
Staht Limited, C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill,


Milton Keynes, MK5 8HJ, United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 817 0620

Web: staht.com

Varenr. og beskrivelse:

600-004 60 kN digital træktester, sæt (inklusive tilbehør og kraftig kuffert)

600-009 60 kN digital træktester, sæt (inklusive tilbehør og sættaske)

601-015 Digital træktester, belastningscelle, 60 kN

Applicable Directives:

2014 / 53 / EU, Direktiv om radioudstyr (RED)

2011 / 65 / EU, Direktiv om begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk


udstyr (RoHS)

Gældende standarder:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, Test af feltbåren emission

EN 61000-4-2:2009, ETest af elektrostatisk udladning

EN 61000-4-3+A1:2010 +A2:2010, Immunitetstest for indstrålede radiofrekvensfelter

EN 61000-4-6:2014, Ledningsbårne forstyrrelser induceret af elektromagnetiske felter
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1. Generelle oplysninger

ANSVARSFRASKRIVELSE

Staht Limited fremsætter ingen garantier med hensyn til denne manual og begrænser i det maksimale omfang,


der er tilladt ved lov, udtrykkeligt sit ansvar for brud på enhver garanti, der kan være underforstået med


udskiftning af denne manual med en anden. Desuden forbeholder Staht Limited sig retten til at revidere denne


publikation til enhver tid uden at pådrage sig en forpligtelse til at underrette nogen om revisionen. Oplysningerne,


der er givet i denne dokumentation, indeholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaber for ydelsen


af de produkter, der er indeholdt heri. Denne dokumentation er ikke tiltænkt som en erstatning for og må ikke


bruges til at bestemme disse produkters egnethed eller pålidelighed til specifikke brugeranvendelser. En sådan


bruger eller integrator har pligt til at udføre den passende og komplette risikoanalyse, evaluering og test af


produkterne med hensyn til den relevante specifikke anvendelse eller brug deraf. Hverken Staht Limited eller


nogen af dets associerede selskaber eller datterselskaber er ansvarlige for misbrug af den information, der er


indeholdt heri. Hvis du har forslag til forbedringer eller ændringer eller har fundet fejl i denne publikation, bedes


du underrette Staht Limited. Alle relevante statslige, regionale og lokale sikkerhedsbestemmelser skal overholdes 


ved installation og brug af dette produkt. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at gøre det nemmere at sikre


overholdelse af dokumenteret system-data er det kun producenten, der må udføre reparationer af


komponenterne. Manglende overholdelse af disse oplysninger kan resultere i personskade eller skade på


udstyret.

Ophavsret © 2021 ved Staht Limited

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, distribueres eller transmitteres i


nogen form eller på nogen måde, herunder fotokopiering, optagelse eller andre elektroniske eller mekaniske


metoder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren. For anmodninger om tilladelse skal du skrive til


udgiveren, adresseret “Att.: Tilladelseskoordinator”, til adressen nedenfor.

Staht Limited, C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8HJ,


United Kingdom Tel: (+44) 121 817 0620 Web: www.staht.com

Anvendelsesformål – Til prøvebelastningstest, hoved- eller gevindankre og øjebolte, op til maksimalt 60 kN


(13.488 lbf). Overskrid ikke den maksimale belastning.

Beskrivelse af bruger – Dette udstyr skal bruges af en kompetent person. En kompetent person er en person,


der har tilstrækkelig træning og erfaring eller viden, der gør det muligt for vedkommende at udføre den opgave,


som udstyret er designet til, effektivt og på en sikker måde.

Opbevaringsvejledning – Læs og forstå denne vejledning og dens sikkerhedsinstruktioner, før du bruger dette


produkt. Hvis du ikke gør dette, kan det resultere i alvorlig personskade eller død. Følg alle instruktionerne. Dette


undgår brand, eksplosioner, elektriske stød eller andre farer, der kan resultere i skade på ejendom og/eller


alvorlige eller dødelige skader.

Produktet må kun bruges af personer, der fuldt ud har læst og forstået indholdet af denne brugervejledning.


Sørg for, at hver person, der bruger produktet, har læst disse advarsler og instruktioner og følger dem. Opbevar


alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner til fremtidig reference og videregiv dem til efterfølgende brugere af


produktet. Producenten er ikke ansvarlig for tilfælde af materiel skade eller personskade forårsaget af forkert


håndtering eller manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.

Personligt beskyttelsesudstyr (PPE) – Når du bruger dette produkt, skal du bære alt påkrævet PPE til


betjeningsområdet. Som minimum skal du bruge sikkerhedsstøvler, arbejdshandsker og øjenbeskyttelse, når du


bruger dette udstyr, uanset lokale forhold. Alt beskyttelsesudstyr skal være egnet til formålet. Staht Limited er


ikke ansvarlig for levering, brug eller bortskaffelse af PPE.

