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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 træffes.

FARE

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

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
træffes.

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 træffes.

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 træffes.

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
Vejecellen PR 6211 er særligt beregnet til vejning af siloer og procesbeholdere.
Vejecellen PR 6211 må kun anvendes efter hensigten til vejning.
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.
Vejecellen 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 vejecellen.

2 Sikkerhedsanvisninger Kompakt trykvejecelle PR 6211

Minebea Intec DA-5



3 Anbefalinger vedr. opstillingen

3.1 Placering af vejecellerne og fastgøringsanordningerne
Eksempler:

Symbolforklaring

Dette punkt må ikke fastgøres.

Styrearm

Lastoverførsel

Mulig bevægelsesretning
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- Vægtens (og dermed også vejecellernes) underkonstruktion og beholderne skal være
ubøjelige i forhold til de tilsigtede belastninger, plane (vaterpas!) og jævne.

- Beholdere bør anbringes på 3 vejeceller og platforme på 4 hhv. 6 vejeceller (se
illustrationen).

- Tværgående kræfter hhv. sidebelastninger og vridningsmomenter, som overskrider
de tilladte grænseværdier, er forstyrrelser, der kan resultere i målefejl, og som i
værste fald kan forårsage beskadigelser.

- Korrekt fastgøring af det målte objekt beskytter mod beskadigelser og målefejl uden
at påvirke den nødvendige bevægelsesfrihed i måleretningen.

I denne forbindelse skal der tages højde for, at temperaturbetingede udvidelser og
forskydninger muligvis kan påvirke det vejede objekts bevægelsesfrihed og dermed
kan forårsage betydelige forfalskninger af måleresultatet.

Derfor skal der lægges særlig vægt på typen, placeringen og tilstanden af
fastgøringselementerne.

3.2 Ekstra løftesikring

Af hensyn til sikkerheden skal beholdere generelt udstyres med en løftesikring. De kan
monteres særskilt eller som en ekstra del af monteringssættet (se kapitel 11.2.1).
I den enkleste udførelse er følgende komponenter påkrævede:

- 1× Gevindstang (1)

- 3× Møtrikker (2)

- 1× Underlagsskive (3)

Montage:

- Montér gevindstængerne (1) således, at de har tilstrækkelig bevægelsesfrihed i
hullerne.

- Stram møtrikkerne (2) således, at afstanden A* til underlagsskiven (3) ikke ændres.

* A = 1…2 mm

Denne afstand skal altid overholdes for at undgå kraftomløb.
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3.3 Overbelastningsbeskyttelse
Modstandsniveauet på 1300Ω muliggør et minimalt strømforbrug, hvilket er særligt
vigtigt med henblik på at opnå en høj stabilitet.
Hvis vejecellens maksimalbelastning overskrides i måleretningen, kan det ændre de
karakteristiske data eller beskadige vejecellen. Hvis vejecellens brudbelastning
overskrides, er der fare for mekanisk ødelæggelse.
Hvis der er fare for (også blot i kort tid), at driftsbelastningen overskrides (f.eks. på grund
af laster, der falder ned), så skal der installeres en mekanisk begrænsning i
belastningsretningen eller en tilsvarende gummidæmpning (gummileje), se kapitel 11.2.1.

Vejecellerne PR 6211 (30…300 kg) er udstyret med en indbygget
overbelastningsbeskyttelse. Den forårsager en tydelig udfladning af den karakteristiske
kurve i tilfælde af overbelastning af vejecellen med mere end 150 % af den nominelle
belastning.
Illustrationen viser det typiske forløb af den karakteristiske kurve på de forskellige
belastningsniveauer:
Når vejecellen belastes med maksimalt 500 kg, vender den efter aflastningen tilbage til
de specificerede data.
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4 Specifikation

4.1 Vejecellens leveringsomfang

Pos. Betegnelse

1 Fleksibel kobberledning

2 Vejecelle

3 Overstempel

Følgende positioner er ikke afbildet:

4 Kort vejledning

5 Kalibreringscertifikat

6 Kun med Ex-vejeceller:
Sikkerhedsanvisninger vedrørende Ex-vejeceller
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4.2 Generelle oplysninger

Materiale (sensor) Rustfrit stål 1.4542 iht. DIN EN 10088-3

Beskyttelse mod påvirkning fra omgi-
velserne

Hermetisk lukket ved svejsning.
Fyldt med polyurethan.

