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Förord
Beakta följande!
Alla uppgifter i detta dokument är, såvida inte detta föreskrivs i lagstiftning, icke bindande för Minebea Intec och
är föremål för ändringar. Användningen/installationen av produkten får endast utföras av utbildad och
yrkeskunnig personal. I händelse av skriftlig kommunikation om denna produkt, vänligen ange typ, beteckning
och versionsnummer/serienummer samt alla med produkten sammanhängande licensnummer.

Upplysning
Detta dokument är delvis upphovsrättsligt skyddat. Det får inte ändras eller kopieras och det får inte användas
utan köp eller skriftligt tillstånd från upphovsrättslig ägare (Minebea Intec). Genom användningen av produkten
godkänner du ovanstående bestämmelser.
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1 Inledning

1.1 Läs handboken
- Läs noga igenom hela handboken innan du arbetar med produkten.

- Denna handbok är en del av produkten. Förvara den på en väl tillgänglig och säker
plats.

1.2 Så här ser hanteringsanvisningarna ut
1. - n. står framför fortlöpande aktionssteg.

1.3 Så här ser listor ut
- kännetecknar en uppräkning.

1.4 Så här ser menyerna och funktionstangenterna ut
[ ] ramar in menyalternativ och funktionstangent.
Exempel:
[Start]- [Program]- [Excel]

1.5 Så här ser säkerhetsanvisningarna ut
Signalord kännetecknar farans svårighetsgrad som uppträder när åtgärderna för att
avvärja faran inte följs.

FARA

Varning för personskador
FARA, som omedelbart hotar eller som leder till dödsfall eller svåra bestående skador
om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

VARNING

Varning för ett riskområde och/eller personskador
VARNING för situationer som möjligen kan uppstå med dödsfall och/eller allvarliga,
bestående skador som följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

OBSERVERA

Varning för personskador.
SE UPP för situationer som möjligen kan uppstå med lindriga, reversibla skador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

står framför ett aktionssteg.
beskriver resultatet av ett aktionssteg.
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OBS

Varning för ett sak- och/eller miljöskador.
OBSERVERA situationer som möjligen kan uppstå med sak- och/eller miljöskador som
följd om lämpliga försiktighetsåtgärder inte vidtas.

Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Upplysning:

Användningstips, användbar information och upplysningar.

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

2.1 Allmänna upplysningar

OBS

Varning för ett sak- och/eller miljöskador.
Produkten lämnade fabriken i ett säkerhetstekniskt felfritt tillstånd.

För att bibehålla detta tillstånd och säkerställa en säker drift måste användaren följa
anvisningarna och varningarna i denna dokumentation.

2.2 Avsedd användning
Monteringssatserna PR 6144 får endast användas för vägning enligt bestämmelserna.
Monteringssatserna PR 6144 är avsedda för installation av lastcellerna PR 6201, PR 6203,
PR 6204.
Samtliga installations- och konstruktionsdelar är dimensionerade på ett sådant sätt att de
under beaktande av motsvarande normer säkerställer ett tillräckligt
överbelastningsmotstånd för alla laster som kan uppstå. Särskilt ska stående vägobjekt
säkras på ett sådant sätt att tippning eller förskjutning av våginstallationen och därmed
en fara för personer, djur eller föremål utesluts vid brott av en vågmodul.
Installations- och reparationsarbeten får endast genomföras av sakkunnig/utbildad
personal.
Monteringssatserna utvecklades enligt den senaste modernaste tekniken. Tillverkaren
övertar inget ansvar för skador som har uppstått genom andra anläggningsdelar eller
felaktig användning av produkten.

2.3 Inspektion när godset tas emot
Försändelsen måste kontrolleras för fullständighet. Gör en visuell kontroll för att ta reda
på om försändelsen har skadats. Om en anmärkning föreligger så måste den direkt
reklameras hos överlämnaren. Ett Minebea Intec försäljnings- eller serviceställe måste
underrättas.

2.4 Innan idriftsättning

OBS

Visuell kontroll!
Innan idriftsättning, efter lagring och transport, måste du säkerställa att
monteringssatsen inte uppvisar några mekaniska skador.
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3 Konstruktionsrekommendationer

3.1 Anordning av lastceller
Exemplen:

120°
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3.2 Internt lyftskydd
Ett internt lyftskydd är tillgängligt av säkerhetsskäl.

B

ØD

1

1 = Behållarens stödfäste/-fot

Rekommenderad diameter "⌀⌀D" i behållarens stödfäste/-fot för lyftskydd och
avstånd "B"

Typ ⌀⌀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 Anslag
Anslagen ska ställas in enligt bilden nedan.

