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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
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2 Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Γενικές υποδείξεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση για υλικές ή/και περιβαλλοντικές ζημιές.
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
Τα συστήματα εγκατάστασης PR 6144 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνο με τον προβλεπόμενο τρόπο για εργασίες ζύγισης.
Τα συστήματα εγκατάστασης PR 6144 προορίζονται για την τοποθέτηση
των μονάδων ζύγισης PR 6201, PR 6203, PR 6204.
Οι διαστάσεις όλων των εξαρτημάτων τοποθέτησης και κατασκευής
πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους
κανονισμούς να μπορεί να διασφαλίζεται επαρκώς υψηλή αντοχή στην
υπερφόρτωση για όλα τα φορτία που μπορεί να προκύψουν.
Συγκεκριμένα, τα όρθια αντικείμενα ζύγισης πρέπει να ασφαλίζονται με
τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείεται τυχόν ανατροπή ή μετατόπιση της
εγκατάστασης ζύγισης και κατά συνέπεια τυχόν κίνδυνοι για ανθρώπους,
ζώα ή αντικείμενα, ακόμα και σε περίπτωση θραύσης κάποιας μονάδας
ζύγισης ή εξαρτημάτων τοποθέτησης.
Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται
μόνο από εξειδικευμένους/καταρτισμένους τεχνικούς.
Τα συστήματα εγκατάστασης έχουν αναπτυχθεί 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.

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.
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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 το σύστημα εγκατάστασης δεν
παρουσιάζει καμία μηχανική ζημία.
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3 Συνιστώμενες ρυθμίσεις

3.1 Διάταξη των μονάδες ζύγισης
Παραδείγματα:

120°
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3.2 Εσωτερική ασφάλεια ανύψωσης
Για λόγους ασφάλειας, υπάρχει μια εσωτερική ασφάλεια ανύψωσης.

B

ØD

1

1 = Σφιγκτήρας / Βάση δοχείου

Συνιστώμενη διάμετρος "⌀⌀D" στον σφιγκτήρα / στη βάση δοχείου
για την ασφάλεια ανύψωσης και απόσταση "B"

Τύπος ⌀⌀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 Αναστολείς

Οι αναστολείς τοποθετούνται σύμφωνα με την ακόλουθη εικόνα.

A (2x)A (2x)

A = 1…4 mm, ανάλογα με τη θερμική διαστολή του δοχείου.
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4 Προδιαγραφή

4.1 Παραδοτέο

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

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

12 10

Θέση Χαρακτηρισμός

1 Βίδα (4×)

2 Παξιμάδι (4×)

3 Επάνω πλάκα

4 Βίδα (2×)

5 Ελατηριωτός

δακτύλιος (2×)

6 Ροδέλα (2×)

} για το καλώδιο ισοδυναμικής
σύνδεσης

7 Παξιμάδι (12×)

8 Ροδέλα (4×)

9 Βέργα με σπείρωμα με σήμανση για έλεγχο τους βάθους
βιδώματος (4×)

10 Κάτω πλάκα

11 Εικονικό τεμάχιο (δεν απεικονίζεται)

12 Επάνω στοιχείο πίεσης

13 Σύντομες οδηγίες (δεν απεικονίζεται)
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4.1.2 SeismicMount PR 6144/55

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

11 10

Θέση Χαρακτηρισμός

1 Βίδα (4×)

2 Παξιμάδι (4×)

3 Επάνω πλάκα

4 Βίδα (2×)

5 Ελατηριωτός

δακτύλιος (2×)

6 Ροδέλα (2×)

}
για το καλώδιο ισοδυναμικής
σύνδεσης

(Παραδοτέο του σετ στοιχείων
πίεσης PR 6143/55)

7 Παξιμάδι (12×)

8 Ροδέλα (4×)

9 Βέργα με σπείρωμα με σήμανση για έλεγχο τους βάθους
βιδώματος (4×)

10 Κάτω πλάκα

11 Εικονικό τεμάχιο

12 Σύντομες οδηγίες (δεν απεικονίζεται)
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4.2 Διαστάσεις
4.2.1 Μοτίβα διάτρησης

l

h k
j

g

A

B

B

2

1

Af

b e

d

c

a

3

όλες οι διαστάσεις σε mm

Θέση Περιγραφή

1 Μοτίβο διάτρησης της πάνω πλάκας

2 μόνο για PR6144/35 και PR6144/55

3 Μοτίβο διάτρησης της κάτω πλάκας

Σύστημα
εγκατάστασης

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 Διαστάσεις συναρμολόγησης

u

C

C

o

q

r

n

m

p

s

t

2
5

*

όλες οι διαστάσεις σε mm
* Η βέργα με σπείρωμα είναι τελείως βιδωμένη.

