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Part No & Description:

600-004  60kN Digital Tensile Tester Kit (including Accessories & Heavy Duty Carry Case)

600-009  60kN Digital Tensile Tester Kit (including Accessories & Kit Bag)

601-015 Digital Tensile Tester Load Cell, 60kN

Applicable Directives:

2014 / 53 / EU,  Radio Equipment Directive (RED)

2011 / 65 / EU,  Restriction of Hazardous Substances in Electrical and


Electronic Equipment Directive (RoHS)

Applicable Standards:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, Radiated Emissions Test

EN 61000-4-2:2009, Electro-Static Discharge Test

EN 61000-4-3+A1:2010 +A2:2010, Power Frequency Magnetic Field Immunity

EN 61000-4-6:2014, Conducted Disturbances Induced by Electromagnetic Fields
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1. מידע כללי

Copyright © 2021 Staht Limited

HE

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

60kN (13,488lbf). אין לעבור על העומס המקסימלי.
יעוד המוצר – בדיקות גבול תחום אלסטיות של עוגן עם ראש בעל צורה וראש הברגה ובורגי עין עד לעומס מקסימלי של 

 המאפשר לבצע את המשימה עבורה תוכנן הציוד באופן יעיל ובטוח.
תיאור המשתמש - ציוד זה נועד לשימוש על ידי אדם כשיר. אדם כשיר הוא אדם שעבר מספיק הכשרות והינו בעל ניסיון או ידע

שנגרמו בשל שימוש לא תקין או אי עמידה בהוראות הבטיחות. במקרים אלו, האחריות בטלה.

מדריך זה. חשוב לוודא כי כל אדם המשתמש במוצר קרא את האזהרות וההוראות הללו ופועל על פיהן. יש לשמור את כל מידע

שמירה על ההוראות - טרם שימוש במוצר זה יש לקרוא ולהבין מדריך זה ואת הוראות הבטיחות שלו. אי עמידה בדרישה זו
עשויה לגרור פציעה משמעותית או מוות. יש לבצע את כל ההוראות. כך תימנעו אש, פיצוצים, התחשמלות או סיכונים אחרים
העשויים לגרום לנזק לרכוש ו/או לפציעות קשות או קטלניות.השימוש במוצר מותר רק למי שקרא והבין באופן מלא את תוכן

הבטיחות וההוראות ולהעביר אותם למשתמשים הבאים במוצר. היצרן לא יישא באחריות במקרים של נזק לציוד או נזקי גוף

המגן יהיו תואמים לשימוש הנדרש. Limited Staht לא תישא באחריות בגין אספקה, שימוש או סילוק ציוד מגן אישי כלשהו.

ציוד מגן אישי - בעת שימוש במוצר זה, יש להשתמש בכל פריטי ציוד המגן הנדרשים לאזור הפעולה. כדרישת מינימום, יש 
לנעול מגפי בטיחות, כפפות עבודה ומשקפת הגנה על העיניים בעת שימוש בציוד זה, בכל סוג של תנאי שטח. כל פריטי ציוד

העברה במטוס, יש להעביר במצב טעינה מופחת (<50%).

אחסון והעברה - כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את הציוד בתיבת הנשיאה או תיק הערכה. יש לאחסנו במקום יבש ובטוח, 

בטמפרטורה שבין 0-25⁰C. במקרה של אחסון לתקופה העולה על 90 ימים ללא שימוש, יש לנתק את הסוללה. במקרה של

 סיכונים עשויים לכלול, בין היתר: חום, כימיקלים, סביבות קורוזיביות, קווי מתח גבוה, גזים, מכונות נעות וקצוות חדים.
באזורים המאופיינים בסיכונים סביבתיים עשוי לגרור יישום אמצעי זהירות נוספים למניעת פגיעה במשתמש או נזק לציוד.

סביבה – יש להשתמש בטמפרטורות שבין -10C⁰ ו- + 50⁰C. אין להשתמש מתחת למים או בגשם כבד. שימוש בציוד זה

לנקות באמצעות חומרי סיכה.

