
Buigarm-weegcel PR 6207

Installatiehandboek

Vertaling van het originele installatiehandboek 9499 053 17405 Uitgave 1.10.0 30-09-2022

Minebea Intec GmbH, Meiendorfer Str. 205 A, 22145 Hamburg, Duitsland
Tel: +49.40.67960.303 Fax: +49.40.67960.383



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
Weegcel PR 6207 is speciaal ontwikkeld voor het wegen van procescontainers en voor
gebruik in band- en platformweegschalen.
In combinatie met de inbouwset PR 6007 worden bewegingen die door mechanische of
thermische contractie of expansie van de bak of van de steunconstructie ontstaan
gecompenseerd.
Weegcel PR 6207 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. Wanneer bij het
scheuren van de ophanging, bij het breken van de weegcel of iets dergelijks mensen en
dieren gewond of voorwerpen beschadigd kunnen raken, moeten bovendien
valbeveiligingen worden aangebracht.
Installatie- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door deskundige/geïnstrueerde
vakmensen worden uitgevoerd.
De weegcel 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.

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 weegcel geen
mechanische beschadigingen vertoont.
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3 Montagetips

3.1 Positie van de weegcellen en bindingen
Voorbeelden:

- De draagconstructie van de weegschaal (en daarmee van de weegcellen) alsmede de
bak mogen niet doorbuigen door de belasting en moeten horizontaal (waterpas!) en
vlak zijn.

- Bakken moeten bij voorkeur aan 3 weegcellen worden opgehangen (zie afbeelding).

Daardoor worden de storende invloeden van de slingerbeweging en verdraaiing
geminimaliseerd en wordt een gelijkmatige belastingsverdeling gerealiseerd.

- Weeginstallaties met meer dan 3 weegcellen resulteren in statisch onbepaalde
ophangingen en moeten worden vermeden!

- Het zwaartepunt van het weegobject moet lager liggen dan de ophangpunten.

- Ophangingen aan een lange kabel (o. i.d.) verminderen het mogelijk scheeftrekken.

- De ophangpunten moeten zich op gelijke hoogte bevinden, zodat de belasting
gelijkmatig wordt verdeeld.

- Het uitgangssignaal van de weegcellen (met dood gewicht) moet even groot zijn.

- De zitting van de weegcellen moet horizontaal, vlak en schoon zijn.

- Dwarsbelastingen of zijdelingse krachten alsmede torsiemomenten die de
toegestane grenswaarden overschrijden, zijn storingsgrootheden die meetfouten
kunnen veroorzaken en in het ergste geval tot beschadigingen leiden.

- Adequate bevestiging van het meetobject voorkomt beschadigingen en meetfouten
zonder de benodigde bewegingsvrijheid in de meetrichting te beïnvloeden.

Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat temperatuuruitzettingen en
verschuivingen de bewegingsvrijheid van het te wegen object kunnen beïnvloeden
en daardoor tot aanzienlijke vertekeningen in de meetresultaten kunnen leiden.

Daarom moet bijzondere aandacht worden besteed aan de vormgeving, indeling en
toestand van de bindingscomponenten.

- Bij het ophangen aan 3 of 4 weegcellen met een relatief korte slingerlengte kan één
binding minder worden gebruikt en een horizontale begrenzing worden aangebracht.

Dit geldt in het bijzonder wanneer er nauwelijks sprake is van dwarskrachten,
wanneer het zwaartepunt van het object lager ligt dan het ophangpunt ervan en/of
wanneer toevoerleidingen, die horizontaal lopend ter hoogte van het ophangpunt
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aan het object zijn gekoppeld, voor de binding zorgen. De toevoerleidingen moeten
in dit geval in horizontale richting stijf en in verticale richting flexibel zijn.

- De voorzijde van het belastingsuiteinde is gemarkeerd met een pijl. De pijl geeft de
belastingsrichting aan, die exact loodrecht en axiaal ten opzichte van het boorgat
moet zijn. Gekantelde of niet-gecentreerde belastinginvoeringen alsmede
dwarsbelastingen leiden tot meetfouten.

3.2 Keuze voor de nominale belasting
Wanneer gevaar (ook kortdurend) bestaat voor overschrijding van de grensbelasting Elim
(bijv. door vallende belastingen), moet een mechanische begrenzing in de
belastingsrichting worden aangebracht.

- Belastingen die de grensbelasting Elim van de weegcel overschrijden, kunnen leiden
tot veranderingen in de karakteristieken of beschadiging van de weegcel.