Beskyttelsesgrader iht. IEC 529 eller DIN EN 60529
IP66/IP68/IP69:
Støvtæt og beskyttet mod indtrængen af vand med skadelig effekt ved
nedsænkning (1,5 m vanddybde, 10.000 h) og vandstråler (højt tryk og
høj temperatur).

Omgivelsestemperatur i Ex-området Se tillægsoplysninger "Sikkerhedsanvisninger for ex-vejeceller"

Kabeldiameter 3 mm

Kabellængde 3 m

Kabeltværsnit 4×0,087 mm2

Kablets bøjningsradius ≥15,5 mm ved fast kabelføring
≥46,5 mm ved fleksibel kabelføring

Kabelyderbeklædningens materiale Termoplastisk elastomer (TPE)

Kabelyderbeklædningens farve Grå (standardmodel)

4.3 Mulig mærkning af vejecellen til Ex-området

Zone Mærkning Certifikatnr. til

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc MIN17ATEX005X alle PR 6211 uden /..E

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc MIN17ATEX005X alle PR 6211 uden /..E

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity -
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012
101 5688; NIFW
T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17US0276 alle PR 6211 uden /..E

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G Entity -
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G - 4012
101 5688; NIFW
T4A Ta= -40°C to 70°C; T5 Ta= -40°C to 55°C

FM17CA0138 alle PR 6211 uden /..E
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4.4 Mål

alle mål er i mm

4.5 Bestillingsoplysninger

Model Nominel belastning
Emax

Type

PR 6211/31 30 kg ..D1

PR 6211/51 50 kg ..D1

PR 6211/12 100 kg ..D1

PR 6211/22 200 kg ..D1

PR 6211/32 300 kg ..D1
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4.6 Tekniske data

Betegnelse Beskrivelse Fork. D1 Enhed

Fejlklasse 0,05 % Emax

Minimal forbelastning
(dødvægt)

nedre grænse af det specificerede måleom-
råde

Emin 0 % Emax

Nominel belastning øvre grænse af det specificerede måleom-
råde

Emax se kapitel 4.5

Maksimalbelastning største belastning uden uoprettelige skader Elim 500 kg

Brudbelastning fare for mekanisk ødelæggelse Ed 1000 kg

vejecellens minimale delingsværdi, vmin =
Emax/Y

% Emax = 50…300 kg Y 3333

Minimumdelingsvær-
di

% Emax = 30 kg Y 2500

Nominel karakteris-
tisk værdi

relativt udgangssignal ved nominel belast-
ning

Cn 2 mV/V

Afvigelse fra den rela-
tive karakteristiske
værdi

tilladt afvigelse fra den nominelle karakte-
ristiske værdi Cn

dc <0,25 % Cn

Nulsignal vejecellens udgangssignal i ubelastet til-
stand

Smin 0…2,0 % Cn

Reproducerbarhed maks. ændring af målesignalet ved genta-
gen belastning

ɛR <0,01 % Cn

Krybende belastning maks. ændring af udgangssignalet ved
Emax i 30 minutter

dcr <0,03 % Cn

Linearitetsafvigelse1) afvigelse fra den bedste lige linje gennem
nul

dLin <0,05 % Cn

Relativ reverserbar-
hed1)

maks. forskel mellem op- og nedadgående
karakteristik

dhy <0,05 % Cn

Temperaturkoeffi-
cient for det minimale
forbelastningssignal

maks. ændring fra Smin i omgivelsestempe-
raturomr.

