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Malli 2000 DELUXE 
Kiinnitysvoiman mittaus useilta rakennusmateriaaleilta. 

 
Hydrajaws Malli 2000 Deluxe –kiinnityksen testilaitteella voidaan tarkastaa 
ankkureiden pitovoima useimmista rakennusmateriaaleissa, turvaamaan 
turvallisen työkuormien luomisen tai olemassa olevien kiinnittimien oikean 
asennuksen varmistamiseksi.  
 
Kiinnitykseen kohdistetaan jopa 25 kN: n mekaaninen vetorasitus ja 
hydrauliikkaa käytetään kuorman rekisteröimiseen tarkan analogisen mittarin 
avulla, jolloin testit ovat erittäin luotettava. 
 
Kiinnikkeet jopa M16: een saakka voidaan sijoittaa suoraan testeriin, kun taas 
erilaisten sovittimien avulla voidaan testata monenlaisia muita tyyppejä ja 
kokoja. 
 
Tuloksena saatu arvo esitetään analogisen tai valinnaisen digitaalisen mittarin 
avulla. Voidaan varustaa myös Bluetooth kuormitusmittarilla. 
 
Lisäksi saatavilla on kattava valikoima lisävarusteita, mikä lisää laitteen 
sovellusmahdollisuuksia kenttätestauksessa. 
 

OMINAISUUDET 
 
 Alueet: Digitaalinen: 0-30kN; Analoginen: 0-5kN, 0-10kN, 0-15kN, 0-20kN ja 0-25kN 
 Tarkkuus: Analoginen: ±2.5% FSD; Digitaalinen: ±0.5% FSD 
 Asteikko: 0-50 mm  
 Iskunpituus: 50 mm 
 Kotelo: alumiinia 
 Kuormituskita: kääntyy 360°, jousi palautuksella 
 Kääntökahva, integroitu 22 mm toimintamutterilla, ahtaisiin tiloihin 
 Ulosvetokuorman osoitus 
 Kalibrointi yksikkö kN 
 Jäljitettävä UKAS kalibrointisertifikaatti 
 Iskunkestävä lasi 
 Kuorman äkillisen keventymisen suojaus 
 Nousu- ja laskutila 
 Huipun pidon muisti 
 Materiaali: ruostumaton teräs ja keramiikka 
 Käyttölämpötila: -30 °C - +85 °C 
 Testilaitteen paino 2.2 kg, pakkaus n. 8 kg 
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DELUXE TOIMITUKSEEN SISÄLTYY 
− Malli 2000 Medium Duty kiinnitystesteri 
− Kuormitusmittari 
− Kuormituksen jakoalusta 150 mm, vatupassilla 
− Säädettävät ja kääntyvät jalat 100 mm (3 kpl) 
− M12 lukitus adapteri 
− Pultin testaus adapteri 
− Kuusi kierretanko adapteria (M4, M5, M6, M8, M10, M12) 
− Kuusi lovetettua adapteria (4.5, 5.5, 6.5, 8.5, 10.5, 12.5mm) 
− Ruuvitaltta 
− