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Úvod
Bezpodmínečně dodržujte!
Pokud není zákonem stanoveno jinak, jsou všechny údaje v tomto dokumentu pro společnost Minebea Intec
nezávazné a vyhrazujeme si k nim právo změny. Ovládání/instalaci výrobku smí provádět pouze vyškolený,
odborný a zkušený personál. V korespondenci týkající se tohoto výrobku uvádějte prosím typ, označení a číslo
verze / sériové číslo, jakož i všechna čísla licencí, které souvisejí s výrobkem.

Upozornění
Tento dokument je částečně chráněn autorskými právy. Nesmí být měněn nebo kopírován a bez zakoupení nebo
písemného souhlasu držitele autorských práv (Minebea Intec) nesmí být používán. Používáním tohoto výrobku
uznáváte výše uvedená ustanovení.



Obsah

1 Úvod .................................................................................................................................................... 3
1.1 Přečtěte si příručku .................................................................................................................................................... 3
1.2 Tak vypadají pokyny pro manipulaci....................................................................................................................... 3
1.3 Tak vypadají seznamy................................................................................................................................................ 3
1.4 Tak vypadají menu a softwarové klávesy ............................................................................................................... 3
1.5 Tak vypadají bezpečnostní pokyny.......................................................................................................................... 3
1.6 Horká linka................................................................................................................................................................... 4

2 Bezpečnostní pokyny ........................................................................................................................... 5
2.1 Všeobecné pokyny ..................................................................................................................................................... 5
2.2 Použití v souladu s určením ...................................................................................................................................... 5
2.3 Kontrola zboží při příjmu........................................................................................................................................... 5
2.4 Před uvedením do provozu ...................................................................................................................................... 5

3 Doporučení pro instalaci ...................................................................................................................... 6
3.1 Uspořádání vážních čidel .......................................................................................................................................... 6
3.2 Vnitřní pojistka proti nadzvednutí ........................................................................................................................... 7
3.3 Dorazy .......................................................................................................................................................................... 7

4 Specifikace........................................................................................................................................... 8
4.1 Rozsah dodávky.......................................................................................................................................................... 8

4.1.1 SeismicMount PR 6144/54, ../15, ../35 ......................................................................................................... 8
4.1.2 SeismicMount PR 6144/55 ............................................................................................................................. 9

4.2 Rozměry ..................................................................................................................................................................... 10
4.2.1 Schémata otvorů............................................................................................................................................ 10
4.2.2 Montážní rozměry........................................................................................................................................... 11

4.3 Technické údaje .........................................................................................................................................................12

5 Instalace .............................................................................................................................................13
5.1 Před montáží ..............................................................................................................................................................13

5.1.1 Příprava základu / spodní konstrukce.........................................................................................................13
5.2 Utahovací momenty..................................................................................................................................................13
5.3 Montáž ........................................................................................................................................................................13

5.3.1 Bezpečnostní pokyny .....................................................................................................................................13
5.3.2 Montáž montážní sady.................................................................................................................................. 14

5.4 Kontrola montáže..................................................................................................................................................... 16

6 Čištění.................................................................................................................................................17

7 Likvidace............................................................................................................................................ 18

8 Náhradní díly a příslušenství .............................................................................................................. 19
8.1 Náhradní díly ............................................................................................................................................................. 19

SeismicMount PR 6144 Obsah

Minebea Intec CS-1



8.2 Příslušenství .............................................................................................................................................................. 19
8.2.1 Tlačné elementy ............................................................................................................................................. 19

9 Certifikáty..........................................................................................................................................20
9.1 CE-PR 6144 .................................................................................................................................................................21
9.2 003/2021....................................................................................................................................................................22
9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.005 ......................................................................................................................24

SeismicMount PR 6144 Obsah

CS-2 Minebea Intec



1 Úvod

1.1 Přečtěte si příručku
- Než začnete s produktem pracovat, přečtěte si pozorně celou příručku.

- Tato příručka je součástí produktu. Uchovávejte ji na dobře přístupném a bezpečném
místě.