TKSmin <0,042 % Cn/10 K

Temperaturkoeffi-
cient for den karakte-
ristiske værdi C1)

maks. ændring fra C i omgivelsestempera-
turomr.

TKC <0,03 % Cn/10 K

Indgangsmodstand mellem forsyningstilslutningerne RLC 1300 ±12 Ω

Udgangsmodstand mellem måletilslutningerne RO 1200 ±2 Ω

Isoleringsmodstand mellem det interne kredsløb og huset,
UDC = 100 V

RIS >5000 MΩ
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Betegnelse Beskrivelse Fork. D1 Enhed

Nominelt område for
forsyningsspændin-
gen

nominelt område ved overholdelse af de
tekniske data

Bu 4…24 V

Maks. forsynings-
spænding

kontinuerlig drift uden skader Umax 32 V

Nominelt område for
omgivelses-
temperaturen

nominelt område ved overholdelse af de
tekniske data

BT -10…+85 °C

Drifts-
temperaturområde

kontinuerlig drift uden skader BTu -30…+95 °C

Opbevarings-
temperaturområde

uden elektrisk og mekanisk belastning BTi -40…+95 °C

Excentricitetsgrænse tilladt afstand fra måleaksen Sex 3,0 mm

Vibrationsmodstand modstandsevne over for svingninger
(IEC 60068-2-6-Fc)

20 g, 100 h,
10…150 Hz

Omgivelsestrykkets
indflydelse

Omgivelsestrykkets indflydelse på ud-
gangssignalet

PKSmin ≤12 g/kPa

Nominelt måleområ-
de

elastisk deformering ved nominel belast-
ning

Snom <0,1 mm

1) Dataene for parameterens linearitetsafvigelse (dLin), hysterese (dhy) og temperatur-
koefficient (TKC) er skønsmæssige værdier.
For OIML R60- respektive NTEP-godkendte vejeceller ligger summen af disse værdier
inden for den tilladte grænse for summeringsfejl.

Definitioner iht. OIML R60
De anførte tekniske data er udelukkende beregnet som produktbeskrivelse og kan ikke
anses for at være garanterede egenskaber i lovens forstand.
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5 Installation

5.1 Sikkerhedsanvisninger

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 fleksibel kobberledning (medfølger, se
kapitel 4.1) 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 fleksibel
kobberledning.

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

I forbindelse med installationen er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

- Vejecellen må ikke løftes eller transporteres i kablet.

- Undgå stødbelastninger (fald, hårde stød).

- Vejecellen skal monteres lodret og i midten af monteringssættet.

- Belastningen skal virke i vejecellens måleretning.

- Overstemplet må ikke udsættes for tværgående belastninger.

- Membranen på undersiden af vejecellen er tynd og derfor følsom.
Monteringspladens kontaktflade til vejecellen skal være ren, dvs. fri for sandkorn,
materialerester osv.

OBS

Temperaturudsving >15 K/h kan medføre målefejl.
Vejecellerne skal altid beskyttes mod direkte varme- hhv. kuldepåvirkning (sol, vind,
varmestråling, varmelegemer), f.eks. ved hjælp af beskyttelsesplader eller en
beskyttelseskasse.

OBS

Kraftomløb kan medføre målefejl.
Alle forsynings- og afløbsledninger (slanger, rør, kabler) skal tilsluttes så fleksibelt
som muligt til det objekt, der skal måles.
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6 Tilslutning

6.1 Generelle henvisninger
- Beskyt enden på kablet mod tilsmudsning. Der må ikke trænge fugt ind i den åbne

ende af kablet.

- Vejecellens tilslutningskabel må ikke afkortes. Tilslut den klargjorte ende, og rul det
overskydende kabel sammen.

- Kabelafskærmningen må kun tilsluttes på analyseapparatets tilslutningsklemme.

- Hold vejecellens kabler væk fra højspændingsledninger.

- Afstanden mellem målekabler og højspændingsledninger hhv. komponenter, der
gennemløbes af højspænding, skal være mindst 1 m (vejledende værdi).

