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600-004 - 60kN Digital draghållfasthetstestare, sats (inklusive tillbehör och slitstark bärväska)

600-009 - 60kN Digital draghållfasthetstestare, sats (inklusive tillbehör och påse)
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Tillämpliga direktiv:

2014 / 53 / EU,  Radioutrustningsdirektivet (RED)

2011 / 65 / EU,  Direktiv om begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk


utrustning (RoHS)

Tillämpliga standarder:

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

EN 61000-4-2:2009, Provning av immunitet mot elektrostatiska urladdningar

EN 61000-4-3+A1:2010 +A2:2010, Provning av immunitet mot utstrålade radiofrekventa
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EN 61000-4-6:2014, Provning av Immunitet mot ledningsbundna störningar orsakade av
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1. Allmän information

ANSVARSFRISKRIVNING

Staht Limited gör inga utfästelser och ger inga garantier gällande denna handbok och, begränsar uttryckligen, så


långt detta är tillåtet enligt lag, sitt ansvar för brott mot någon garanti som kan vara underförstådd vid byte av


denna handbok mot en annan. Staht Limited förbehåller sig dessutom rätten att revidera denna publikation när


som helst utan någon skyldighet ett meddela någon person om revideringen. Informationen i dokumentationen


innehåller generella beskrivningar och/eller tekniska egenskaper kring prestandan för produkterna häri.


Dokumentationen ska inte anses utgöra ett substitut för och ska inte användas för att avgöra lämplighet eller


tillförlitlighet för dessa produkter för specifika användartillämpningar. Det är varje sådan användares eller


integratörs plikt att utföra en lämplig och och fullständig riskanalys, utvärdering och testning av produkterna


gällande den relevanta specifika tillämpningen eller användning därav.  Varken Staht Limited eller någon av dess


samarbetsföretag eller dotterbolag ska hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för den information som finns


häri. Kontakta Staht Limited, om du har några förslag på förbättringar och tillägg, eller har hittat fel i denna


publikation. Alla tillämpliga delstatliga, regionala eller lokala säkerhetsbestämmelser måste iakttas före


installation och användning av produkten. Av säkerhetsskäl och för att underlätta överensstämmelsen med


dokumenterade systemdata, är det bara tillverkaren som får reparera komponenterna. Underlåtenhet att iaktta


dessa anvisningar kan medföra personskador eller skador på utrustningen.

Ophavsret © 2021 ved Staht Limited

Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna manual får reproduceras, distribueras eller överföras i någon


form eller på något sätt, inkluderat fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder,


utan på förhand skriftligt medgivande från utgivaren. För begäran om medgivande, skriv till utgivaren, adresserat


till ”Attention: Permissions Coordinator”, på adressen nedan

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

Avsett användningsområde – För bevis på belastningstestning av förankringsskruv eller gängade


förankringsbultar och lyftöglor upp till maximalt 60 kN (13 488 lbf). Överskrid inte den maximala belastningen.

Beskrivning av användare – Utrustningen får endast användas av en kompetent person. En kompetent person


är någon som har tillräcklig utbildning och erfarenhet eller kunskap som gör det möjligt för dem att utföra den


uppgift för vilken utrustningen är konstruerad på ett effektivt och säkert sätt.

Bevarande av anvisningar – Läs och förstå denna handbok och dess säkerhetsföreskrifter före användning av


produkten. Underlåtenhet att göra detta kan medföra allvarlig personskada eller livsfara. Följ alla anvisningar.


Detta för att undvika brand, explosion, elektriska stötar och andra risker som kan medföra skador på egendom


och/eller allvarliga eller livshotande personskador.

Produkten får endast användas av personer som har läst och förstått innehållet i denna bruksanvisning.


Säkerställ att alla personer som använder produkten har läst dessa varningar och anvisningar, och följer dem.


Behåll all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida referens, och överlämna dessa till efterföljande


användare av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för materiella skador eller personskador som orsakas av


felaktig hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna. I sådana fall, upphör garantin att gälla.

Personlig skyddsutrustning – Du måste bära all skyddsutrustning som krävs inom driftområdet, vid användning


av produkten. Du bör åtminstone bära säkerhetsskor, skyddshandskar och skyddsglasögon vid användning av


utrustningen, oberoende av lokala förutsättningar. All skyddsutrustning ska vara lämplig för ändamålet. Staht


Limited är inte ansvariga för tillhandahållande, användning eller avfallshantering av någon personlig


skyddsutrustning.

SE
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Förvaring och transport – När utrustningen inte används, ska den förvaras i transportväskan eller påsen.