1.2 Tak vypadají pokyny pro manipulaci
1. - n. uvozují postupné manipulační kroky.

1.3 Tak vypadají seznamy
- označuje výčet.

1.4 Tak vypadají menu a softwarové klávesy
[ ] ohraničují položky menu a softwarových kláves.
Příklad:
[Start]- [Programme]- [Excel]

1.5 Tak vypadají bezpečnostní pokyny
Signální slova označují závažné nebezpečí, které vzniká při nedodržení opatření pro
eliminaci nebezpečí.

NEBEZPEČÍ

Varování před poraněním osob
NEBEZPEČÍ, které bezprostředně hrozí a může mít za následek smrt a/nebo těžká,
nevratná poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ

Varování před nebezpečným místem a/nebo před poraněním osob
VAROVÁNÍ před možným výskytem situace s následkem smrti a/nebo těžkých,
nevratných poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poraněním osob.
UPOZORNĚNÍ na možný výskyt situace s následkem lehkých, vratných poranění při
neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

uvozuje manipulační krok.
popisuje výsledek manipulačního kroku.
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OZNÁMENÍ

Varování před hmotnými škodami a/nebo poškozením životního prostředí.
POZOR na možný výskyt situace s následkem hmotných škod a/nebo poškození
životního prostředí při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

Pozor:

Tipy pro používání, užitečné informace a pokyny.

1.6 Horká linka
Telefon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Všeobecné pokyny

OZNÁMENÍ

Varování před hmotnými škodami a/nebo škodami na životním prostředí.
Výrobek opustil závod v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu.

Aby tento stav zůstal zachován a byl zajištěn bezpečný provoz, musí uživatel
dodržovat pokyny a výstrahy obsažené v této dokumentaci.

2.2 Použití v souladu s určením
Montážní sady PR 6144 je povoleno používat pouze v souladu s určením pro úlohy vážení.
Montážní sady PR 6144 jsou určeny k instalaci vážních čidel PR 6201, PR 6203, PR 6204.
Veškeré montážní a konstrukční součásti jsou dimenzovány tak, aby při dodržení
příslušných norem poskytovaly dostatečně velkou odolnost proti přetížení pro všechny
zátěže, které se mohou objevit. Zejména stojící vážené objekty je potřeba zajistit tak, aby
nemohlo dojít k překlopení nebo posunutí vážicí instalace, a tím k ohrožení osob, zvířat
nebo předmětů při případném poškození některého vážního čidla nebo montážních dílů.
Instalační práce a opravy smí provádět pouze odborný/zaškolený technický personál.
Montážní sady byly vyvinuty v souladu s aktuálním stavem techniky. Výrobce nepřebírá
odpovědnost za škody způsobené jinými částmi zařízení nebo nesprávným používáním
výrobku.

2.3 Kontrola zboží při příjmu
Musí být zkontrolována kompletnost zásilky. Je potřeba vizuálně ověřit, že zásilka nebyla
poškozena. Případně zjištěné závady je nutné ihned reklamovat u doručitele. Zároveň je
potřeba vyrozumět prodejní nebo servisní pracoviště Minebea Intec.

2.4 Před uvedením do provozu

OZNÁMENÍ

Vizuální kontrola!
Před uvedením do provozu, po skladování a přepravě je potřeba dbát na to, aby
montážní sada nevykazovala mechanická poškození.
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3 Doporučení pro instalaci

3.1 Uspořádání vážních čidel
Příklady:

120°
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3.2 Vnitřní pojistka proti nadzvednutí
Z bezpečnostních důvodů je k dispozici vnitřní pojistka proti nadzvednutí.

B

ØD

1

1 = noha/patka zásobníku

Doporučený průměr "⌀⌀D" v noze/patce zásobníku pro pojistku proti nadzvednutí a
vzdálenost "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 Dorazy
Dorazy je třeba nastavit podle následujícího obrázku.