- Belastingen die de breukbelasting Ed van de weegcel overschrijden, kunnen leiden
tot onherstelbare mechanische schade aan de weegcel.

3 Montagetips Buigarm-weegcel PR 6207

Minebea Intec NL-7



4 Specificaties

4.1 Meegeleverd met de weegcel

Nr. Aanduiding

1 Flexibele koperen leiding

2 Weegcel

3 Installatiehandboek

4.2 Algemene informatie

Materiaal weegcel roestvrijstaal 1.4122 conform DIN EN 10088-3

Materiaal balg roestvrijstaal 1.4541 conform DIN EN 10088-3

Bescherming tegen omgevings-
invloeden

Hermetisch dichtgelast.

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

Buigstraal kabel ≥60 mm bij vaste aansluiting
≥120 mm bij flexibele aansluiting

Materiaal kabelmantel PVC

Kleur kabelmantel grijs (standaarduitvoering)

4.3 Mogelijke benaming van weegcellen voor Ex-omgevingen

Zone Benaming Certificaatnr. voor

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc MIN16ATEX001X alle PR 6207

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc MIN16ATEX001X alle PR 6207

Buigarm-weegcel PR 6207 4 Specificaties

NL-8 Minebea Intec



4.4 Afmetingen

alle afmetingen in mm

4.5 Bestelinformatie

Model Nominale belasting
Emax

Type

PR 6207/11 10 kg ..D1/C3

PR 6207/21 20 kg ..D1/C3

PR 6207/51 50 kg ..D1/C3

PR 6207/12 100 kg ..D1/C3

PR 6207/22 200 kg ..D1/C3
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4.6 Technische gegevens

Aanduiding Beschrijving Afk. D1 C3 Eenheid

Foutklasse 0,05 0,017 % Emax

Minimale voorbelasting (dood
gewicht)

Ondergrens van het gespecifice-
erde meetbereik

Emin 0 0 % Emax

Nominale belasting Bovengrens van het gespecifice-
erde 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

Grensbelasting X-richting Bovengrens voor statische belas-
ting in X-richting

Elqx 200 200 % Emax

Grensbelasting Z-richting Bovengrens voor statische belas-
ting in Z-richting

Elqz 200 200 % Emax

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

Y 2778 11111

Nominaal vermogen Relatief uitgangssignaal bij no-
minale belasting

Cn 2 2 mV/V

Relatieve karakteristiek-
afwijking

Toegestane afwijking van nomi-
naal vermogen Cn

dc <(+1,0
-0,1)

<0,1 % Cn

Nulsignaal Uitgangssignaal van de weegcel
in onbelaste toestand

Smin 0 ±1,0 0 ±1,0 % Cn

Reproduceerbaarheid Max. meetsignaalverandering bij
herhaalde belastingen

ɛR <0,03 <0,01 % Cn

Belastingskruip Max. uitgangssignaalverandering
bij Emax gedurende 30 minuten

dcr <0,05 <0,017 % Cn

Afwijkinglineariteit1) Afwijking van de beste rechte lijn
door nul

dLin <0,05 <0,018 % Cn

Relatieve hysterese1) Max. verschil tussen de opwaart-
se en neerwaartse curve

dhy <0,05 <0,017 % Cn

Temp.-coëfficiënt van het sig-
naal minimale voorbelasting

Max. verandering van Smin in BT TKSmin <0,05 <0,013 % Cn/10 K

Temp.-coëfficiënt van karakte-
ristiek C1)

Max. verandering van C in BT TKC <0,05 <0,008 % Cn/10 K

Ingangsweerstand tussen de voedingsaansluitingen RLC 350 …480 350 …480 Ω

Uitgangsweerstand tussen de meetaansluitingen RO 356 ±0,2 356 ±0,2 Ω

Isolatieweerstand tussen intern circuit en behui-
zing, UDC = 100 V

RIS >5000 >5000 MΩ

Nominaal bereik voedingsspan-
ning

Nominaal bereik met naleving
van de technische gegevens

Bu 4…12 4…12 V
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Aanduiding Beschrijving Afk. D1 C3 Eenheid

Max. voedingsspanning Continu gebruik zonder bescha-
diging

Umax 18 18 V

Nominaal bereik omgevings-
temperatuur

Nominaal bereik met naleving
van de technische gegevens

BT -10…+40 -10…+40 °C

Gebruikstemperatuurbereik Continu gebruik zonder bescha-
diging

BTu -30…+70 -30…+70 °C

Opslagtemperatuurbereik zonder elektrische en mechani-
sche belasting

BTi -50…+85 -50…+85 °C

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

20 g, 100 h,
10…150 Hz

Nominale meetverplaatsing Elastische vervorming bij nomi-
nale belasting

Snom 0,3…0,4 0,3…0,4 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.