A (2x)A (2x)

A = 1…4 mm, beroende på behållarens värmeutvidgning.
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4 Speciikation

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

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

12 10

Pos. Beteckning

1 Skruv (4×)

2 Mutter (4×)

3 Topplatta

4 Skruv (2×)

5 Fjäderring (2×)

6 Skiva (2×)
} för potentialutjämningskabeln

7 Mutter (12×)

8 Skiva (4×)

9 Gängstång med markering för kontroll av iskruvningsdjup (4×)

10 Bottenplatta

11 Dummy (utan bild)

12 Övre tryckstycke

13 Snabb vägledning (utan bild)
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4.1.2 SeismicMount PR 6144/55

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

11 10

Pos. Beteckning

1 Skruv (4×)

2 Mutter (4×)

3 Topplatta

4 Skruv (2×)

5 Fjäderring (2×)

6 Skiva (2×)
}

för potentialutjämningskabeln
(Leveransomfång set med tryckstycke
PR 6143/55)

7 Mutter (12×)

8 Skiva (4×)

9 Gängstång med markering för kontroll av iskruvningsdjup (4×)

10 Bottenplatta

11 Dummy

12 Snabb vägledning (utan bild)
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4.2 Mått
4.2.1 Hålmönster

l

h k

j

g

A

B

B

2

1

Af

b e

d

c

a

3

alla mått i mm

Pos. Beskrivning

1 Hålmönster på topplattan

2 endast för PR6144/35 och PR6144/55

3 Hålmönster på bottenplattan

Installationssats 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 Monteringsmått

u

C

C

o

q

r

n

m

p

s

t

2
5

*

alla mått i mm
* Gängstången är fullständigt iskruvad.

Installationssats 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 Tekniska data

Installationssats PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55

Nominella last LC* 0,5…75 t 100 t 200 + 300 t 520 t

tillåten horisontalkraft max. 370 kN max. 440 kN max. 520 kN max. 520 kN

Horisontell brottkraft >600 kN >800 kN >1200 kN >1200 kN

tillåten lyftkraft max. 400 kN max. 600 kN max. 880 kN max. 880 kN

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

tillåten vertikal last utan LC*
(Dummy-funktion)

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

Material ** ** ** **

Nettovikt utan dummy 121 kg 197 kg 320 kg 348 kg

Bruttovikt utan dummy 122 kg 200 kg 328 kg 364 kg

* LC = Lastcell
** Galvaniskt förzinkat stål, passiverat och förseglat (överensstämmer med RoHS)
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5 Installation

5.1 Innan montering

5.1.1 Förbered fundament/underkonstruktion
- Fundamentet för monteringssatsen måste vara vågrätt (använd vattenpass), slätt och

orubbligt för avsedda laster.

- Belastningen måste fördelas så jämnt som möjligt på beintliga lastceller för att inte
överbelasta enskilda lastceller.

- Fundamentet/anliggningsytorna på underkonstruktionen för installationssatsen
måste beinna sig på samma höjd, och anliggningsytorna på vågobjektet (t. ex.
behållarens fot) måste vara parallellt anordnade.

- Om mjuka mellanlägg (t. ex. av gummi eller plast) ska användas mellan
installationssatsen och behållare och/eller mellan installationssatsen och
underkonstruktionen för vibrationsdämpning resp. temperaturisolering, måste en
lastutjämningsplatta tillhandahållas mellan det mjuka mellanlägget och
installationssatsen som säkerställer en jämn belastning i installationssatsen.

Utförandet på isolerings- och utjämningsplattorna beror på tillämpningen.

5.2 Startmoment
Se tillämpliga startmoment i tabellen nedan.

Installationssats Komponenter Skruvar Startmoment

PR 6144/54 Topplatta/Bottenplatta M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/15 Topplatta/Bottenplatta M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/35 Topplatta/Bottenplatta M36-8.8 2500 Nm

PR 6144/55 Topplatta/Bottenplatta M36-8.8 2500 Nm

5.3 Montering
5.3.1 Säkerhetsanvisningar

VARNING

Behållaren kan tippa vid montering.
Säkra ovillkorligen behållaren så att den inte tippar.

Använd motsvarande lyftdon.

OBS

Svets- eller blixtström som lyter genom cellen kan leda till skador.
Innan lastcellen installeras måste alla svetsarbeten vara avslutade på våganordningen.

Överbrygg lastcellen med en lexibel kopparledning direkt vid installationen (ingår i
leveransomfånget).
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Vid efterföljande elektrisk svetsning i närheten av lastcellen

- ska lastcellens kabel tas bort.

- ska det sörjas för en god elektrisk överbryggning av lastcellen genom den lexibla
kopparledningen.

- jordledningskontakten ska placeras så tätt som möjligt på svetsstället.

5.3.2 Montera installationssats

Upplysning:

Vid svetsmontering av topp- och bottenplattan ska uppgifterna om svetssömmen
ovillkorligen följas.

Min. sömtjocklek på den runtgående kälsvetsen: a = 8 mm (a ).

Upplysning:

Skruvmonteringen av topp- och bottenplattan beskrivs nedan.

Arbetsstegen måste genomföras på alla uppläggningspunkterna på vågobjektet.

Förutsättningar:

- Alla gängade hål för bottenplattan inns tillgängliga i fundamentet/
underkonstruktionen (se kapitel 4.2.1).