- Det anbefales, at anbringe vejecellens kabler i særskilte kabelbakker eller i pansrede
stålrør.

- Højspændingsledninger skal krydses i en ret vinkel og i en afstand på mindst 1 m
(vejledende værdi).

Bemærk:

I tilfælde af at der opstår brummen, skal kabelafskærmningerne kun anbringes på den
ene side.

Afhængigt af udførelsen af den anvendte forgreningsdåse skal jumperen J3 fjernes i
denne forbindelse, eller kabelafskærmningerne skal frakobles fra de klemmekontakter,
der er markeret med gult.

ADVARSEL

Ved installation i eksplosionsfarlige atmosfærer:
De applikationsafhængige installationsbestemmelser skal altid overholdes!

Kontrollér altid, om dobbelt tilslutning af afskærmningerne til potentialudligningen
er tilladt.
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6.2 Vejecelle
Farvekode

rd = rød

gn = grøn

bu = blå

gy = grå

rd = + supply/LC in + forsyningsspænding/+ vejecellens indgang

gn = + meas./LC out + målespænding/+ vejecellens udgang

bu = - supply/LC in - forsyningsspænding/- vejecellens indgang

gy = - meas./LC out - målespænding/- vejecellens udgang

S = screen afskærmning

6.3 Kabelforbindelser

Bemærk:

Alle komponenter er kun vist skematisk.

Farvekode

bk = sort

bu = blå

gn = grøn

gy = grå

rd = rød

wh = hvid
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Tilslutningseksempel
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7 Klargøring til tilpasning

7.1 Generelle henvisninger

Bemærk:

Tilpasningen af vejesystemet fremgår af vejledningen til det pågældende
analyseapparat.

7.2 Smart Calibration
Ved brug af Minebea Intec-apparater anbefaler vi altid først at gøre brug af "Smart
Calibration".
I den forbindelse fremgår alle nødvendige værdier af det medfølgende
kalibreringscertifikat (Calibration Certificate).

- Under [Hysteresefehler (Hysteresefejl)] - [spezifiziert (specificeret)] / [Hysteresis
error] - [specified] i analyseapparatet indtastes værdierne fra kalibreringscertifikatet
under "Hysteresis correction values for Smart Calibration" for
[Korrektur A]/[Correction A] og [Korrektur B]/[Correction B].

Hvis værdierne ikke fremgår af kalibreringscertifikatet, skal der vælges
[Hysteresefehler (Hysteresefejl)] - [nicht spezifiziert (ikke specificeret)] /
[Hysteresis error] - [not specified] .

- Under [WZ Ausg.-Signal b. Nennl. (Vejecellens udgangssignal ved nominel
belastning)]/[LC output at max. capacity] i analyseapparatet indtastes værdien fra
kalibreringscertifikatet under "Output at max. capacity".

- Under [WZ Ausgangswiderstand (Vejecellens udgangsmodstand)]/[LC output
impedance] i analyseapparatet indtastes værdien fra kalibreringscertifikatet under
"Output impedance".

På denne måde står der en hensigtsmæssig og meget nøjagtig visning til rådighed
(normalt bedre end 0,1%) allerede inden første belastning af vægten.
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7.3 Mekanisk højdejustering
For at sikre at vejecellen belastes så jævnt som muligt, skal der på systemer med mere
end 3 vejeceller foretages en højdejustering inden den overordnede tilpasning.
Fremgangsmåde:
1. Belast vægtkonstruktionens vejeceller med dødvægten (f.eks. tomme beholdere).
2. Forsyn vejecellerne parallelt med en stabiliseret spænding (f.eks.: UDC = 12 V).
3. Mål vejecellernes udgangsspænding enkeltvist med et digitalt voltmeter, og

sammenlign dem med hinanden.
I tilfælde af afvigelser mellem vejecellernes udgangsspændinger, skal vejecellen
med den laveste udgangsspænding belastes stærkere ved at lægge
justeringsplader under den.

