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Forord
Vær opmærksom på følgende!
Medmindre det er foreskrevet ved lov, er ingen oplysninger i dette dokument bindende for Minebea Intec, og
der tages forbehold for ændringer. Produktet må kun anvendes/installeres af faguddannet og oplært personale.
I tilfælde af skriftlig kommunikation vedrørende dette produkt, bedes du anføre typen, betegnelsen og
versionsnummeret/serienummeret samt alle licensnumre, der er tilknyttet produktet.

Bemærk
Dette dokument er delvist beskyttet af ophavsret. Det må ikke ændres eller kopieres, og det må ikke anvendes
uden forudgående erhvervelse eller skriftligt samtykke fra ejeren af ophavsretten (Minebea Intec). Når du
anvender produktet accepterer du ovenstående bestemmelser.
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1 Indledning

1.1 Læs vejledningen
- Læs vejledningen omhyggeligt og fuldstændigt inden du arbejder med produktet.

- Denne vejledning er en del af produktet. Den skal opbevares at sikkert sted, hvor den
er let tilgængelig.

1.2 Sådan ser handlingsanvisninger ud
1. - n. står for på hinanden følgende handlingstrin.

1.3 Sådan ser lister ud
- markerer en liste.

1.4 Sådan ser menuer og funktionstaster ud
[ ] omkranser menupunkter og funktionstaster.
Eksempel:
[Start]- [Programmer]- [Excel]

1.5 Sådan ser sikkerhedsanvisninger ud
Signalordene angiver, hvor alvorlig den potentielle risiko er, hvis de nødvendige
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger ikke træfes.

FARE

Advarsel om personskader
FARE, som er nært forestående, og som kan forårsage død eller alvorlige, irreversible
kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke træfes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

ADVARSEL

Advarsel om et farligt sted og/eller personskader
ADVARSEL om en situation, som muligvis kan opstå, og som kan forårsage død og/eller
alvorlige, irreversible kvæstelser, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ikke
træfes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

står for et handlingstrin.
beskriver resultatet af et handlingstrin.
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FORSIKTIG

Advarsel om personskader.
FORSIGTIG angiver, at der skal udvises forsigtighed i en situation, som muligvis kan
opstå, og som kan forårsage reversible kvæstelser, hvis de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger ikke træfes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

OBS

Advarsel om tings- og/eller miljøskader.
BEMÆRK angiver, at man skal være opmærksom på en situation, som muligvis kan
opstå, og som kan forårsage tings- og/eller miljøskade, hvis de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger ikke træfes.

Træf de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk:

Anvendelsestip, nyttige oplysninger og henvisninger.

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

2.1 Generelle henvisninger

OBS

Advarsel om tings- og/eller miljøskader.
Produktet forlod fabrikken i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand efter at være blevet
afprøvet.

For at opretholde denne tilstand og for at sørge for ufarlig drift skal brugeren
overholde anvisningerne og advarslerne i denne dokumentation.

2.2 Korrekt anvendelse
Monteringssættene PR 6144 må kun anvendes efter hensigten til vejning.
Monteringssættene PR 6144 er beregnet til montering af vejecellerne PR 6201, PR 6203,
PR 6204.
Alle komponenter og konstruktionsdele er dimensioneret således, at de sørger for en
tilstrækkelig bæreevne til alle eventuelle belastninger, når de gældende standarder
overholdes. Især stående objekter, der skal vejes, skal sikres således, at vejeanlægget ikke
kan vælte eller bevæge sig, dermed farer for personer, dyr og materiale kan udelukkes -
selv hvis der sker brud på en vejecelle eller andre komponenter.
Monterings- og reparationsarbejde skal udføres af faguddannet/oplært personale.
Monteringssættene er blevet udviklet i henhold til de nyeste teknikker. Producenten
bærer intet ansvar for skader, der opstår på grund af andre dele af anlægget eller forkert
anvendelse af produktet.

2.3 Kontrol af leverede produkter
Kontrollér, at der ikke mangler noget i leveringen. Kontrollér visuelt, om leveringen er
beskadiget. I tilfælde af en beskadigelse skal du reklamere dette omgående hos
speditøren. En Minebea Intec-forhandler eller -serviceafdeling skal informeres.

2.4 Før ibrugtagning

OBS

Visuel kontrol!
Før ibrugtagning samt efter opbevaring og transport skal det kontrolleres, at der
ikke er nogen mekaniske skader på monteringssættet.
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3 Anbefalinger vedr. opstillingen

3.1 Placering af vejecellerne
Eksempler:

120°
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3.2 Indbygget løftesikring
Af hensyn til sikkerheden er der en indbygget løftesikring.