Σύστημα
εγκατάστασης

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 Τεχνικά δεδομένα

Σύστημα εγκατάστασης PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55

ονομαστικό φορτίο της ΜΖ* 0,5…75 t 100 t 200 + 300 t 520 t

επιτρεπόμενη οριζόντια
δύναμη

max. 370 kN max. 440 kN max. 520 kN max. 520 kN

οριζόντιο φορτίο θραύσης >600 kN >800 kN >1200 kN >1200 kN

επιτρεπόμενη δύναμη
ανύψωσης

max. 400 kN max. 600 kN max. 880 kN max. 880 kN

φορτίο θραύσης κατά την
ανύψωση

>600 kN >900 kN >1200 kN >1200 kN

επιτρεπόμενο κατακόρυφο
φορτίο χωρίς ΜΖ*
(Εικονική λειτουργία)

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

Υλικό ** ** ** **

Καθαρό βάρος χωρίς το
εικονικό τεμάχιο

121 kg 197 kg 320 kg 348 kg

Μεικτό βάρος μαζί με το
εικονικό τεμάχιο

122 kg 200 kg 328 kg 364 kg

* ΜΖ = Μονάδα ζύγισης
** Γαλβανισμένος χάλυβας, παθητικοποιημένος και σφραγισμένος (συμμόρφωση ROHS)
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5 Εγκατάσταση

5.1 Πριν τη συναρμολόγηση
5.1.1 Προετοιμασία βάσης/σκελετού

- Η βάση για το σύστημα εγκατάστασης πρέπει να είναι οριζόντια
(χρησιμοποιήστε αλφάδι), επίπεδη και πρέπει να μην υποχωρεί υπό το
βάρος του φορτίου.

- Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται όσο το δυνατόν ομοιόμορφα στις
υπάρχουσες μονάδες ζύγισης, ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά
οι μεμονωμένες μονάδες ζύγισης.

- Οι βάσεις / επιφάνειες επαφής του σκελετού για τα συστήματα
εγκατάστασης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και οι επιφάνειες
επαφής του αντικειμένου ζύγισης (π.χ. βάσεις δοχείων) πρέπει να είναι
διατεταγμένες παράλληλα.

- Αν έχουν τοποθετηθεί μεταξύ συστήματος εγκατάστασης και δοχείου
ή/και μεταξύ συστήματος εγκατάστασης και σκελετού υποστρώματα
(π.χ. από λάστιχο ή πλαστικό) για την απόσβεση των κραδασμών ή για
τη μόνωση της θερμοκρασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ αυτών
των μαλακών υποστρωμάτων και του συστήματος εγκατάστασης μια
πλάκα αντιστάθμισης του βάρους, η οποία διασφαλίζει την
ομοιόμορφη εισαγωγή φορτίου στο σύστημα εγκατάστασης.

Ο σχεδιασμός των πλακών μόνωσης και αντιστάθμισης είναι ανάλογος
με την εφαρμογή.

5.2 Ροπές σύσφιξης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις αντίστοιχες ροπές σύσφιγξης.

Σύστημα
εγκατάστασης

Εξαρτήματα
τοποθέτησης

Βίδες Ροπή
σύσφιγξης

PR 6144/54 Επάνω πλάκα/Κάτω
πλάκα

M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/15 Επάνω πλάκα/Κάτω
πλάκα

M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/35 Επάνω πλάκα/Κάτω
πλάκα

M36-8.8 2500 Nm

PR 6144/55 Επάνω πλάκα/Κάτω
πλάκα

M36-8.8 2500 Nm
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5.3 Συναρμολόγηση
5.3.1 Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣH

Το δοχείο μπορεί να ανατραπεί κατά τη συναρμολόγηση.
Ασφαλίστε οπωσδήποτε το δοχείο από ανατροπή.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό.

Στην περίπτωση εκτέλεσης μεταγενέστερων εργασιών ηλεκτρικής
συγκόλλησης κοντά στη μονάδα ζύγισης

- πρέπει να αποσυνδεθούν τα καλώδια της μονάδας ζύγισης.

- πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ηλεκτρική γεφύρωση της
μονάδας ζύγισης μέσω του εύκαμπτου χάλκινου αγωγού.

- ο τόρμος γείωσης της συσκευής συγκόλλησης πρέπει να τοποθετηθεί
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο συγκόλλησης.

5.3.2 Τοποθέτηση συστήματος εγκατάστασης

Υπόδειξη:

Στην περίπτωση συναρμολόγησης της πάνω και της κάτω πλάκας με
συγκόλληση, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε τα στοιχεία για τη ραφή
συγκόλλησης.

Ελάχιστο πάχος ραφής για περιμετρική εξωραφή: a = 8 mm (a ).

Υπόδειξη:

Παρακάτω περιγράφεται η συναρμολόγηση με βίδωμα της επάνω και της
κάτω πλάκας.

Τα βήματα πρέπει να εκτελεστούν σε όλα τα σημεία υποστήριξης του
δοχείου.

Προϋποθέσεις:

- Όλες οι κοχλιοτομημένες οπές για την κάτω πλάκα βρίσκονται στη
βάση / στον σκελετό (βλέπε κεφάλαιο 4.2.1).

- Όλες οι κοχλιοτομημένες οπές για την επάνω πλάκα βρίσκονται στο
στήριγμα δοχείου / στη βάση δοχείου (βλέπε κεφάλαιο 4.2.1).
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Διαδικασία:

Υπόδειξη:

Περιστρέφοντας το εικονικό τεμάχιο ελέγξτε εάν υπάρχει απόσταση
μεταξύ του εικονικού τεμαχίου (6) και της φρεζαρισμένης οπής (3) και,
εάν χρειάζεται, τοποθετήστε λεπτά, λειασμένα ελάσματα ανάμεσα

- στην πάνω πλάκα (2) και τον σφιγκτήρα / τη βάση δοχείου (1) ή

- στην κάτω πλάκα (7) και τη βάση (8).

1. Βιδώστε την πάνω πλάκα (2) στο στήριγμα δοχείου / στη βάση
δοχείου (1). Προσέξτε οπωσδήποτε τις κατηγορίες σταθερότητας και
τις ροπές σύσφιγξης των βιδών, βλέπε κεφάλαιο 5.2.

2. Τοποθετήστε την κάτω πλάκα (7) με το εικονικό τεμάχιο (6) πάνω στη
βάση. Προσέξτε ιδιαίτερα ώστε η πάνω πλάκα και η κάτω πλάκα να
εδράζονται παράλληλα και κατακόρυφα η μία πάνω στην άλλη!

3. Τοποθετήστε το δοχείο προσεκτικά στην κάτω πλάκα έτσι, ώστε το
εικονικό τεμάχιο να εδράζεται στη φρεζαρισμένη οπή (3) της πάνω
πλάκας.

4. Στερεώστε την επάνω πλάκα (2) με τη βοήθεια των αναστολέων (5) (4×).

5. Στερεώστε την κάτω πλάκα στη βάση. Προσέξτε οπωσδήποτε τις
κατηγορίες σταθερότητας και τις ροπές σύσφιγξης των βιδών, βλέπε
κεφάλαιο 5.2.

6. Δημιουργήστε ισοδυναμική σύνδεση (δεν περιλαμβάνεται στα
παραδοτέα) ανάμεσα στη κάτω πλάκα και στην επάνω πλάκα (4).
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PR 6144/54N: περ. 25 mm

PR 6144/15N: περ. 30 mm

PR 6144/35N: περ. 30 mm

PR 6144/55N: περ. 35 mm

3 109

7 11 512

2

Υπόδειξη:

Μόνο στο PR 6144/55 (ονομαστικό φορτίο 520 t):

Το σετ στοιχείων πίεσης PR 6143/55 θα πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά,
αρ. παραγγελίας, βλέπε κεφάλαιο 8.2.1!

7. Λύστε τους αναστολείς και ανασηκώστε το δοχείο όσο χρειάζεται
ώστε το εικονικό τεμάχιο να μπορεί να αφαιρεθεί:

8. Αφαιρέστε το εικονικό τεμάχιο.

