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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 betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

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 betrefende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

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 betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

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 betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

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

SeismicMount PR 6144 1 Inleiding

NL-4 Minebea Intec



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 inbouwsets PR 6144 mogen alleen conform het beoogde gebruiksdoel voor
weegtaken worden gebruikt.
De inbouwsets PR 6144 zijn bedoeld voor inbouw van de weegcellen PR 6201, PR 6203,
PR 6204.
Alle inbouw- en constructie-elementen moeten zodanig gedimensioneerd worden dat ze
met inachtneming van de desbetrefende normen voldoende bestendigheid tegen
overbelasting voor alle eventueel optredende belastingen garanderen. Met name
staande weegobjecten 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 weegcel of van inbouwelementen is uitgesloten.
Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundige/geïnstrueerde
vakmensen worden uitgevoerd.
De inbouwsets zijn 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.

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 inbouwset
geen mechanische beschadigingen vertoont.

2 Veiligheidsinstructies SeismicMount PR 6144

Minebea Intec NL-5



3 Montagetips

3.1 Positie van de weegcellen
Voorbeelden:

120°
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3.2 Interne beveiliging tegen omhoogkomen
Om veiligheidsredenen is er een interne beveiliging tegen omhoogkomen aanwezig.

B

ØD

1

1 = tankklauw/-voet

Aanbevolen diameter "⌀⌀D" in de tankklauw/-voet voor de beveiliging tegen
omhoogkomen en 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 Aanslagen
De aanslagen moeten conform de onderstaande afbeelding worden ingesteld.

A (2x)A (2x)

A = 1…4 mm, afhankelijk van de thermische uitzetting van de tank.
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4 Speciicaties

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

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

12 10

Pos. Benaming

1 Bout (4×)

2 Moer (4×)

3 Bovenplaat

4 Bout (2×)

5 Veerring (2×)

6 Ring (2×)
} voor de equipotentiaalkabel

7 Moer (12×)

8 Ring (4×)

9 Draadstang met markering ter controle van de indraaidiepte (4×)

10 Onderplaat

11 Dummy (niet afgebeeld)

12 Bovenste drukschijf

13 Beknopte handleiding (niet afgebeeld)
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4.1.2 SeismicMount PR 6144/55

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

11 10

Pos. Benaming

1 Bout (4×)

2 Moer (4×)

3 Bovenplaat

4 Bout (2×)

5 Veerring (2×)

6 Ring (2×)
}

voor de equipotentiaalkabel
(meegeleverd bij de drukschijvenset
PR 6143/55)

7 Moer (12×)

8 Ring (4×)

9 Draadstang met markering ter controle van de indraaidiepte (4×)

10 Onderplaat

11 Dummy

12 Beknopte handleiding (niet afgebeeld)
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4.2 Afmetingen
4.2.1 Boorschema's

l

h k

j

g

A

B

B

2

1

Af

b e

d

c

a

3

alle afmetingen in mm

Pos. Beschrijving

1 Boorschema van de bovenplaat

2 Alleen voor PR6144/35 en PR6144/55

3 Boorschema van de onderplaat

Inbouwset 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 Montageafmetingen

u

C

C

o

q

r

n

m

p

s

t

2
5

*

alle afmetingen in mm
* Draadstang is volledig ingedraaid.

Inbouwset 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 Technische gegevens

Inbouwset PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55

Nominale belasting van de WC* 0,5…75 t 100 t 200 + 300 t 520 t

Toeg. horizontale kracht max. 370 kN max. 440 kN max. 520 kN max. 520 kN

Horizontale breekkracht > 600 kN > 800 kN > 1200 kN > 1200 kN

Toeg. hefkracht max. 400 kN max. 600 kN max. 880 kN max. 880 kN

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

Toeg. verticale belasting zon-
der WC* (dummy-functie)

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

Materiaal ** ** ** **

Gewicht netto zonder dummy 121 kg 197 kg 320 kg 348 kg

Gewicht bruto met dummy 122 kg 200 kg 328 kg 364 kg

* WC = weegcel
** Staal galvanisch verzinkt, gepassiveerd en verzegeld (RoHS-conform)
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5 Installatie

5.1 Voor de montage
5.1.1 Fundament/onderconstructie voorbereiden

- Het fundament voor de inbouwset moet horizontaal (waterpas gebruiken) en vlak zijn
en mag niet doorbuigen door de belasting.

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

- De fundamenten/de draagvlakken van de onderconstructie voor de inbouwsets
moeten zich op gelijke hoogte bevinden en de steunvlakken van het weegobject (bijv.
bakvoeten) moeten parallel liggen.

- Wanneer er tussen de inbouwset en de bak en/of tussen de inbouwset en de
onderconstructie zachte tussenlagen (bijv. van rubber of kunststof) voor
trillingsdemping of voor temperatuurisolatie worden gebruikt, moet er tussen deze
zachte tussenlaag en de inbouwset een belastingscompensatieplaat worden
aangebracht die een gelijkmatige belastinginvoering in de inbouwset garandeert.

De uitvoering van de isolatie- en compensatieplaten is afhankelijk van de toepassing.

5.2 Aanhaalmomenten
De desbetrefende aanhaalmomenten zijn in de onderstaande tabel te vinden.

Inbouwset Inbouwelementen Bouten Aanhaalmoment

PR 6144/54 Bovenplaat/Onderplaat M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/15 Bovenplaat/Onderplaat M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/35 Bovenplaat/Onderplaat M36-8.8 2500 Nm

PR 6144/55 Bovenplaat/Onderplaat M36-8.8 2500 Nm

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

Door de cel vloeiende las- of bliksemstroom kan beschadigingen veroorzaken.
Vóór het inbouwen van de weegcellen moeten alle laswerkzaamheden aan de
weeginrichting zijn beëindigd.