Förvaras på en torr, skyddad plats, i en temperatur från 0-25 ⁰C. Vid förvaring längre än 90 dagar, bör


batteriet laddas ur och laddas upp. Vid flygtransport, ska transport ske med reducerad laddning (<50 %)

Miljö – Används i temperaturer från -10 ⁰C till + 50 ⁰C. Får inte användas under vatten, eller i hällregn. :


Användning av utrustningen i områden med miljörisker kan kräva ytterligare försiktighetsåtgärder för att


förhindra personskador eller skador på utrustningen. Riskerna kan innefatta, men är inte begränsade till,


kemikalier, frätande miljöer, högspänningsledningar, gaser, rörliga maskiner och vassa kanter.

Underhåll – Kontrollera utrustningen före varje användning. Håll utrustningen ren och torr. Använd en torr,


fuktig trasa och lite diskmedel för rengöring, och låt produkten lufttorka. Använd en ren borste för att hålla


alla gängor rena från smuts, damm och skräp. Får inte smörjas.

Service – All service ska utföras av Staht Limited, eller en godkänd Staht Service Agent. Utrustning från


Staht får inte modifieras. Använd endast originaldelar och tillbehör från Staht

Kalibrering – Testaren är kalibrerad i ett år från inköpsdatum. ”Kalibreringsdatum” och ”nästa kalibreringsdatum”


står på kalibreringsintyget och i displayen vid start samt i appen och den webbaserade instrumentpanelen.


Kalibrering ska utföras årligen av Staht eller en tredje part, i enlighet med tillämpliga nationella/internationella


standarder. VARNING! Underlåtenhet att kalibrera testaren före nästa kalibreringsdatum kommer att göra all


testdata ogiltig.

Avlägsna lastcellen – Lossa fästanordningarna (16) från bryggan (l). Avlägsna plåtarna med 


Bluetooth®-symbolen. Lyft ur lastcellen (9) ur bryggan. Upprepa proceduren i omvänd ordning för att sätta


tillbaka den. VARNING! Dra inte åt skruvarna för hårt, dra åt dem med enbart handkraft.

Byte av displaykåpa – Skruva ur de fyra skruvarna med en 2 mm insexnyckel. Ta bort displaykåpan.


Sätt tillbaka kåpan och skruva i de fyra skruvarna. VARNING! Dra inte åt skruvarna för hårt, dra åt dem


med enbart handkraft.

Laddning – Ladda batteriet till 100 % vid den första användningen med den medföljande USB-C kabeln (o) och


en lämplig USB-adapter (medföljer inte) ansluten till ett eluttag. Lokalisera och lyft på laddningslocket (4) för att


hitta USB-C laddningsporten. Ta ur USB-C kabeln när laddningen är slutförd. Tryck tillbaka skyddslocket.

Avfallshantering – Avfallshantera alla elektriska och elektroniska komponenter i enlighet med lokala


bestämmelser. Övriga komponenter ska avfallshanteras/återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.

1 års garanti – För material- och tillverkningsfel. Undantag: normal förslitning, oxidering, modifieringar eller


ändringar, felaktig förvaring, dåligt underhåll, vårdslöshet, användningar för vilken produkten inte är


konstruerad.

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

2. Nomenklatur

Fig 1  – (a) ursprungsland, (b) tillverkare, (c)  symbol om att läsa anvisningarna,


(d) symboler för överensstämmelse, (e) serienummer, (f) artikelnummer, (g) maximal arbetsbelastning,


(h) symbol för överensstämmelse med WEEE, (i) varningssymbol, (j) Bluetooth-symbol.

Fig 2 – (#) märke på sexkantsaxel, (5) sexkantsaxel

Fig 3 – D.O.M. – tillverkningsdatum, Serial No. – serienummer, Cal – datum för senaste kalibrering,


Cal Exp – datum för nästa kalibrering, Fv – firmware-version

Fig 4 – (k) lastcell för digital draghållfasthetstestare, 60 kN, (l) brygga, 60 kN, (m) tappstång och toppmutter,


(n) förankringskäft, (o) USB-C kabel, (p) verktygsrem för testare, (q) klyka, (r) 17mm hylsa,


(s) 3/8” hylsnyckel med handledsrem, (t) förpackning med gängade brickor,


(u) förpackning med skårade brickor.
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3. Förberedelse av test

Ladda batteriet till 100 % vid den första användningen med den medföljande USB-C kabeln (o) och en lämplig


USB-adapter (medföljer inte) ansluten till ett eluttag.  Följ förberedelsestegen nedan innan testförfarandet


inleds.

VARNING – Vid arbete på hög höjd måste du se till att verktygets remmar används för att fästa testaren och


hylsnyckeln, se medföljande separat användaranvisning.

Val av adapter – Använd förankringskäften för att testa förankringsskruv eller gängade förankringsbultar (n).


Använd klykan för bultade säkerhetsöglor, lyftöglor och ringbultar (q).