B

ØD

1

1 = beholderens spændplade/fod

Anbefalet diameter "⌀⌀D" i beholderens spændplade/fod til løftesikringen og
afstand "B"

Type ⌀⌀D B

PR 6144/54 50 mm 0,5…1,5 mm

PR 6144/15 50 mm 0,5…1,5 mm

PR 6144/35 56 mm 0,5…1,5 mm

PR 6144/55 56 mm 0,5…1,5 mm

3.3 Endestop
Endestoppene skal indstilles i henhold til iguren herunder.

A (2x)A (2x)

A = 1…4 mm, afhængigt af beholderens udvidelse på grund af varmen.

3 Anbefalinger vedr. opstillingen SeismicMount PR 6144

Minebea Intec DA-7



4 Speciikation

4.1 Leveringsomfang
4.1.1 SeismicMount PR 6144/54, ../15, ../35

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

12 10

Pos. Betegnelse

1 Skrue (4×)

2 Møtrik (4×)

3 Topplade

4 Skrue (2×)

5 Fjederskive (2×)

6 Skive (2×)
} til potentialudligningskablet

7 Møtrik (12×)

8 Skive (4×)

9 Gevindstang med markering til kontrol af iskruningsdybden (4×)

10 Bundplade

11 Hjælpefunktion (ikke afbildet)

12 Øvre overstempel

13 Kort vejledning (ikke afbildet)
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4.1.2 SeismicMount PR 6144/55

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

11 10

Pos. Betegnelse

1 Skrue (4×)

2 Møtrik (4×)

3 Topplade

4 Skrue (2×)

5 Fjederskive (2×)

6 Skive (2×)
}

til potentialudligningskablet
(medfølger i leveringsomfanget til overs-
tempelsæt PR 6143/55)

7 Møtrik (12×)

8 Skive (4×)

9 Gevindstang med markering til kontrol af iskruningsdybden (4×)

10 Bundplade

11 Hjælpefunktion

12 Kort vejledning (ikke afbildet)
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4.2 Mål
4.2.1 Borehuller

l

h k

j

g

A

B

B

2

1

Af

b e

d

c

a

3

alle mål er i mm

Pos. Beskrivelse

1 Borehuller i toppladen

2 Kun PR6144/35 og PR6144/55

3 Borehuller i bundpladen

Monteringssæt a b c d e f g h j k l

PR 6144/54 820 240 740 160 160 33 380 240 300 160 33

PR 6144/15 950 310 870 190 220 33 400 310 315 220 33

PR 6144/35 1150 350 1070 230 260 39 460 350 380 260 39

PR 6144/55 1180 350 1100 230 260 39 460 350 380 260 39
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4.2.2 Monteringsmål

u

C

C

o

q

r

n

m

p

s

t

2
5

*

alle mål er i mm
* Gevindstangen er skruet helt ind.

Monteringssæt m n o p q r s t u

PR 6144/54 217 350 620 30 30 25 ⌀80 M30 120

PR 6144/15 298 435 740 35 35 25 ⌀80 M30 140

PR 6144/35 387 545 920 40 40 30 ⌀100 M36 150

PR 6144/55 428 590 970 40 40 30 ⌀100 M36 150
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4.3 Tekniske data

Monteringssæt PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55

nominelle belastning VC* 0,5…75 t 100 t 200 + 300 t 520 t

Tilladt vandret kraft max. 370 kN max. 440 kN max. 520 kN max. 520 kN

Vandret brudkraft >600 kN >800 kN >1200 kN >1200 kN

Tilladt løftekraft max. 400 kN max. 600 kN max. 880 kN max. 880 kN

Brudstyrke ved løft >600 kN >900 kN >1200 kN >1200 kN

Tilladt lodret belastning uden VC*
(hjælpefunktion)

max. 16 t max. 24 t max. 60 t max. 110 t

Materiale ** ** ** **

Nettovægt uden hjælpefunktion 121 kg 197 kg 320 kg 348 kg

Bruttovægt med hjælpefunktion 122 kg 200 kg 328 kg 364 kg

* VC = vejecelle
** Galvaniseret, passiveret og forseglet stål (i overensstemmelse med ROHS)
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5 Installation

5.1 Forud for montering
5.1.1 Klargøring af fundamentet/underkonstruktionen

- Fundamentet til monteringssættet skal være plant (brug et vaterpas), jævnt og må
ikke give efter for de tilsigtede belastninger.

