. De aandraaimomenten moeten strikt in acht worden

genomen, zie paragraaf 5.2.
18. Balg omvouwen en volledig rondom in de groef van de boven- en onderplaat

drukken, zodat er geen randen in de overgangen zitten.

1. De weegcelkabel in de aansluitkast losmaken, voorzichtig eruit trekken en oprollen.
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De kabel mag later niet aan de binnenkant tegen de balg aanliggen!

2. Balg (geen afbeelding) voorzichtig naar boven over de inbouwset en de bakvoet (7) of
naar beneden over de adapterplaat (5) trekken, zodat de inbouwset toegankelijk blijft
voor de montage.

3. Moer (4) losdraaien.
4. Tapbout (3) van de ontkoppelingsbeveiliging via de inbus omhoog draaien om de bak

op te tillen. Tapbout net zolang draaien tot de weegcel (6) is ontlast en samen met de
bovenste drukschijf kan worden uitgenomen.

5. De wartel (2) zover losdraaien (zie ook de instructie), dat de weegcelkabel (1) eruit kan
worden getrokken.

6. Weegcel (6) uit de inbouwset nemen en bovenste drukschijf uit de weegcel nemen.
Kom met de onderste drukschijf (incl. o‑ring) blijft in de onderplaat.

7. Bovenste drukschijf in de nieuwe weegcel plaatsen.
8. Weegcel plaatsen.
9. Tapbouten (3) van de ontkoppelingsbeveiliging op de inbus langzaam naar beneden

draaien om de bak op de weegcel te plaatsen. Let er daarbij op dat de bovenste
drukschijf in de groef van de bovenplaat glijdt.

10. Weegcelkabel (1) door het daarvoor bedoelde gat in de bovenplaat en de
kabelwartel (2) trekken en zonder spanning (lus) inleggen.

11. Kabelwartel (2) vastdraaien.
12. De interne ontkoppelingsbeveiliging instellen, zie paragraaf 3.4.3.
13. 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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9.2 Reparatie
Weegcel PR 6241 is, voor zo ver dit mogelijk is bij de hoge meetnauwkeurigheid, robuust
gebouwd en is betrouwbaar.
Wanneer een weegcel desondanks elektrisch of mechanisch defect raakt, moet deze
worden vervangen.

Opmerking:

Zie paragraaf 9.1.3.

Reparatie is niet mogelijk!

9.3 Reiniging
De weegmodule is gemakkelijk te reinigen. Deze kan met water worden afgespoten (zie
specificatie IP69).

Let op het volgende:
- spuit met de waterstraal van

boven naar beneden en ron-
dom de weegmodule.

- Let er altijd op dat ook de on-
derkant van de plooi (zie pi-
jlen) wordt gereinigd.

LET OP

De materialen van de weegmodule verdragen mogelijk sommige reinigingsmiddelen
niet.

Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, waarvan is aangetoond dat
deze verdraagzaam zijn met de materialen van de weegmodule (zie paragraaf 4.2).
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10 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 grondstoffen 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 stoffen 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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11 Reserveonderdelen en accessoires

11.1 Reserveonderdelen

Pos. Benaming Bestelnr.

1 Balg 5312 530 28003

2 O-ringen (2 stuks) 5312 530 58007

3 Kabelwartel (zijkant) 5312 505 48021

4 Boutenset (incl. borgringen, bouten en rol) 5312 525 48003

5 Folie 5312 693 98119

11.2 Accessoires
11.2.1 Drukschijven

Voor de inbouw van de weegcel wordt het gebruik van de volgende drukschijven
aanbevolen:

Nr. Aanduiding Belastingsniveau Bestelnummer

1 Drukschijvenset PR 6043/31S (incl. O-ring) 100 kg…2 t 9405 360 43312

S = roestvrij staal

11.2.2 Verbindingskabels
Voor het verbinden van de aansluitkast met de weegelektronica wordt het gebruik van de
volgende verbindingskabels aanbevolen:

Nr. Aanduiding Bestelnummer

1 PR 6135/×× 9405 361 35××2

2 PR 6135/01A (gewapend) 9405 361 35019

3 PR 6136/×× (voor Ex-gebruik) 9405 361 36××1

4 PR 6136/01A (gewapend, voor Ex-gebruik) 9405 361 36019

11.2.3 Kabelaansluitdozen
Het gebruik van de volgende kabelaansluitdozen wordt aanbevolen:

Nr. Aanduiding Bestelnummer

1 PR 6130/04 (aluminium, 1…4 weegcellen, IP67; niet voor Conte-
go®..kg .. Ex ..)

9405 361 30044

2 PR 6130/08 (polycarbonaat, 1…8 weegcellen, IP65; niet voor Conte-
go®..kg .. Ex ..)

9405 361 30084

3 PR 6130/34Sa (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar; niet voor
Contego®..kg .. Ex ..)

9405 361 30344
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Nr. Aanduiding Bestelnummer

4 PR 6130/35S (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar; niet voor
Contego®..kg .. Ex ..)

9405 361 30354

5 PR 6130/38S (1.4404, 1…8 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar; niet voor
Contego®..kg .. Ex ..)

9405 361 30384

6 PR 6130/64Sa (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar, ATEX,
IECEx, FM)

9405 361 30644

7 PR 6130/65S (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar, ATEX,
IECEx, FM)

9405 361 30654

8 PR 6130/68S (1.4404, 1…8 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar, ATEX,
IECEx, FM)

9405 361 30684

11.2.4 PR 6041/80S adapterplaat

Bestelnummer

9405 360 41802
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12 Certificaten/Veiligheidsinstructies/Aansluitschema

Volgnr. Benaming Documentnr. zie para-
graaf

Contego:

1 EU-Declaration of Conformity MEU17045 12.1

PR 6241:

1 EC-Type Examination Certificate BVS 16 ATEX E 005 12.2

2 Certificate of Conformity IECEx BVS 16.0005 12.3

3 EU-Type Examination Certificate TÜV 03 ATEX 2301X 12.4

4 Certificate of Conformity IECEx TUN 17.0025X 12.5

5 Manufacturer's Certificate MIN16ATEX001X 12.6

6 Certificate of Conformity FM FM17CA0138
FM17US0276

12.7
12.8

7 Control drawing FM 4012 101 5688 12.9

8 EU-Declaration of Conformity MEU17034 12.10

9 Certificate of Conformity TR CU
020

RU Д-DE.A301.B.05345 12.11

10 Parts Certificate DE-17-PC-PTB005 12.12

11 OIML Certificate of Conformity
(PTB)

R60/2000-DE1-17.15 12.13

12 Certificate of Conformance
(NTEP)

17-127 12.14

13 Certificate of Approval (NTEP-
New York)

10045 12.15
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12.1 MEU17045
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12.2 BVS 16 ATEX E 005
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12.3 IECEx BVS 16.0005

12 Certificaten/Veiligheidsinstructies/Aansluitschema Hygiënische weegmodule Contego®

Minebea Intec NL-55



Hygiënische weegmodule Contego® 12 Certificaten/Veiligheidsinstructies/Aansluitschema

NL-56 Minebea Intec



12 Certificaten/Veiligheidsinstructies/Aansluitschema Hygiënische weegmodule Contego®

Minebea Intec NL-57



Hygiënische weegmodule Contego® 12 Certificaten/Veiligheidsinstructies/Aansluitschema

NL-58 Minebea Intec



12.4 TÜV 03 ATEX 2301X
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12.5 IECEx TUN 17.0025X
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12.6 MIN16ATEX001X
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12.7 FM17CA0138
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12.9 4012 101 5688
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12.10 MEU17034
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