De weegcel direct bij het inbouwen met een lexibele koperen leiding (meegeleverd
bij de weegcel) overbruggen.
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Bij latere elektrische laswerkzaamheden in de buurt van de weegcel

- moeten de weegcelkabels worden losgekoppeld.

- moet voor goede elektrische overbrugging van de weegcel door de lexibele
koperleiding worden gezorgd.

- moet de massaklem van het lasapparaat zo dicht mogelijk bij de lasplaats worden
aangebracht.

5.3.2 Inbouwset inbouwen

Opmerking:

Bij de montage van de boven- en onderplaat door middel van lassen de gegevens van
de lasnaad strikt in acht nemen.

Min. dikte van de omlopende keelnaad: a = 8 mm (a ).

Opmerking:

Hieronder is de montage van de boven- en onderplaat met bouten beschreven.

De stappen moeten op alle steunpunten van de tank worden uitgevoerd.

Voorwaarden:

- Alle draadgaten voor de onderplaat zijn in het fundament/de onderconstructie
aanwezig (zie hoofdstuk 4.2.1).

- Alle draadgaten voor de bovenplaat zijn in de tankklauw/tankvoet aanwezig (zie
hoofdstuk 4.2.1).
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1 2 3

7 6 58

4

Handelwijze:

Opmerking:

Door het draaien van de dummy wordt gecontroleerd of er een afstand tussen de
dummy (6) en de uitfrezing (3) aanwezig is. Eventueel dunne, ontbraamde platen
tussen

- bovenplaat (2) en tankklauw/-voet (1) of tussen

- onderplaat (7) en fundament (8) leggen.

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. Bovenplaat (2) op de tankklauw/tankvoet (1) schroeven. De sterkteklassen en
aanhaalmomenten van de bouten strikt in acht nemen, zie hoofdstuk 5.2.

2. Onderplaat (7) met dummy (6) op het fundament positioneren. Absoluut erop letten
dat de boven- en onderplaat parallel en loodrecht boven elkaar zitten!

3. Tank voorzichtig zodanig op de onderplaat zetten dat de dummy in de uitfrezing (3)
van de bovenplaat zit.

4. De bovenplaat (2) door middel van aanslagen (5) (4×) ixeren.

5. Onderplaat op het fundament bevestigen. De sterkteklassen en aanhaalmomenten
van de bouten strikt in acht nemen, zie hoofdstuk 5.2.

6. Potentiaalverefening (niet meegeleverd) tussen boven- en onderplaat tot stand
brengen (4).

7. Aanslagen losmaken en de tank zover omhoogbrengen dat de dummy kan worden
weggenomen:

8. Dummy wegnemen.
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3 109

7 11 512

2

Opmerking:

Alleen bij PR 6144/55 (nominale belasting 520 t):

De drukschijvenset PR 6143/55 moet apart worden besteld, bestelnr. zie
hoofdstuk 8.2.1!

5.4 Inbouw controleren
Als alle inbouwsets zijn geïnstalleerd, moet de correcte inbouw worden gecontroleerd.
Met name kracht-kortsluitingen moeten worden voorkomen.
Er moet worden gecontroleerd

- of de weegcel verticaal en niet scheef in de inbouwset is geplaatst.

- of de boven- en onderplaat horizontaal zijn gemonteerd.

- of de verticale bewegingsvrijheid en de noodzakelijke speling voor thermische
uitzetting aanwezig zijn.

Alleen bij een exact ingebouwde weegcel kan de bewegingsvrijheid, die nodig is voor
verplaatsingen van het meetobject door thermische uitzetting, trilling, o. i.d., zonder
beperking van de meetnauwkeurigheid worden benut.
Om kracht-kortsluitingen te voorkomen, moeten alle toe- en afvoerleidingen (slangen,
buizen, kabels) zo lexibel mogelijk aan het meetobject worden gekoppeld.
De totale belasting moet door de weegcellen worden gedragen!

9. Weegcelzitting op de plaat van de onderplaat (7) en de uitfrezing (3) voor de
bovenste drukschijf (9) in de bovenplaat (2) reinigen.

10. Weegcel (11) met drukschijven verticaal in de inbouwset plaatsen.
11. Tank langzaam laten zakken en erop letten dat de bovenste drukschijf (9) in de

uitfrezing (3) niet kantelt (via gat (10) controleren).
12. Beveiligingen tegen omhoogkomen (12) (4×) instellen, zie hoofdstuk 3.2.
13. Aanslagen (5) (4×) instellen, zie hoofdstuk 3.3.
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6 Reiniging

De inbouwset is gemakkelijk te reinigen. Deze kan met water worden afgespoten.
Spuit daarbij met de waterstraal van boven naar beneden en rondom de inbouwset.

LET OP

De materialen van de inbouwset verdragen mogelijk sommige reinigingsmiddelen
niet.

Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, waarvan is aangetoond dat
deze verdraagzaam zijn met de materialen van de inbouwset (zie paragraaf 4.3).
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7 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 grondstofen 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 stofen 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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8 Reserveonderdelen en accessoires

8.1 Reserveonderdelen

Pos. Benaming Belastingsniveau Bestelnr.

1 Bovenste drukschijf 100 t 5322 520 10552

2 Bovenste drukschijf 200 t, 300 t 5322 520 10553

8.2 Accessoires
8.2.1 Drukschijven

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

Nr. Aanduiding Belastingsniveau Bestelnummer

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

N = galvanisch verzinkt staal, gepassiveerd en verzegeld (conform RoHS)
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9 Certiicaten

Volgnr. Benaming Documentnr. zie paragraaf

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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Published by
Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.67960.303 | Email: info@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com
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