4. Løft det vejede objekt lige ved siden af den pågældende vejecelle.
5. Læg tynde, afgratede justeringsplader (0,5…2 mm tykkelse) mellem den øvre

monteringsplade og vægtkonstruktionen.
6. Mål igen vejecellernes udgangsspænding, og korrigér om nødvendigt højden på den

pågældende hhv. en mere vejecelle.
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8 Fejlfinding

8.1 Generelle henvisninger
Hvis der efter ibrugtagning og tilpasning bliver målt forkerte hhv. ikke-reproducerbare
værdier, kan følgende henvisninger være en hjælp til at stille en indledende diagnose og
sørge for afhjælpning.

8.2 Visuel kontrol

Komponent Mulige fejl

Vejet objekt Er alle rør, slanger og kabler fri for omløb?
Er tilslutningerne bøjelige og forbundet vandret?
Er elementer, der er fast forbundet med vægten, i direkte kontakt med omgivelser-
ne?
Er der opstået friktion mellem det vejede objekt og omgivelserne (f.eks. støvede
gennembrud, …)?

Forgreningsdåse Er der trængt fugt ind?
Har alle lodninger og skrueforbindelser god kontakt?

Tilslutningskabel Er yderbeklædningen beskadiget?
Er der trængt fugt ind?

Monteringssæt Er løftesikringen i kontakt med vægten?
Sidder styrearmene i klemme?

Vejecelle Står vejecellen parallelt i forhold til kontaktfladen?
Er yderbeklædningen på vejecellens kabel beskadiget?
Er der trængt fugt ind i vejecellens kabel?

8.3 Måletekniske kontroller
8.3.1 Kontrol af vejecellens nulsignal

- Aflast vejecellen.

- Adskil vejecellens måleudgange fra hinanden.

- Kontrollér, om udgangsspændingen overskrides uden belastning.

Type Udgangsspænding

D1 0… +0,04 mV/V

8.3.2 Kontrol af vejecellens DMS-brokredsløb
- Kontrolspændingen må ikke overskrides.

- Kontrollér, om modstandsværdierne ligger inden for de tilladte grænser.
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Maks. kontrolspænding
Standardmodel UDC = 32 V

Type Indgangsmodstand
(rød leder, blå leder)

Udgangsmodstand
(grøn leder, blå leder)

D1 1300Ω ±12Ω 1200Ω ±2Ω

8.3.3 Kontrol af vejecellens isoleringsmodstand

OBS

Risiko for ødelæggelse af vejecellen
Kontrolspændingen må aldrig føres mellem to ledere i vejecellens kabel.
Vejecellens ledere skal isoleres.

Maks. kontrolspænding
Standardmodel UDC = 100 V

Isoleringsmodstand Leder – hus
Leder – afskærmning
Afskærmning – hus

>5000 MΩ
>5000 MΩ
>5000 MΩ

8.3.4 Kontrol af tilslutningskablets isoleringsmodstand
- Løsn tilslutningskablet fra måleinstrumentet og vejecellerne.

- Isolér tilslutningskablets ledere.

Isoleringsmodstand Leder – leder
Leder – afskærmning

>120 MΩ × km
>120 MΩ × km
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9 Vedligeholdelse/reparation/rengøring

9.1 Vedligeholdelse
Vejecellen PR 6211 er vedligeholdelsesfri.
Overstemplet og vejecellens kuppel skal smøres med vejecellefedt.
I aggressive omgivelser kan vejecellen sprøjtes med off-shore beskyttelsesspray mod alle
vejrforhold.

Specifikation for vejecellefedtet

- god vand-/mediebestandighed
- god korrosionsbeskyttelse
- god oxidations- og aldringsstabilitet
- god temperaturbestandighed
- evt. god fødevarekompatibilitet

De anførte krav gælder under hensyntagen til de pågældende drifts-
/anvendelsesbetingelser.
Fedtet fungerer også som slitagebeskyttelse (forhold med lav friktion).