4 Specificaties Buigarm-weegcel PR 6207

Minebea Intec NL-11



4.7 Inbouwset PR 6007/00
4.7.1 Opbouw van de inbouwset PR 6007/00

Opmerking:

De inbouwset wordt niet standaard met de weegcel meegeleverd.

Bestelnummer van de inbouwset PR 6007/00 zie paragraaf 11.2.1.

Door de inbouwset PR 6007/00 te gebruiken, kan een weegobject probleemloos en veilig
worden opgehangen.
De stevige kap (18) beschermt de dunne wand van de balg. Door de kap 180°‑te draaien
kan de belasting naar keuze binnen de bescherming worden ingevoerd, of vrij
toegankelijk.
De voorgespannen ophanging van staalkabel geeft de belasting een stabiele ondergrond
en gaat krachten vanaf de zijkant en draaimomenten tegen. Conische ring (11) en
onderlegplaatje (12) minimaliseren de kans op omklappen van de kabel (7) op de
ophangpunten.
Een verstelbare overbelastingsbeveiliging (2, 3) beschermt de weegcel tegen
beschadigingen door overbelasting.
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4.7.2 Afmetingen van de inbouwset PR 6007/00

alle afmetingen in mm
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5 Installatie

5.1 Veiligheidsinstructies

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 flexibele koperen leiding (meegeleverd,
zie paragraaf 4.1) overbruggen.

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 flexibele
koperleiding worden gezorgd.

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

Bij de installatie moet op het volgende worden gelet:

- De weegcel niet aan de kabel optillen of transporteren.

- Stootbelastingen (vallen, harde stoten) vermijden.

- De metalen balg is om meettechnische redenen dun. Beschadigingen leiden snel tot
meetfouten.

- De belasting moet in de meetrichting (pijl aan de voorzijde van de weegcel) van de
weegcel werken.

LET OP

Temperatuurschommelingen >15 K/h kunnen tot meetfouten leiden.
Weegcellen absoluut tegen directe opwarming of afkoeling (zon, wind,
warmtestralen, ventilatorkachel) beschermen, bijv . door beschermplaten of
beschermende behuizing.

LET OP

Trekkrachten kunnen meetfouten veroorzaken.
Alle toe- en afvoerleidingen (slangen, buizen, kabels) zo flexibel mogelijk aan het
meetobject koppelen.

Buigarm-weegcel PR 6207 5 Installatie

NL-14 Minebea Intec



5.2 Montage zonder inbouwset
Wanneer de weegcel zonder inbouwset wordt gemonteerd, moet de weegcel op de
bijbehorende opname worden geschroefd, waarbij de belastingsrichting in acht moet
worden genomen (pijl op de voorzijde van de weegcel).
De volgende bevestigingen moeten worden gebruikt:

Schroef Veerring Ring Aandraaimoment

M8×35 ISO 4017-A2-70 A8 DIN 127-V2A A8 ISO 7092-V2A 16,5 Nm

M8×35 ISO 4017-8.8 A8 DIN 127-8.8 A8 ISO 7092-8.8 24,0 Nm

Wanneer de weegcel in een risicogebied ligt (geen toegangsbeveiliging, slagen, vallende
massieve voorwerpen), moet de balg met een afdekking worden beschermd. De wand
van de balg moet rondom vrij zijn.

5.3 Montage met inbouwset PR 6007/00
5.3.1 Onderdelenlijst

5 Installatie Buigarm-weegcel PR 6207

Minebea Intec NL-15



Nr. Beschrijving

1 Grondplaat

2 Aanslagschroef M6

3 Moer M6

4 Steun

5 Flexibele koperen leiding

7 Stalen kabel

9 Moer M8

10 Splitpen 2×16

11 Conische ring

12 Onderlegplaatje

13 Kroonmoer M8

14 Moer M8

15 Schroef M8×35

16 Veerring B8,4

17 Ring 8,4

18 Beschermkap

19 Schroef M6×10

20 Veerring B6,2

5.3.2 Montage

Opmerking:

Voor de nummers zie paragraaf 5.3.1.

De overbelastingsbeveiliging wordt na afloop van de installatieprocedure fijn
afgesteld (zie paragraaf 5.4).