DA
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Opbevaring og transport – Når udstyret ikke er i brug, skal det opbevares i kufferten eller sættasken.


Opbevares på et tørt og sikkert sted, ved en temperatur mellem 0 og 25 °C. Hvis udstyret opbevares i mere


end 90 dage uden brug, skal du aflade batteriet og oplade det igen. Hvis udstyret transporteres med fly,


skal det transporteres med en reduceret opladning (<50 %)

Miljø – Bruges ved temperaturer mellem -10 °C og +50 °C. Må ikke bruges under vand eller i kraftig regn. :


Brug af dette udstyr i områder med miljøfarer kan kræve yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at


forhindre personskade på brugeren eller beskadigelse af udstyret. Farerne kan omfatte, men er ikke


begrænset til, varme, kemikalier, ætsende miljøer, højspændingsstrømkabler, gasser, bevægelige maskiner


og skarpe kanter.

Vedligeholdelse – Kontrollér udstyret før hver brug. Hold udstyret rent og tørt. For at rengøre udstyret skal


du bruge en ren og fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel, hvorefter der tørres. Brug en ren børste til at


holde alle gevind fri for snavs og støv. Smør ikke.

Service – Al service skal udføres af Staht Limited eller en godkendt Staht Service Agent. Ingen ændringer


er tilladt på Staht-udstyr. Brug kun originale Staht-dele og originalt Staht-tilbehør.

Kalibrering – Fra købsdatoen er testeren kalibreret i ét år. “Kalibreringsdato” og “næste kalibreringsdato”


findes på kalibreringscertifikatet, skærmbilledet ved opstart og i appen og web-dashboard’et. Kalibreringen


skal udføres årligt i henhold til relevante nationale/internationale standarder af Staht eller en tredjepart.


ADVARSEL:Manglende kalibrering af testeren inden den næste kalibreringsdato vil ugyldiggøre testdataene.

1 års garanti – Mod enhver materiale- eller fabrikationsfejl. Udelukkelser: normal slitage, oxidation,


modificeringer eller ændringer, forkert opbevaring, dårlig vedligeholdelse, forsømmelighed og anvendelser,


som dette produkt ikke er designet til.

Opladning – Ved første brug skal du oplade batteriet til 100 % ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel


(o) og et passende USB-stik (medfølger ikke) til en forsyningsnetstrømkilde. Find og løft opladningsdækslet


(4) for at finde USB-C-opladningsporten. Når du er færdig med at oplade, skal du fjerne USB-C-kablet. Skub


beskyttelsesdækslet tilbage på plads.

Bortskaffelse – Bortskaf elektriske eller elektroniske komponenter i overensstemmelse med de lokale regler.


Andre komponenter skal bortskaffes/genbruges på en ansvarlig måde.

Fejlfinding/Ofte stillede spørgsmål – Se venligst  for mere information.www.staht.com

2. Nomenclature

Fig. 1 – (a) Oprindelsesland, (b) producent, (c) læs vejledning-symbol, (d) overensstemmelsessymboler, (e)


serienummer, (f) varenummer, (g) maksimal arbejdsbelastning, (h) WEEE-overholdelsessymbol,


(i) advarselssymbol, (j) Bluetooth-funktionssymbol.

Fig. 2 – (#) Sekskantdrevmærke, (5) sekskantdrev.

Fig. 3 – D.O.M – produktionsdato (Date Of Manufacture), Serial No – serienummer, Cal – dato for sidste


kalibrering, Cal Exp – dato for næste kalibrering, Fv – firmware-version.

Fig. 4 – (k) Digital træktester, belastningscelle, 60 kN, (l) bro, 60 kN, (m) dropstang og topmøtrik,


(n) ankerkæbe, (o) USB-C-kabel, (p) værktøjssnor til tester, (q) gaffelstykke, (r) 17 mm top,


(s) 3/8″ topnøgle m. håndledssnor, (t) gevindskivepakke, (u) slidsskivepakke.

Fig. 5 – (1) Fod, (2) benbøjle, (3) benbøjlejusteringsanordning, (4) USB-C-opladningsport, (5) sekskantdrev


(17 mm AF), (6) grøn knap (tænd/sluk), (7) gul knap, (8) skærm, (9) belastningscelle, (10) topmøtrik,


(11) dropstang, (12) bøjlestang, (13)  beskyttelsesdæksel, (14) primærstempel, (15) greb, (16) M8 bolt,


(17) riflet låsemøtrik, (18) fodjusteringsanordning, (19)  M16 låsemøtrik, (20) ankerkæbe, (21) ben.
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3. Testforberedelse

4. Skærmfunktioner

Før du starter testproceduren, skal du følge forberedelsestrinnene nedenfor.

ADVARSEL – Når du arbejder i højden, skal du sørge for, at værktøjssnorene bruges til at sikre testeren og


topnøglen – se den medfølgende separate brugervejledning.