- Belastningen skal fordeles så jævnt som muligt på de anvendte vejeceller for at
undgå overbelastning af de enkelte vejeceller.

- Fundamenterne/kontaktladerne på underkonstruktionen til monteringssættene skal
være i samme højde, og det vejede objekts kontaktlader (f.eks. beholderfødder) skal
rettes parallelt ind efter hinanden.

- Hvis der anvendes bløde mellemlag (f.eks. af gummi eller plast) mellem
monteringssættet og beholderen og/eller mellem monteringssættet og
underkonstruktionen med henblik på vibrationsdæmpning eller temperaturisolering,
så skal anbringes en lastfordelingsplade mellem det bløde mellemlag og
monteringssættet for at sikre jævn fordeling af belastningen på monteringssættet.

Isolerings- og fordelingspladernes udførelse afhænger af anvendelsen.

5.2 Tilspændingsmomenter
De rigtige tilspændingsmomenter fremgår af nedenstående tabel.

Monteringssæt Komponenter Skruer Tilspændingsmo-
ment

PR 6144/54 Topplade/Bundplade M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/15 Topplade/Bundplade M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/35 Topplade/Bundplade M36-8.8 2500 Nm

PR 6144/55 Topplade/Bundplade M36-8.8 2500 Nm

5.3 Montage
5.3.1 Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Beholderen kan vælte under montering.
Beholderen skal altid sikres mod at kunne vælte.

Anvend egnet løftegrej.
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OBS

Svejsestrøm eller strøm fra et lynnedslag, der løber gennem cellen, kan medføre
beskadigelser.
Alt svejsearbejde på vejeanordningen skal være afsluttet, inden vejecellerne monteres.

Opret en brokobling på vejecellen med en leksibel kobberledning (følger med
vejecellen) lige efter den er blevet monteret.

I forbindelse med efterfølgende elektrisk svejsearbejde i nærheden af vejecellen

- skal vejecellens kabel frakobles.

- skal der sørges for god elektrisk brokobling af vejecellen med en leksibel
kobberledning.

- skal svejseapparatets stelklemme anbringes så tæt på svejsestedet som muligt.

5.3.2 Montering af monteringsættet

Bemærk:

Ved svejsemontering af top- og bundpladen skal oplysningerne vedrørende
svejsesømmen overholdes.

Min. tykkelse af kantsømmen, der går hele vejen rundt: a = 8 mm (a ).

Bemærk:

Herunder beskrives skruemonteringen af top- og bundpladen.

Arbejdstrinnene skal gennemføres på alle beholderens kontaktpunkter.

Forudsætninger:

- Alle gevindhullerne til bundpladen indes i fundamentet/underkonstruktionen (se
kapitel 4.2.1).

- Alle gevindhullerne til toppladen indes i beholderens spændplade/fod (se
kapitel 4.2.1).
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1 2 3

7 6 58

4

Fremgangsmåde:

Bemærk:

Ved at dreje på hjælpefunktionen kontrolleres det, om der er et mellemrum mellem
hjælpefunktionen (6) og rillen (3), og der evt. skal lægges tynde, afgratede plader
mellem

- toppladen (2) og beholderens spændplade/fod (1) eller

- bundpladen (7) og fundamentet (8).

PR 6144/54N: ca. 25 mm

PR 6144/15N: ca. 30 mm

PR 6144/35N: ca. 30 mm

PR 6144/55N: ca. 35 mm

1. Skru toppladen (2) på beholderens spændplade/fod (1). Overhold altid skruernes
styrkeklasser og tilspændingsmomenter, se kapitel 5.2.

2. Anbring bundpladen (7) med hjælpefunktion (6) på fundamentet. Sørg for, at top- og
bundpladerne er anbragt parallelt og lodret i forhold til hinanden!

3. Anbring forsigtigt beholderen på bundpladen, så hjælpefunktionen er placeret i
rillen (3) i toppladen.

4. Fastgør toppladen (2) med endestop (5) (4×).

5. Fastgør bundpladen på fundamentet. Overhold altid skruernes styrkeklasser og
tilspændingsmomenter, se kapitel 5.2.

6. Opret potentialudligning (medfølger ikke) mellem top- og bundplade (4).
7. Løsn endestoppene, og løft beholderen nok til, at hjælpefunktionen kan fjernes:

8. Fjern hjælpefunktionen.
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3 109

7 11 512

2

Bemærk:

Kun på PR 6144/55 (nominelle belastning 520 t):

Overstempelsættet PR 6143/55 skal bestilles særskilt, varenr. se kapitel 8.2.1!