Let erop dat het boorgat voor het invoeren van de belasting van de weegcel exact op
één lijn ligt met de boring voor de kabeldoorvoer.

1. Overbelastingsbeveiliging (2, 3) op hoogte X = 19,6 mm schroeven, d.w.z. dat de
aanslagschroef de teruggezette weegcel niet mag raken, maar ook niet aan de
onderkant (1) uit de grondplaat uit mag steken.

2. De steunvlakken van steun (4) en weegcel schoonmaken en de weegcel en de
weegcel overeenkomstig de belastingsrichting (pijl op de voorzijde van de weegcel)
plaatsen.

3. De schroeven (15) met veerring (16) en ringen (17) vastdraaien met een tang
(draaimoment ong. 2,5 kN) en de beschermkap plaatsen en vastschroeven (19, 20).

4. Let erop dat het steunvlak van de draagconstructie schoon, vlak en horizontaal is
(gebruik een waterpas!).
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Om veiligheidsredenen moet de grondplaat met vier schroeven door de daarvoor
bestemde boorgaten worden vastgeschroefd!

Let erop dat de conische ring (11) en het onderlegplaatje (12) goed zijn geplaatst.

De flexibele koperen leiding mag geen trekkrachten vormen.

5.4 Overbelastingsbeveiliging instellen

Opmerking:

Voor de nummers zie paragraaf 5.3.1.

Aanbevolen wordt het aangesloten display in de gaten te houden, om te controleren
of de meetwaarde tijdens het instellen en vastdraaien niet verandert.

5. Daarna kunt u de grondplaat (1) van de PR 6007/00 vastschroeven aan de
draagconstructie.

6. Het weegobject (bijv. bak) heffen en de kabels (7…14, 17) bevestigen.

7. De moer (13) met de zelfborgende moer (14) vastzetten.
8. De kroonmoer (9) moet met de splitpen (10) worden geborgd.
9. Wanneer het weegobject aan meerdere weegkabels wordt opgehangen, dan moeten

de hanghoogtes met de verschillende moeren (13) zo worden afgesteld, dat het
object exact horizontaal hangt of dat de weegcellen dezelfde uitgangsspanning
hebben.

10. De flexibele koperen leiding (5) moet de weegcel elektrisch overbruggen. Het loze
uiteinde van het meetobject zo dicht mogelijk in de buurt van het ophangpunt
bevestigen.

1. De weegschaal met 130% van de maximaal te wegen brutobelasting van de weegcel
(maar niet meer dan 130% van de nominale belasting van de weegcel) belasten.

2. De aanslagschroef (2) handvast tegen de weegcel schroeven en vastzetten met de
moer (3).
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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.
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6.2 Weegcel
Kleurcode

bk = zwart

bu = blauw

gn = groen

gy = grijs

rd = rood

wh = wit

ye = geel

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

gn = + sense + Sense

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

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

gy = - sense - Sense

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

ye = screen afscherming

6.3 Kabelverbindingen

Opmerking:

De componenten zijn schematisch weergegeven.

Kleurcode

bk = zwart

bu = blauw

gn = groen

gy = grijs

rd = rood

wh = wit

ye = geel
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Aansluitvoorbeeld

Opmerking:

De jumpers "J1" en "J2" tussen de klemmen "Sense -/Supply -" en "Sense +/Supply +"
moeten geopend zijn.
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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.
4. Bij afwijkingen tussen de uitgangsspanningen van de weegcellen moet de weegcel

met de laagste uitgangsspanning sterker worden belast door de ophanghoogte iets
te verkorten.

5. De uitgangsspanningen van de weegcellen opnieuw meten en evt. de hoogte van
deze weegcellen of van een andere weegcel corrigeren.
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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 er stof opgehoopt tussen de weegcel en de overbelastingsbeveiliging?
Zijn de dwarsgeleidearmen bekneld?

Weegcel Is de weegcel in de belastingsrichting (pijl aan de voorzijde van de weegcel) ge-
monteerd?
Zijn de weegcellen, en in het bijzonder de balgen, 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.
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Max. testspanning
Standaard uitvoering UDC = 18 V

Type Ingangsweerstand
4-draads: rode ader, blauwe ader
6-draads: blauwe ader, zwarte ader

Uitgangsweerstand
4-draads: groene ader, grijze ader
6-draads: witte ader, rode ader

D1 350Ω …480Ω 350Ω …480Ω

C3 356Ω ±0,2Ω 356Ω ±0,12Ω

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

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 Onderhoud/reparatie/reiniging

9.1 Onderhoud
De weegcel PR 6207 is onderhoudsvrij.
De installatieonderdelen van de weegcel moeten van weegcelvet worden voorzien.
In een agressieve omgeving kan over een groot oppervlak offshore beschermingsspray
voor alle weersomstandigheden op de weegcel worden gesprayd.