Fästa adaptern på tappstången (11) – skruva i tappstången helt i förankringskäften (20) eller klykan (q) upp


till låsmuttern för M16-adaptern (19). Dra åt med den medföljande 24 mm nyckeln.

Användning av klykan (se Fig 7) – Vrid stången med skåran och dra den tillbaka genom klykan. Placera


klykan över lyftöglan , tryck tillbaka stången genom klykan och vrid 180° för att låsa.

Val av bricka för förankringskäft – gängade förankringsbultar (se fig 8) – Välj en bricka med korrekt gänga


(t) och skruva på den på förankringsbulten, och lämna minst en gänga synlig. Lokalisera förankringskäften


(20) under den gängade brickan, och se till att den gängade brickan sitter centrerat i förankringskäften.

Val av bricka för förankringskäft – förankringsskruvar/bultar (se fig 9) – Välj en spårad bricka (u) med


korrekt storlek och placera den i förankringskäften (20), så att den sitter centrerat. Lokalisera den under


förankringsskruvens huvud, och se till att förankringsskruven är centrerad längst ner i skåran. Obs!


Förankringskäften innehåller magneter för att underlätta fasthållandet av spårbrickan

Test av sockelförankringar – skruva i en lämplig förankringsskruv eller gängad förankringsbult (medföljer inte)


tills den är helt fäst i sockeln, följ sedan anvisningarna för val av bricka ovan.

Justering av benstöd – lossa benens justering, för att justera (3). Dra benstödet (2) till den lägsta möjliga


positionen. Dra åt justeringen för hand för att låsa benstödet i positionen. Ta inte bort justeringarna och


dra inte åt dem för hårt.

VARNING – UTFÖR INGA TESTER, om förankringen inte installerats vinkelrätt mot ytan.

Fig 5 – (1) fot, (2) benstöd, (3) justering för benstöd, (4) laddningsport USB-C, (5) sexkantsaxel (17mm AF),


(6) grön knapp (på/av), (7) gul knapp, (8) display, (9) lastcell, (10) toppmutter, (11) tappstång, (12) stödstång,


(13) skyddskåpa, (14) primär kolv, (15) grepp, (16) fästpunkt, (17) räfflad låsmutter, (18) fotjustering,


(19) M16 låsmutter, (20) förankringskäft, (21) ben.

Justering av höjd/nivå – Skruva ur foten (1) till önskad höjd med hjälp av skivan för fotjustering (18).  Skruva


åt skivan för låsning av justeringen (17) mot benet för att låsa det i position.  Upprepa detta för alla fötter tills


den önskade höjden har uppnåtts, kontrollera att vattenpassets bubbla är centrerad och att bryggan är


stabil. För horisontella ytor används vattenpasset ovanpå. För vertikala ytor används vattenpasset på sidan. 


Obs! På ytor som lutar mer än 0⁰ (horisontellt), men mindre än 90⁰ (vertikalt), ska du inte använda


vattenpasset.

4.  Skärmfunktioner

Tryck på <GRÖN> knapp (6) – Ström på

Tryck på <GRÖN> knapp (6) och håll den intryckt (tre sekunder) – Ström av

Tryck på <GUL> knapp (7) – Maximal belastning på/av (tryck för återställa)

Tryck på <GUL> knapp (7) och håll den intryckt (tre sekunder) – Val av enhet (kN/lbf)
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5.  Testrutin  MAX. 60 kN (vid användning av appen Staht Connect, se anvisningar online)

VARNING! Överskrid inte de maximala testbelastningarna för en förankring. Tala med tillverkaren av


förankringen för ytterligare vägledning. Överskrid inte de maximala testbelastningarna (MAX. 60 kN, 13 488 lbf)

VARNING! Använd inte bits för elektriska borrmaskiner eller slagmejslar för att dra åt sexkantsaxeln (5).

VARNING! Lämna minst 5 mm spelrum mellan M16-adapterns låsmutter (19) och greppet (15)

FÖRSIKTIGHET- Vrid inte sexkantsaxeln (5) moturs förbi markeringen på sexkantsaxeln (#). (Se fig. 2)

i.        Använd hylsnyckeln för att vrida sexkantsaxeln tills markeringen på sexkantsaxeln (#) är synlig (se fig Z). 

ii.       Tryck på <GRÖN> knapp (6) för att slå på strömmen.      

iii.      Dra åt toppmuttern (10) för hand tills en belastning visas (minst 0,2 kN). 

v.      Håll kvar belastningen tills tiden som krävs har löpt ut.

vi.     För att avlägsna belastningen, vrider du åt andra hållet tills Hex Drive mark (#) är synlig.

vii.    Lossa toppmuttern för att avlägsna eventuell återstående belastning.

iv.      Dra hylsnyckeln medurs för att öka kraften till målbelastningen (+5 %) uppnås. t.ex. 10 kN + 5 % = 10,5 kN.
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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