A (2x)A (2x)

A = 1…4 mm, v závislosti na tepelné roztažnosti zásobníku.
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4 Specifikace

4.1 Rozsah dodávky
4.1.1 SeismicMount PR 6144/54, ../15, ../35

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

12 10

Pol. Označení

1 Šroub (4×)

2 Matice (4×)

3 Horní deska

4 Šroub (2×)

5 Pružná podložka (2×)

6 Podložka (2×)
} pro kabel pro vyrovnání potenciálů

7 Matice (12×)

8 Podložka (4×)

9 Závitová tyč s označením pro kontrolu hloubky zašroubování (4×)

10 Spodní deska

11 Dummy (bez vyobrazení)

12 Horní tlačný element

13 Stručný návod (bez vyobrazení)
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4.1.2 SeismicMount PR 6144/55

1 2 3

4, 5, 6

7

8

9

11 10

Pol. Označení

1 Šroub (4×)

2 Matice (4×)

3 Horní deska

4 Šroub (2×)

5 Pružná podložka (2×)

6 Podložka (2×)
}

pro kabel pro vyrovnání potenciálů
(součást dodávky sady tlačných elementů
PR 6143/55)

7 Matice (12×)

8 Podložka (4×)

9 Závitová tyč s označením pro kontrolu hloubky zašroubování (4×)

10 Spodní deska

11 Dummy

12 Stručný návod (bez vyobrazení)
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4.2 Rozměry
4.2.1 Schémata otvorů

l

h k

j

g

A

B

B

2

1

Af

b e

d
c

a

3

všechny rozměry v mm

Pol. Popis

1 Schéma otvorů horní desky

2 pouze pro PR6144/35 a PR6144/55

3 Schéma otvorů spodní desky

Montážní sada 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 Montážní rozměry

u

C

C

o

q

r

n

m

p

s
t

2
5

*

všechny rozměry v mm
* Závitová tyč je úplně zašroubovaná.

Montážní sada 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 Technické údaje

Montážní sada PR 6144/54 PR 6144/15 PR 6144/35 PR 6144/55

Jmenovité zatížení VČ* 0,5…75 t 100 t 200 + 300 t 520 t

příp. horizontální síla max. 370 kN max. 440 kN max. 520 kN max. 520 kN

Horizontální mez pevnosti v lomu > 600 kN > 800 kN > 1200 kN > 1200 kN

příp. zdvihací síla max. 400 kN max. 600 kN max. 880 kN max. 880 kN

Mez pevnosti v lomu při zdvihání > 600 kN > 900 kN > 1200 kN > 1200 kN

příp. vertikální zatížení bez VČ*
(funkce dummy)

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

Materiál ** ** ** **

Hmotnost netto bez dummy 121 kg 197 kg 320 kg 348 kg

Hmotnost brutto s dummy 122 kg 200 kg 328 kg 364 kg

* VČ = vážní čidlo
** Ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná a lakovaná (splňující požadavky RoHS)
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5 Instalace

5.1 Před montáží
5.1.1 Příprava základu / spodní konstrukce

- Základy pro instalační sadu musí být vodorovné (použijte vodováhu), ploché a odolné
proti specifikované zátěži (žádné prohýbání).

- Zátěž musí být rozložena co nejvíce rovnoměrně na nainstalovaná vážní čidla, aby
nedocházelo k přetěžování jednotlivých vážních čidel.

- Základy / dosedací plochy spodní konstrukce pro montážní sady musejí být ve stejné
výšce a dosedací plochy vážených objektů (např. patky zásobníku) musejí být
vyrovnány rovnoběžně.

- Když jsou mezi montážní sadou a zásobníkem a/nebo montážní sadou a spodní
konstrukcí umístěny měkké mezivrstvy (např. z gumy nebo plastu) pro účely tlumení
vibrací, příp. tepelnou izolaci, musí být mezi takovou měkkou mezivrstvou a
montážní sadou osazena deska pro kompenzaci zátěže, která zajistí rovnoměrné
zavedení zátěže do montážní sady.

Provedení izolačních a vyrovnávacích desek závisí na aplikaci.