9.2 Reparation
Vejecellen PR 6211 er i så høj grad den store målenøjagtighed giver mulighed for det
robust konstrueret, og den er meget pålidelig.
Hvis en vejecelle på trods af dette bliver elektrisk eller mekanisk defekt, så skal den
udskiftes.
Reparation er ikke muligt!

9.3 Rengøring
Forureninger på vejecellen og vægtens bevægelige dele skal fjernes rettidigt, hvis de

- påvirker vejningen eller

- er aggressive mod cellernes og kablernes materialer.

OBS

Det er muligt, at vejecellens 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 vejecellens
materialer (se kapitel 4.2) er blevet afprøvet.

Frirummet rundt om overstemplet må ikke blive tilstoppet.
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10 Bortskaffelse

Vores produkter og deres emballage må ikke bortskaffes via de kommunale
affaldsordninger (f.eks. plast, papir osv.). De kan enten afleveres på den lokale
genbrugsplads, hvis den er i overensstemmelse med lovgivningen om elektroniske
produkter og emballage, eller de kan returneres til Minebea Intec mod et vederlag.
Denne returmulighed har til hensigt at sikre korrekt bortskaffelse hhv. genbrug særskilt
fra husholdningsaffaldet.
Før bortskaffelse eller skrotning af de brugte apparater skal eventuelle batterier eller
akkumulatorer fjernes og afleveres til en dertil beregnet genbrugsstation. Batteritypen er
anført i de tekniske data.
Nærmere oplysninger fremgår af vores generelle vilkår og betingelser.
Serviceadresser for indlevering til reparation og returnering fremgår af de
produktoplysninger, der følger med produktet, og på vores internetside (www.mineba-
intec.com).

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.: +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Vi forbeholder os ret til ikke at tage imod produkter, der er kontaminerede med farlige
stoffer (ABC-kontaminering).
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11 Reservedele og tilbehør

11.1 Reservedele

Pos. Betegnelse Belastningsniveau Varenr.

1 Fleksibel kobberledning, 100 mm lang 5312 321 28055

2 Overstempel (D1) 30…300 kg 5312 693 98136

11.2 Tilbehør
11.2.1 Monteringssæt

Følgende monteringssæt/lejer anbefales til installationen af vejecellerne:

Pos. Betegnelse Tilladt vandret
kraft

Varenr.

1 Monteringssæt PR 6011/00S (uden fastgøring) 9405 360 11002

2 Mini FLEXLOCK PR 6011/20S 450 N 9405 360 11202

3 Monteringssæt PR 6012/00S 9405 360 12002

4 Maxi FLEXLOCK PR 6012/20S 9405 360 12202

5 Gummileje PR 6011/03 Driftsbelastning:
450 kg

9405 360 11031

6 Monteringsadapter PR 6011/09S (til montering i mon-
teringssættene PR 6012/01, ../02, ../3x, ..4x)

9405 360 11092

N = galvaniseret, passiveret og forseglet stål (i overensstemmelse med RoHS)
S = rustfrit stål

11.2.2 Tilslutningskabel
Følgende tilslutningskabler anbefales til brug ved tilslutning af forgreningsdåser til
vejeudstyr:

Pos. Betegnelse Varenr.

1 PR 6135/×× 9405 361 35××2

2 PR 6135/01A (armeret) 9405 361 35019
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11.2.3 Forgreningsdåser
Det anbefales at gøre brug af følgende forgreningsdåser:

Pos. Betegnelse Varenr.