Specificatie van het weegcelvet

- Goed bestand tegen water/media
- Goede bescherming tegen corrosie
- Goede oxidatie- en verouderingsstabiliteit
- Goede temperatuurbestendigheid
- Evt. goede compatibiliteit met levensmiddelen

De genoemde eisen zijn van toepassing met inachtneming van de specifieke bedrijfs-
/toepassingsomstandigheden.
Het vet dient ook als bescherming tegen slijtage (lage wrijvingsomstandigheden).

9.2 Reparatie
Weegcel PR 6207 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.
Reparatie is niet mogelijk!

9.3 Reiniging
Verontreinigingen op de weegcel en op de vrij bewegende componenten van de
weegschaal moeten tijdig worden verwijderd wanneer deze

- de weging beïnvloeden of

- een agressieve inwerking hebben op het materiaal van cellen en kabels.

LET OP

De materialen van de weegcel verdragen mogelijk sommige reinigingsmiddelen
niet.

Er mogen alleen reinigingsmiddelen gebruikt worden, waarvan is aangetoond dat
deze verdraagzaam zijn met de materialen van de weegcel (zie paragraaf 4.2).
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10 Verwijdering

Onze producten en de bijbehorende verpakkingen mogen niet worden verwijderd via de
gemeentelijke afvalinzameling (bijv. pmd-zakken, blauwe container). Ze kunnen door het
bedrijf zelf worden gerecycled 'mits wordt voldaan aan alle voor elektrische en
elektronische apparaten resp. verpakkingen geldende wettelijke specificaties of tegen
betaling worden ingeleverd bij Minebea Intec.
Deze inlevermogelijkheid is bedoeld om adequate recycling resp. adequaat hergebruik te
realiseren door een van huishoudelijk afval gescheiden inzameling.
Voor het verwijderen of slopen van oude apparaten moeten aanwezige batterijen of
accumulatoren uit de apparaten worden gehaald en worden ingeleverd bij een daarvoor
bestemd inzamelpunt. Het type batterij wordt vermeld in de technische specificaties.
Aanvullende informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.
Service-adressen voor reparaties en inzamelpunten vindt u in de bijgevoegde
productinformatie en op onze website (www.minebea-intec.com).

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.: +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Wij behouden ons het recht voor om producten die zijn verontreinigd met gevaarlijke
stoffen (ABC-contaminatie) te weigeren.
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11 Reserveonderdelen en accessoires

11.1 Reserveonderdelen

Pos. Benaming Belastingsniveau Bestelnr.

1 Flexibele koperen leiding, 400 mm lang 5312 321 28057

2 Staalkabel compleet 10…200 kg 5322 693 90573

11.2 Accessoires
11.2.1 Inbouwsets

Voor de inbouw van de weegcel wordt het gebruik van de volgende inbouwsets/lagers
aanbevolen:

Nr. Aanduiding Belastingsniveau Bestelnummer

1 Inbouwset PR 6007/00N 10…200 kg 9405 360 07001

2 Inbouwset PR 6007/00S 10…200 kg 9405 360 07002

N = galvanisch verzinkt staal, gepassiveerd en verzegeld (conform RoHS)
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) 9405 361 30044

2 PR 6130/08 (polycarbonaat, 1…8 weegcellen, IP66) 9405 361 30084

3 PR 6130/34Sa (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar) 9405 361 30344

4 PR 6130/35S (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar) 9405 361 30354

5 PR 6130/64Sa (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar, ATEX) 9405 361 30644

6 PR 6130/65S (1.4301, 1…4 weegcellen, IP68, IP69, kalibreerbaar, ATEX) 9405 361 30654
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12 Certificaten

Volgnr. Benaming Documentnr. zie paragraaf

1 Manufacturer's Certificate MIN16ATEX001X 12.1

2 EU-Declaration of Conformity MEU19019 12.2

3 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.05345 12.3

4 Test Certificate (PTB) 1.13-93.327 12.4
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12.2 MEU19019
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12.3 RU Д-DE.A301.B.05345
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12.4 1.13-93.327
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