9. Καθαρίστε την έδρα των μονάδων ζύγισης στην πλάκα της κάτω
πλάκας (7) και τη φρεζαρισμένη οπή (3) για το επάνω τεμάχιο πίεσης (9)
στην πάνω πλάκα (2).

10. Τοποθετήστε τη μονάδα ζύγισης (11) με τα στοιχεία πίεσης κατακόρυφα
μέσα στο σύστημα εγκατάστασης.

11. Κατεβάστε αργά το δοχείο και προσέξτε ώστε το επάνω στοιχείο
πίεσης (9) να μην καμφθεί στη φρεζαρισμένη οπή (3) (ελέγξτε με τη
βοήθεια της διάτρησης (10)).

12. Ρυθμίστε τις ασφάλειες ανύψωσης (12) (4×), βλέπε κεφάλαιο 3.2.
13. Ρυθμίστε τους αναστολείς (5) (4×), βλέπε κεφάλαιο 3.3.
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5.4 Έλεγχος τοποθέτησης
Αν έχουν τοποθετηθεί όλα τα συστήματα εγκατάστασης, ελέγξτε την
ορθότητα της εγκατάστασης.
Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφευχθούν όλες οι διακλαδώσεις/
παρακάμψεις.
Πρέπει να ελεγχθούν τα εξής:

- αν η μονάδα ζύγισης έχει τοποθετηθεί κατακόρυφα και χωρίς να
λυγίζει στο σύστημα εγκατάστασης.

- αν η πάνω και η κάτω πλάκα έχουν τοποθετηθεί οριζόντια.

- αν υπάρχει κάθετη ελευθερία κινήσεων και ο απαιτούμενος τζόγος για
τη θερμική διαστολή.

Η ελευθερία κινήσεων, η οποία είναι απαραίτητη για μετατοπίσεις του
αντικειμένου μέτρησης λόγω θερμικής διαστολής, δονήσεων κ.λπ., μπορεί
να χρησιμοποιηθεί χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των μετρήσεων, μόνο
εάν έχει τοποθετηθεί με ακρίβεια η μονάδα ζύγισης.
Για την αποφυγή διακλαδώσεων/παρακάμψεων πρέπει να συνδεθούν στο
αντικείμενο μέτρησης όλοι οι αγωγοί παροχής και απαγωγής (εύκαμπτοι
σωλήνες, άκαμπτοι σωλήνες, καλώδια) με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ευελιξία.
Το σύνολο του φορτίου πρέπει να φέρεται από τις μονάδες ζύγισης!
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6 Καθαρισμός

Το σύστημα εγκατάστασης καθαρίζεται εύκολα. Μπορεί να ψεκαστεί με
νερό.
Κατά τον ψεκασμό με νερό, κατευθύνετε τη δέσμη νερού από επάνω προς
τα κάτω και γύρω από το σύστημα εγκατάστασης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι πιθανό τα υλικά του συστήματος εγκατάστασης να μην είναι
συμβατά με τα καθαριστικά.

Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά, σημειώστε ότι επιτρέπονται
αποκλειστικά και μόνο καθαριστικά ελεγμένα ως προς τη
συμβατότητά τους με τα υλικά του συστήματος εγκατάστασης (βλέπε
κεφάλαιο 4.3).
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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

SeismicMount PR 6144 7 Απόρριψη

EL-20 Minebea Intec



8 Ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα

8.1 Ανταλλακτικά

Θέση Χαρακτηρισμός Βαθμίδα
φορτίου

Αρ. παραγ-
γελίας

1 Επάνω στοιχείο πίεσης 100 t 5322 520 10552

2 Επάνω στοιχείο πίεσης 200 t, 300 t 5322 520 10553

8.2 Πρόσθετα εξαρτήματα
8.2.1 Στοιχεία πίεσης

Για την τοποθέτηση των μονάδων ζύγισης συνιστάται η χρήση των
παρακάτω στοιχείων πίεσης:

Θέση Χαρακτηρισμός Βαθμίδα
φορτίου

Αρ. παραγ-
γελίας

1 Σετ στοιχείων πίεσης PR 6143/55N 520 t 9405 361 43551

N = Γαλβανισμένος χάλυβας, παθητικοποιημένος και στεγανός,
συμμόρφωση κατά RoHS
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9 Πιστοποιητικά

Αύξων

αριθμός
Χαρακτηρισμός Αρ. εγγράφου βλέπε

κεφάλαιο

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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