5.2 Utahovací momenty
Příslušné utahovací momenty naleznete v následující tabulce.

Montážní sada Montážní součásti Šrouby Utahovací moment

PR 6144/54 Horní deska/Spodní deska M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/15 Horní deska/Spodní deska M30-8.8 1400 Nm

PR 6144/35 Horní deska/Spodní deska M36-8.8 2500 Nm

PR 6144/55 Horní deska/Spodní deska M36-8.8 2500 Nm

5.3 Montáž
5.3.1 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Zásobník se může při montáži překlopit.
Bezpodmínečně zajistěte zásobník proti překlopení.

Používejte odpovídající zdvihací systém.
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OZNÁMENÍ

Případný průtok svařovacího nebo bleskového proudu čidlem může způsobit jeho
poškození.
Všechny svařovací práce na vážicím zařízení musejí být dokončeny před nainstalováním
vážních čidel.

Bezprostředně při instalaci vážní čidlo přemostěte pružným měděným vodičem
(obsažený v dodávce vážního čidla).

Při dodatečném elektrickém svařování v blízkosti vážního čidla

- je potřeba odpojit kabely vážních čidel.

- je nutno zajistit dobré elektrické přemostění vážního čidla pomocí pružného
měděného vedení.

- je potřeba upevnit uzemňovací svorku svařovacího zařízení co nejblíže k místu
svařování.

5.3.2 Montáž montážní sady

Pozor:

V případě montáže horní a spodní desky svařováním bezpodmínečně dodržte údaje
týkající se svarového spoje.

Min. tloušťka koutového svaru kolem dokola: a = 8 mm (a ).

Pozor:

Níže je popsáno sešroubování horní a spodní desky.

Pracovní kroky musí být provedeny na všech dosedacích bodech zásobníku.

Předpoklady:

- V základu / spodní konstrukci jsou k dispozici všechny závitové otvory pro spodní
desku (viz kapitola 4.2.1).

- V noze/patce zásobníku jsou k dispozici všechny závitové otvory pro horní desku (viz
kapitola 4.2.1).
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1 2 3

7 6 58

4

Postup:

Pozor:

Otáčením dummy zkontrolujte, zda se mezi dummy (6) a drážkou (3) nachází
mezera, a případně vložte mezi

- horní desku (2) a patku/nohu zásobníku (1) nebo

- spodní desku (7) a základ (8) tenké plechy zbavené otřepů.

PR 6144/54N: cca 25 mm

PR 6144/15N: cca 30 mm

PR 6144/35N: cca 30 mm

PR 6144/55N: cca 35 mm

1. Horní desku (2) našroubujte na patku/nohu zásobníku (1). Bezpodmínečně dodržujte
pevnostní třídy a utahovací momenty šroubů, viz kapitola 5.2.

2. Spodní desku (7) s dummy (6) uveďte do správné polohy na základu. Bezpodmínečně
dbejte na to, aby byly horní a spodní deska umístěné paralelně a svisle přes sebe!

3. Zásobník opatrně posaďte na spodní desku tak, aby dummy zapadal do drážky (3)
horní desky.

4. Horní desku (2) zafixujte pomocí dorazů (5) (4×).

5. Spodní desku upevněte na základ. Bezpodmínečně dodržujte pevnostní třídy a
utahovací momenty šroubů, viz kapitola 5.2.

6. Mezi horní a spodní deskou vytvořte vyrovnání potenciálů (4) (není součástí dodávky).
7. Povolte dorazy a zásobník zvedněte natolik, aby bylo možné vyjmout dummy:

8. Vyjměte dummy.
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3 109

7 11 512

2

Pozor:

Pouze u PR 6144/55 (Jmenovité zatížení 520 t):

Sadu tlačných elementů PR 6143/55 je třeba objednat zvlášť, objednací číslo viz
kapitola 8.2.1!

5.4 Kontrola montáže
Po nainstalování všech montážních sad je potřeba přezkoušet, že byla montáž provedena
správně.
Je třeba se vyhnout zejména přenosu sil.
Je třeba zkontrolovat,

- zda je vážního čidlo svisle a nevzpříčeně vsazené v montážní sadě.

- zda je horní a spodní deska namontovaná vodorovně.

- zda je zajištěna vertikální volnost pohybu a potřebná vůle pro tepelnou roztažnost.