תחזוקה - יש לבדוק את הציוד לפני כל שימוש. יש לשמור על הציוד נקי ויבש. לניקוי יש להשתמש במטלית נקייה ולחה
וחומר ניקוי קל, ולייבש. יש להשתמש במברשת נקייה בכדי לוודא כי שערות המברשת נקיים מעפר, אבק ולכלוך. אין
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תניית פטור

Staht Limitedלא תישא בכל מצג או אחריות במסגרת מדריך זה, וככל שהדבר מתאפשר במסגרת
החוק, החברה מגבילה באופן מוצהר את אחריותה בגין הפרת כל אחריות העשויה להשתמע בעקבות
החלפת מדריך זה עם אחר. יתרה מזאת, Staht Limited שומרת על זכותה לשנות מסמך זה בכל עת

מבלי שתידרש להודיע על כך. המידע המובא במדריך זה כולל תיאורים כלליים ו/או מאפיינים טכניים
אודות ביצועי המוצרים המפורטים בזאת. תיעוד זה לא נועד להחליפם, או לשמש לצורך קביעת מידת

ההתאמה ליעוד או מידת האמינות של מוצרים אלו עבור יישומי משתמש ספציפיים. באחריות כל משתמש
או מתכלל כאמור לבצע את ניתוח הסיכונים ההולם והמלא, וכן לבצע הערכה ובדיקת המוצרים ביחס

ליישום הרלוונטי הספציפי או השימוש בו. Staht Limited או מי מהחברות המסונפות אליה או חברות
הבת שלה לא תישאנה באחריות או חבות בגין שימוש לרעה של המידע הכלול בזאת. יש לעדכן את
Staht Limited לגבי הצעות לשיפור או תיקון או במקרה ומצאתם טעויות במסמך זה. יש לציית לכל

תקנות הבטיחות הלאומיות, האזוריות והמקומיות הרלוונטיות בעת התקנת מוצר זה והשימוש בו. 
לצורך שמירה על הבטיחות ובמטרה להבטיח עמידה בנתוני המערכת המתועדים, תיקונים לרכיבים

יבוצעו על ידי היצרן בלבד. אי עמידה במידע זה עשוי לגרור נזקי גוף או נזק לציוד.

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, להפיץ או להעביר אף חלק ממסמך זה בכל צורה או בכל אמצעי, כולל

צילום, הקלטה או שיטות אלקטרוניות או מכאניות אחרות, ללא אישור מוקדם בכתב מהחברה. לבקשת

אישור, אנא כתבו לחברה. יש למען את המכתב בזו הלשון:



.Staht יש להשתמש אך ורק בחלקים וחלפים מקוריים של 
.Staht אין לבצע כל שינוי בציוד של Staht. או סוכן שירות מורשה של ,Staht Limited שירות – כל השירות יינתן על ידי

של כל נתוני הבדיקה.

כיול - ממועד הרכישה, הטסטר מכויל למשך שנה אחת. "תאריך הכיול" ו- "תאריך הכיול הבא" מצוינים על גבי תעודת הכיול,
מסך התצוגה הראשי ודשבורד האפליקציה והאינטרנט. יש לבצע כיול מידי שנה בכפוף לתקנים הלאומיים / בינלאומיים.

הכיול יבוצע על ידי Staht או על ידי צד שלישי. זהירות: אי כיול הטסטר עד לתאריך הכיול הבא יגרור ביטול

יתר על המידה, אלא ידנית בלבד.

Bluetooth-® לאחר מכן יש להסיר את לוחיות סימן . (l)הסרת מתמר העומס –יש להסיר את הברגת התפסים(16) מהגשר
ולהרים את מתמר העומס (9) מהגשר. להתקנה חוזרת, בצעו את אותו תהליך מהסוף להתחלה. זהירות: אין לחזק את הברגים

להחזיר את הכיסוי ואת ארבע הברגים. זהירות: אין לחזק את הברגים יתר על המידה, אלא ידנית בלבד.
הסרת כיסוי התצוגה – יש להסיר את הברגת ארבעת הברגים בעזרת מפתח משושה 2 מ"מ, ולהסיר את כיסוי התצוגה. יש

יש להסיר את כבל ה USB-C. לאחר מכן יש להכניס בדחיפה את כיסוי המגן בחזרה למקומו.