- Alla gängade hål för topplattan inns tillgängliga i behållarens stödfäste/behållarens
fot (se kapitel 4.2.1).
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1 2 3

7 6 58

4

Tillvägagångssätt:

Upplysning:

Kontrollera om ett det inns ett mellanrum mellan dummyn (6) och utfräsningen (3)
genom att vrida dummyn, lägg vid behov tunna, gradade plåtar mellan

- topplattan (2) och behållarens stödfäste/-fot (1) eller

- bottenplattan (7) och 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. Skruva fast topplattan (2) på behållarens stödfäste/behållarens fot (1). Beakta
ovillkorligen hållfasthetsklasserna och startmomentet för skruvarna, se kapitel 5.2.

2. Placera bottenplattan (7) med dummy (6) på fundamentet. Se till att topp- och
bottenplattorna sitter parallellt och vertikalt ovanpå varandra!

3. Sätt försiktigt behållaren på bottenplattan så att dummyn sitter i utfräsningen (3) på
topplattan.

4. Fixera topplattan (2) med anslag (5) (4×).

5. Fäst bottenplattan på fundamentet. Beakta ovillkorligen hållfasthetsklasserna och
startmomentet för skruvarna, se kapitel 5.2.

6. Upprätta potentialutjämning (ingår inte i leveransomfånget) mellan topp- och
bottenplattan (4).

7. Lossa anslagen och lyft behållaren tills dummyn kan tas bort:

8. Ta bort dummy.
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3 109

7 11 512

2

Upplysning:

Endast vid PR 6144/55 (nominella last 520 t):

Sats med tryckstycket PR 6143/55 måste beställas separat, beställningsnr. se
kapitel 8.2.1!

5.4 Kontrollera monteringen
Kontrollera att monteringen är korrekt när alla installationssatser har installerats.
I synnerhet måste kraftavledningar undvikas.
Kontrollera

- att lastcellen har satts in lodrätt och rakt i installationssatsen.

- att topp- och bottenplattan har monterats vågrätt.

- att vertikal rörelsefrihet och nödvändigt spel för termisk expansion inns.

Rörelsefrihet, som är nödvändig för mätobjektets förlyttning genom termisk expansion,
vibration o. l. kan endast användas vid exakt installerad lastcell utan att begränsa
mätnoggrannheten.
För att undvika kraftavledningar ska alla in- och utloppsledningar (slangar, rör, kabel)
kopplas så lexibelt som möjligt.
Lastcellerna måste bära hela lasten!

9. Rengör lastcellens säte på bottenplattans platta (7) och utfräsningen (3) för det övre
tryckstycket (9) i topplattan (2).

10. Sätt in lastcellen (11) med tryckstycke lodrätt i installationssatsen.
11. Sänk behållaren långsamt och se till så att den övre tryckstycket (9) i utfräsningen (3)

inte förskjuts (kontrollera med borrhål (10)).
12. Ställ in lyftskydd (12) (4×), se kapitel 3.2.
13. Ställ in anslag (5) (4×), se kapitel 3.3.
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6 Rengöring

Monteringssatsen är lätt att rengöra. Den kan spolas med vatten.
För därmed vattenstrålen uppifrån och ned och runt om monteringssatsen.

OBS

Det kan hända att rengöringsmedlet inte är kompatibelt med monteringssatsens
material.

När du använder rengöringsmedel måste du se till så att du uteslutande använder
rengöringsmedel, vars kompatibilitet har kontrollerats med monteringssatsens
material (se kapitel 4.3).
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7 Bortskafande

Om förpackningen inte används mer ska denna levereras till den lokala
avfallshanteringen resp. en godkänd specialirma eller en uppsamlingscentral.
Förpackningen består till största delen av miljövänligt material som kan användas som
sekundärt råmaterial.
Denna produkt får inte - inte heller av mindre företag – bortskafas tillsammans med
hushållsavfallet eller vid uppsamlingscentraler på lokala avfallsanläggningar.
EU-lagstiftningen kräver i medlemsländerna att elektrisk och elektronisk utrustning
behandlas separat från det osorterade hushållsavfallet för efterföljande återanvändning.

Före bortskafande eller skrotning av produkten ska eventuella batterier avlägsnas och
levereras till en där för avsedd uppsamlingscentral.
Vidare information inns i våra Allmänna afärsvillkor.

Serviceadresser för inlämning för reparation inns i den produktinformation som
medföljer med produkten samt på vår internetsida www.mineba-intec.com.
Vi förbehåller oss rätten att inte ta emot produkter som är kontaminerade med farliga
ämnen (ABC-kontaminering).
Om du har frågor, vänd dig till våra lokala servicemedarbetare eller vår servicecentral.
Minebea Intec GmbH
Reparationscentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Tyskland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Reservdelar och tillbehör

8.1 Reservdelar

Pos. Beteckning Lastnivå Beställningsnr.

1 Övre tryckstycke 100 t 5322 520 10552

2 Övre tryckstycke 200 t, 300 t 5322 520 10553

8.2 Tillbehör
8.2.1 Tryckstycken

Vi rekommenderar följande tryckstycken för lastcellens installation:

Pos. Beteckning Lastnivå Beställn.nr.

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

N = Galvaniskt förzinkat stål, passiverat och förseglat (överensstämmer med RoHS)
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9 Certiikat

Löpnr. Beteckning 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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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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