ADVARSEL – Hvis ankeret ikke er monteret vinkelret på overfladen, MÅ DU IKKE TESTE.

Adaptervalg – For at teste gevind- eller hovedankre skal du bruge ankerkæben (n). Til sikkerhedsøjebolte,


løfteøjer og ringbolte skal du bruge gaffelstykket (q).

Montering af adapteren på dropstangen (11) – skru dropstangen helt ind i ankerkæben (20) eller gaffelstykket


(q) op til M16 adapterlåsemøtrikken (19). Fastgør med den medfølgende 24 mm nøgle.

Brug af gaffelstykket (se fig. 7) – drej stiften med åbningen og træk tilbage gennem gaffelstykket. Placér


gaffelstykket over øjebolten, skub stiften tilbage gennem gaffelstykket og drej 180° for at låse.

Valg af skive til ankerkæbe – gevindankre (se fig. 8) – Vælg den korrekte gevindskive (t) og skru den på ankeret


og lad mindst én rille på ankeret være synligt. Placér ankerkæben (20) under gevindskiven, og sørg for, at


gevindskiven er i midten inde i ankerkæben.

Valg af skive til ankerkæbe – hovedankre/-bolte (se fig. 9) – Vælg den korrekte størrelse skive med slids (u)


og placér i ankerkæbe (20), og sørg for, at den er i midten. Placér denne under ankerhovedet, og sørg for, at


ankeret er i midten i bunden af slidsen. Bemærk: Ankerkæben har magneter til at hjælpe med at fastholde


skiven med slids.

Test af ekspansionsmøtrikker – Skru et passende gevind- eller hovedanker (medfølger ikke) i, indtil det er i


fuldt indgreb med møtrikken, og følg derefter instruktionerne i valg af skive som beskrevet ovenfor.

Benbøjlejustering – For at justere skal du løsne benbøjlejusteringsanordningerne (3). Skub benbøjlen (2) til


den lavest mulige position. Stram justeringsanordningerne med håndkraft for at fastgøre benbøjlen i denne


position. Fjern ikke justeringsanordningerne og stram dem ikke for meget.

Højde-/niveaujustering – skru foden (1) ud ved hjælp af fodjusteringsskiven (18) til den ønskede højde. Skru


låsejusteringsskiven (17) mod benet for at låse i positionen. Gentag på alle fødder, indtil den ønskede højde


er nået, og kontrollér, at vaterboblen er i midten, og broen er stabil. For vandrette overflader – se vaterpas


på toppen. For lodrette overflader – se vaterpas på siden.

Bemærk: På skrå overflader større end 0° (vandret), men mindre end 90° (lodret), må du ikke bruge vaterpas.

Tryk på <GRØN> knap (6) – tænd Langt tryk på <GRØN> knap (6) (3 sekunder) – sluk

Tryk på <GUL> knap (7) – spidsbelastning til/fra (tryk for at nulstille

Langt tryk på <GUL> knap (7) (3 sekunder) – enhedsvalg [kN]/[lbf]

·
·

5. Testprocedure, maks. 60 kN (Hvis du bruger Staht Connect App – se onlineinstruktioner)

ADVARSEL: Overskrid ikke de maksimale testbelastninger for et anker. Rådfør dig med ankerproducenten


for yderligere vejledning. Overskrid ikke de maksimale testbelastninger for testeren (MAKS. 60 kN, 13.488 lbf).

ADVARSEL: Brug ikke elektriske boremaskiner eller slagskruetrækkere til at påføre moment på


sekskantdrevet (5).

ADVARSEL: Tillad mindst 5 mm afstand mellem M16 adapterlåsemøtrikken (19) og grebet (15).
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ADVARSEL – Drej ikke sekskantdrevet (5) mod uret forbi sekskantdrevmærket (#). (Se fig. 2).

i.        Brug topnøglen til at dreje sekskantdrevet mod uret, indtil sekskantdrevmærket (#) er synligt (se fig. Z).

ii.       Tryk på <GRØN> knap (6) for at tænde.

iii.      Stram topmøtrikken (10) med håndkraft, indtil der vises en belastning (minimum 0,2 kN).

iv.      Drej topnøglen med uret for at påføre kraft, indtil målbelastningen (+5 %) er nået. F.eks. 10 kN + 5 % = 10,5 kN.

v.       Hold belastningen, indtil den krævede tid er gået.

vi.      For at fjerne belastningen skal du dreje modsat, indtil sekskantdrevmærket (#) er synligt.

vii.     Løsn topmøtrikken for at fjerne eventuel resterende belastning.
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Declaration of Conformity

Staht Limited declares, under its sole-responsibility that the products named on this document have


been tested to the Standards stated on this document and complies with the Directives stated.

Approved Signatory _____________________ Date _____________________20/09/2021

Robert Hirst, Managing Director