1 PR 6130/34Sa (1.4301, 1…4 vejeceller, IP68, IP69, kan kalibreres) 9405 361 30344

2 PR 6130/35S (1.4301, 1…4 vejeceller, IP68, IP69, kan kalibreres) 9405 361 30354

3 PR 6130/38S (1.4404, 1…8 vejeceller, IP68, IP69, kan kalibreres) 9405 361 30384

11.2.4 Connexx-modul
11.2.4.1 Specifikation

11.2.4.1.1 Leveringsomfang

1 1a

Pos. Betegnelse

1 Connexx-modul inkl. holdeplade (1a)

Positioner, der ikke er afbildet:

2 Monteringsvinkel inkl. rouletteret skrue

3 Skive (4×; til forskellige gevindstørrelser)

4 Bæreskinneholder
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11.2.4.1.2 Mål

alle mål er i mm

11.2.4.1.3 Tekniske data

Betegnelse Beskrivelse Fork. Temperaturen

Nominelt område for
omgivelsestemperaturen

nominelt område ved
overholdelse af de teknis-
ke data

BT -10…+40 °C

Driftstemperaturområde kontinuerlig drift uden
skader

BTu -30…+60 °C

Opbevarings-
temperaturområde

uden elektrisk og meka-
nisk belastning

BTi -30…+70 °C
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11.2.4.2 Tilslutning af Connexx-moduler

Vejecellen er fast forbundet med Connexx-modulet.
Vejecellekablet er 0,7…1,0 m langt.
Monteringsmulighederne for modulet er beskrevet i kapitel 11.2.4.3.

Kabellængder

Tilslutningskomponent anbefalet længde

mellem de forskellige Connexx-moduler Maks. 10 m

Tilslutninger

Farvekode Farve Beskrivelse

wh hvid + forsyningsspænding

bu blå - forsyningsspænding

bn brun GNDC

gy
gr/ye

grå
grøn/gul

CAN_L bussignal (materiale PUR)
CAN_L bussignal (materiale PVC)

bk sort CAN_H bussignal
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Tilslutningseksempel, vist som diagram

①
Potentialudligning
②
Impedansmodstand
③
D-Sub-stikforbindelse, han,
9-polet
④
D-Sub-stikforbindelse, hun,
9-polet
⑤
Indgangsspænding UDC = 24 V
(kun når en ekstern spændings-
forsyning er tilsluttet)
⑥
M12-stikforbindelse, han
⑦
M12-stikforbindelse, hun
⑧
Spændingsforsyning
UAC = 230 V
⑨
Udgangsspænding UDC = 24 V
(kun når en ekstern spændings-
forsyning er tilsluttet)
⑩
ekstern spændingsforsyning
(kun nødvendigt ved >4 tilslut-
tede Connexx-moduler)
⑪
Kontakt til tilkobling af en bus-
impedansmodstand

11.2.4.3 Monteringsmuligheder

Connexx-modulet leveres med monteringselementer.
Følgende monteringsformer er mulige:

- Montering med holdeplade, se kapitel 11.2.4.3.1

- Montering med monteringsvinkel, se kapitel 11.2.4.3.2

- Montering med bæreskinneholder, se kapitel 11.2.4.3.3
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11.2.4.3.1 Montering med holdeplade

Ved brug af holdepladen fastgøres Connexx-modulet til vejeanordningen (f.eks.
beholderben).

Bemærk:

Minebea Intec anbefaler at anvende kabelbindere af rustfrit stål ved montering med
holdepladen.

. Træk kabelbinderen af rustfrit stål igennem laskerne (1) i holdepladen (2), og fastgør
dem til vejeanordningen.
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11.2.4.3.2 Montering med monteringsvinkel

Ved brug af monteringsvinklen fastgøres Connexx-modulet til monteringssættet.

1. Anbring monteringsvinklen (1) på monteringsættets bundplade (2).
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Først derefter er monteringsvinklet sikret mod at blive drejet.

2. Bøj alt efter monteringssættet de passende lasker (1a) nedad med værktøj for at
forhindre drejning af monteringsvinklen.

3. Tryk monteringsvinklen (1) på monteringssættets bundplade (2).
4. Sæt en af de medfølgende skiver (4) på bolten, og stram møtrikken (3).
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5. Hæng Connexx-modulet (5) op på monteringsvinklen (1).
6. Stram den rouletterede skrue (6) med håndkraft for at fastgøre modulet.
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11.2.4.3.3 Montering med bæreskinneholder

Ved brug af bæreskinneholderen fastgøres Connexx-modulet til vejeanordningen (f.eks.
ramme med bæreskinne).