5.4 Monteringskontrol
Når alle monteringssæt er blevet installeret, skal det kontrolleres, at de er blevet
monteret korrekt.
Det er særligt vigtigt at undgå kraftomløb.
Det skal kontrolleres,

- om vejecellen er placeret lodret og ikke sidder skævt i monteringssættet.

- om top- og bundpladen er monteret vandret.

- om der er lodret bevægelsesfrihed og tilstrækkeligt frirum med henblik på
temperaturbetinget udvidelse.

Kun når vejecellen er monteret nøjagtigt, kan den bevægelsesfrihed, der er påkrævet i
forbindelse med forskydninger af det målte objekt på grund af temperaturbetinget
udvidelse, vibration og lignende, sikres uden at målenøjagtigheden forringes.
For at undgå kraftomløb skal alle forsynings- og aløbsledninger (slanger, rør, kabler)
tilsluttes så leksibelt som muligt til det objekt, der skal måles.
Vejecellerne skal bære hele belastningen!

9. Rengør vejecellens placering på bundpladens (7) plade og rillen (3) til
overstemplet (9) i toppladen (2).

10. Montér vejecellen (11) med overstemplerne lodret i monteringssættet.
11. Sænk langsomt beholderen, og sørg for, at det øvre overstempel (9) ikke sidder skævt

i rillen (3) (kontrolleres ved hjælp af hullet (10)).
12. Indstil løftesikringerne (12) (4×), se kapitel 3.2.
13. Indstil endestoppene (5) (4×), se kapitel 3.3.
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6 Rengøring

Monteringssættet er nemt at rengøre. Det kan sprøjtes rent med vand.
Bevæg i den forbindelse vandstrålen oppefra og nedefter og rundt om monteringssættet.

OBS

Det er muligt, at monteringssættets materialer ikke er kompatible med
rengøringsmidlet.

Når der gøres brug af rengøringsmidler, er det vigtigt at være opmærksom på, at
der kun må gøres brug af rengøringsmidler, hvis kompatibilitet med
monteringssættets materialer (se kapitel 4.3) er blevet afprøvet.
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7 Bortskafelse

Såfremt emballagen ikke skal bruges mere, skal den bortskafes af det lokale
renovationsirma hhv. et godkendt specialirma eller indleveres på en genbrugsstation.
Emballagen består i vidt omfang af miljøvenlige materialer, der kan anvendes som
sekundære råmaterialer.
Dette produkt må ikke – heller ikke af mindre erhvervsdrivende – bortskafes sammen
med husholdningsafaldet eller på de lokale genbrugsstationer.
EU-lovgivningen kræver i medlemslandene, at elektrisk og elektronisk udstyr behandles
særskilt fra det usorterede husholdningsafald med henblik på efterfølgende genbrug.

Før bortskafelse eller skrotning af produktet skal eventuelle batterier fjernes og
aleveres til en dertil beregnet genbrugsstation.
Nærmere oplysninger fremgår af vores generelle vilkår og betingelser.

Serviceadresser for indlevering til reparation fremgår af de produktoplysninger, der
følger med produktet, og på vores internetside www.mineba-intec.com.
Vi forbeholder os ret til ikke at tage imod produkter, der er kontaminerede med farlige
stofer (ABC-kontaminering).
Hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til vores lokale servicemedarbejdere eller
vores servicecentral.
Minebea Intec GmbH
Reparationscenter
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamborg, Tyskland
Tlf.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Reservedele og tilbehør

8.1 Reservedele

Pos. Betegnelse Belastningsniveau Varenr.

1 Øvre overstempel 100 t 5322 520 10552

2 Øvre overstempel 200 t, 300 t 5322 520 10553

8.2 Tilbehør
8.2.1 Overstempler

Følgende overstempler anbefales til installationen af vejecellerne:

Pos. Betegnelse Belastningsniveau Varenr.

1 Overstempelsæt PR 6143/55N 520 t 9405 361 43551

N = galvaniseret, passiveret og forseglet stål (i overensstemmelse med RoHS)
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9 Certiikater

Løbende
nr.

Betegnelse Dokumentnr. se kapitel

1 CE marking CE-PR 6144 9.1

2 Declaration of Performance 003/2021 9.2

3 Conformity of the Factory Production
Control

2451-CPR-EN1090-2014.2089.004 9.3
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9.1 CE-PR 6144
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9.2 003/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.004
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Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburg, Germany
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