טעינה - לפני השימוש הראשון יש לטעון את הסוללה ל 100%- באמצעות כבל ה- USB-C (o) הכלול ותקע USB מתאים
(לא כלול) למקור מתח ראשי. יש לאתר ולהרים את כיסוי הטעינה (4) לאיתור פורט טעינת ה USB-C. בסיום הטעינה,

רשלנות, שימושים עבורם המוצר לא תוכנן.

סילוק – רכיבים חשמליים או אלקטרוניים יסולקו בהתאם לתקנות המקומיות. רכיבים אחרים יסולקו/ימוחזרו באופן אחראי.

אחריות לשנה – בפני כל פגם בחומר או בייצור. החרגות: בלאי רגיל, חמצון, שינויים והתאמות, אחסון שגוי, תחזוקה לקויה,

www.staht.com פתרון בעיות / שאלות נפוצות – למידע נוסף אנא בקרו באתר החברה בכתובת

2. מונחים

.Bluetooth-® סימול יכולות (j) ,סימון אזהרה (i) , WEEE סימול תאימות (h) ,עומס עבודה מקסימלי (g)

תרשים 1 - (a) מדינת מוצא, (b) יצרן,(c)  סימול קריאת הוראות, (d) סימול עמידה בדרישות, (e) מספר סידורי, (f) מספר רכיב, 

תרשים 2 - (#) סימון מפתח משושה, (5) מפתח משושה

 Fv – גרסת קושחה

תרשים D.O.M. - 3 – תאריך ייצור, מספר סידורי. – מספר סידורי, Cal – תאריך כיול אחרון, Exp Cal – תאריך כיול הבא,

 c/w חבל יד, (t) מארז דסקית מתוברגת, (u) מארז דסקית מחורצת.

תרשים 4 – (k) מתמר עומס דיגיטלי לבדיקת מתיחה, 60kN, (l) גשר, 60kN, (m)מוט לקיבוע ואום כיפתי, (n) מפרק עוגן,

(wrench socket) 3/8 מפתח זקוף” (s) ,17 שקעmm (r) ,(clevis) עוגן חיבור (q) ,חבל עבור הטסטר (p) ,כבל USB-C (o) 

 (20) עוגן וו (jaw anchor), (21) רגל.

 ,(AF 17mm) (5) מפתח משושה ,USB-C תרשים -5 (1) רגל, (2) תמוכה לרגל, (3) תמוכה לרגל, עם כוונון,  (4) יציאת הטענה

(6) מתג ירוק (הפעלה/ כיבוי, (7) מתג צהוב (8) תצוגה, (9) מתמר עומס, (10) אום כיפתי, (11) מוט לקיבוע, , (12) מוט בריח,

,M16 (13) כיסוי מגן, (14) בוכנה ראשית, (15) גריפ (16) מחבר, (17) אום נעילה מחורקת,  (18) כוונון רגל, (19)  אום נעילה

מתח ראשי. לפני תחילת הליך הבדיקה יש לפעול בהתאם לשלבי ההכנה הבאים.

לפני השימוש הראשון יש לטעון את הסוללה ל- 100% באמצעות כבל ה- USB-C (o) הכלול ותקע USB מתאים (לא כלול) למקור

ראו הוראות שימוש נפרדות.

.(wrench socket) אזהרה - בעת עבודה בגובה יש לוודא כי החבלים של המכשיר מאבטחים כראוי את הטסטר ואת המפתח הזקוף

אזהרה – אם העוגן אינו מותקן בניצב למשטח, אין לבצע את הבדיקה.

.(q) ובורגי טבעת, יש להשתמש בשאקל

בחירת מתאם – לבדיקת עוגנים עם ראש בעלי צורה וראש הברגה יש להשתמש בעוגן וו (n). עבור ברגים בעלי אוזן עיגון, עיני הרמה

מתאם ה- 19( M16). יש לחזק באמצעות מפתח הברגים 22 מ"מ הכלול.

הכנסת המתאם למוט הקיבוע (11) – הבריגו את מוט הקיבוע באופן מלא אל תוך עוגן הוו (20) או השאקל (q) עד לאום הנעילה של
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3. הכנת הבדיקה



בורג האוזן, לדחוף את הסיכה חזרה דרך השאקל ולסובב 180° עד לנעילה.
באמצעות השאקל (ראו תרשים 7) - יש לסובב את הסיכה לכיוון החריץ ולמשוך חזרה דרך השאקל. יש למקם את השאקל מעל

כי הדיסקית נמצאת במרכז העוגן.