Pouze když je vážní čidlo přesně nainstalované, lze využívat volnost pohybu potřebnou
pro posuvy měřeného objektu vlivem tepelné roztažnosti, vibrací apod. bez omezení
přesnosti měření.
Aby se zamezilo přenosu sil, připojujte všechny přívody a výstupy (hadice, trubky, kabely)
k měřenému objektu způsobem zajišťujícím maximální možnou flexibilitu.
Celou zátěž musejí nést vážní čidla!

9. Sedlo pro vážní čidlo na spodní desce (7) a drážku (3) pro horní tlačný element (9)
v horní desce (2) vyčistěte.

10. Vážní čidlo (11) s tlačnými elementy nasaďte svisle do montážní sady.
11. Zásobník pomalu spouštějte a dbejte na to, aby se horní tlačný element (9) nevzpříčil

v drážce (3) (zkontrolujte otvorem (10)).
12. Nastavte pojistky proti nadzvednutí (12) (4×), viz kapitola 3.2.
13. Nastavte dorazy (5) (4×), viz kapitola 3.3.
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6 Čištění

Montážní sada se čistí snadno. Lze ji ostříkat vodou.
Proud vody přitom směřujte shora dolů a okolo montážní sady.

OZNÁMENÍ

Může se stát, že se materiály montážní sady nesnášejí s čisticím prostředkem.
Při používání čisticích prostředků je potřeba dbát na to, že se smí používat výlučně
čisticí prostředky, u nichž byla ověřena snášenlivost s materiály montážní sady (viz
kapitola 4.3).
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7 Likvidace

Naše výrobky a jejich obaly se nesmí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem
(např.žluté a modré kontejnery atd.). Můžete je odevzdat k recyklaci podle zákona
o odpadech (část o elektroodpadu), resp. zákona o obalech, nebo je za poplatek vrátit
Minebea Intec.
Díky této možnosti vrácení má být dosaženo řádné recyklace, resp. opětovného využití
v rámci sběru odděleného od komunálního odpadu.
Před likvidací, resp. sešrotováním starých přístrojů je nutné vyjmout baterie, resp.
akumulátory a odevzdat je na příslušné sběrné místo. Typ baterie je uveden v technických
údajích.
Další upozornění naleznete v našich VOP.
Adresy servisních míst pro příjem oprav a místa zpětného odběru jsou uvedeny
v informacích o výrobku přiložených k výrobku, jakož i na našich internetových stránkách
(www.minebea-intec.com).

Máte-li další dotazy, obraťte se prosím na zaměstnance našeho servisu přímo na místě
nebo na naši servisní centrálu.
Minebea Intec GmbH
Středisko oprav
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hamburk, Německo
Tel.: +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Vyhrazujeme si právo odmítnout odběr výrobků kontaminovaných nebezpečnými látkami
(radioaktivní, biologická a chemická kontaminace).

SeismicMount PR 6144 7 Likvidace

CS-18 Minebea Intec



8 Náhradní díly a příslušenství

8.1 Náhradní díly

Pol. Označení Stupeň zatížení Objednací č.

1 Horní tlačný element 100 t 5322 520 10552

2 Horní tlačný element 200 t, 300 t 5322 520 10553

8.2 Příslušenství
8.2.1 Tlačné elementy

Pro instalaci vážního čidla se doporučuje použití následujících tlačných elementů:

Pol. Označení Stupeň zatížení Objednací č.

1 Sada tlačných elementů PR 6143/55N 520 t 9405 361 43551

N = ocel, galvanicky pozinkovaná, pasivovaná a lakovaná (splňující požadavky RoHS)

8 Náhradní díly a příslušenství SeismicMount PR 6144
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9 Certifikáty

Poř. č. Označení Č. dokumentu viz kapitola

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-EN1090-2014.2089.005 9.3

SeismicMount PR 6144 9 Certifikáty
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9.1 CE-PR 6144

9 Certifikáty SeismicMount PR 6144
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9.2 003/2021
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9.3 2451-CPR-EN1090-2014.2089.005
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