1. Løsn skruerne (3).
2. Fjern holdepladen (2).
3. Montér bæreskinneholderen (4), stram skruerne (3).
4. Anbring Connexx-modulet i bæreskinne, så det går i indgreb.
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11.2.4.4 Tilslutningskomponenter til Connexx-modulet

Følgende tilslutningskomponenter er påkrævede ved tilslutning af Connexx-modulet:

Pos. Betegnelse Varenr.

1 PR 5510/05 CANopen-grænseflade til PR 5410 9405 355 10051

2 PR 6154/03 Connexx-tilslutningssæt til 3 vejeceller (bestående af:
2× PR 6155/05, 1× PR 6152/25, 1× PR 6153/99)

9405 361 54031

3 PR 6154/04 Connexx-tilslutningssæt til 4 vejeceller (bestående af:
3× PR 6155/05, 1× PR 6152/25, 1× PR 6153/99)

9405 361 54041

4 PR 6154/06 Connexx-tilslutningssæt til 6 vejeceller (bestående af:
5× PR 6155/10, 1× PR 6152/25, 1× PR 6153/99)

9405 361 54061

5 PR 6154/08 Connexx-tilslutningssæt til 8 vejeceller (bestående af:
7× PR 6155/10, 1× PR 6152/25, 1× PR 6153/99)

9405 361 54081

6 PR 6155/05 tilslutningskabel mellem de forskellige Connexx-moduler
(M12-stikforbindelse, han → M12-stikforbindelse, hun); 5 m

9405 361 55051

7 PR 6155/10 tilslutningskabel mellem de forskellige Connexx-moduler
(M12-stikforbindelse, han → M12-stikforbindelse, hun); 10 m

9405 361 55101

8 PR 6152/10 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → D-Sub-stikforbindelse, hun,
9-polet); 10 m

9405 361 52101

9 PR 6152/11 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → åbne kabelender inkl. D-
Sub-stikforbindelse, hun, 9-polet med skruetilslutninger); 10 m

9405 361 52111

10 PR 6152/25 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → D-Sub-stikforbindelse, hun,
9-polet); 25 m

9405 361 52251

11 PR 6152/26 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → åbne kabelender inkl. D-
Sub-stikforbindelse, hun, 9-polet med skruetilslutninger); 25 m

9405 361 52261

12 PR 6152/40 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → D-Sub-stikforbindelse, hun,
9-polet); 40 m

9405 361 52401

13 PR 6152/41 tilslutningskabel mellem Connexx-modulet og CANopen-
grænsefladen (M12-stikforbindelse, hun → åbne kabelender inkl. D-
Sub-stikforbindelse, hun, 9-polet med skruetilslutninger); 40 m

9405 361 52411

14 PR 6153/98 delt kabelgennemføring til tilslutningskabel PR 6152/.. med
D-Sub-stikforbindelse, hun

9405 361 53981

15 PR 6153/99 impedansmodstand til Connexx-modulet
(M12-stikforbindelse, han)

9405 361 53991
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12 Certifikater/sikkerhedsanvisninger/tilslutningsdiagram

Løbende
nr.

Betegnelse Dokumentnr. se kapitel

1 Manufacturer's Certificate MIN17ATEX005X 12.1

2 Certificate of Conformity FM FM17CA0138
FM17US0276

12.2
12.3

3 Control drawing FM 4012 101 5688 12.4

4 EU-Declaration of Conformity MEU17057 12.5

5 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.05345 12.6

6 Test Certificate (PTB) D09-96.40 12.7
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12.1 MIN17ATEX005X
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12.2 FM17CA0138
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12.3 FM17US0276
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12.4 4012 101 5688
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12.5 MEU17057
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12.6 RU Д-DE.A301.B.05345
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12.7 D09-96.40
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