בחירת דסקית לעוגן וו – עוגנים בעלי ראש הברגה (ראו תרשים 8) – יש לבחור את הדסקית המתוברגת הנכונה (t) ולהבריגה
אל העוגן תוך הותרת לפחות תבריג אחד של העוגן חשוף. יש למקם את עוגן הוו (20) מתחת לדסקית המתוברגת, תוך ווידוא

נמצא במרכז החריץ בחלקו התחתון. הערה: מפרק העוגן מצויד במגנטים בכדי לעזור בהכנסת הדיסקית המחורצת.

בחירת דסקית לעוגן וו – עוגנים/ברגים עם ראש בעל צורה (ראו תרשים 9) – יש לבחור את הדסקית המחורצת בגודל הנכון
(u) ולמקמה בעוגן הוו (20), תוך ווידוא כי הדסקית נמצאת במרכז העוגן. יש למקמה מתחת לראש העוגן, תוך ווידוא כי העוגן

לפי הוראות בחירת הדיסקית שלעיל.
בדיקת עוגני שקע - יש להבריג עוגן מתוברג או עוגן עם ראש בעל צורה (לא כלול) עד לכניסה מלאה לשקע, ולאחר מכן לפעול

האפשרית. יש לחזק ידנית את המכוונים בכדי לוודא כי התמוכה במקומה. אין להסיר את המכוונים או לחזק יתר על המידה.
תמוכה לרגל, עם כוונון - לכוונון, יש לשחרר את כוונון התמוכה (3). היש להחליק את התמוכה (2) לנקודה הנמוכה ביותר

יש לבדוק את הבועית כאשר הפלס על צידו. 

כוונון גובה / פילוס – יש לשחרר את הרגל (1) באמצעות דיסק כוונון הרגל (18) עד לגובה הנדרש.  יש להבריג את דיסק
התאמת הנעילה (17) כנגד הרגל, עד לנעילה. י שלחזור  על הפעולה עבור כל הרגליים עד לקבלת הגובה הרצוי, תוך ווידוא כי
בועית הפלס ממורכזת וכי הגשר יציב. למשטחים אופקיים, יש לבדוק את הבועית כאשר הפלס כלפי מעלה. למשטחים אנכיים,

הערה: במשטחים נטויים מעל 0⁰ (אופקי), אך מתחת ל- 90⁰(אנכי), אין להשתמש בפלס.

4. פונקציות מסך

MAX 60 kN 5. הליך הבדיקה

·לחיצה על מקש < GREEN> (6) – הפעלה
·

לחיצה ארוכה על מקשGREEN> (6) (3 שניות) – כיבוי

לחיצה על מקשYELLOW> (7)> – עומס שיא מופעל / כבוי (לחץ לאיפוס)

(lbf / kN) (3 שניות) – בחירת יחידה   <YELLOW>(7) לחיצה ארוכה על מקש

(במקרה ומשתמשים באפליקציית Staht Connect, ראו הוראות באפליקציה)

אזהרה: יש לאפשר לפחות 5 מ"מ מרחב בין מתאם  M16 של בורג הנעילה (19) והגריפ (15)

.(Z ראו תרשים) המפתח המשושה (#) נראה לעין
יש להשתמש במפתח זקוף (Wrench Socket) לסיבוב המפתח המשושה נגד כיוון השעון עד שסימון

יש ללחוץ על מקש GREEN> (6) להפעלה.

.(0.2kN מינימום) יש לחזק את האום העליון (10) ידנית עד להצגת עומס

10.5kN = 10kN + 5% :יש לסובב את המפתח הזקוף עם כיוון השעון להפעלת כוח עד לקבלת עומס המטרה (5%+).  לדוגמא

יש לשמר את העומס עד תום הזמן הנדרש.
 להסרת העומס, יש להפוך את כיוון הסיבוב עד שסימן המפתח המשושה (#) שוב נראה לעין. יש לשחרר את האום העליון להסרת עומס נותר.

זהירות - אין לסובב את המפתח המשושה (5) נגד כיוון השעון מעבר לסימן המפתח המשושה (#). (ראו תרשים 2).
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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


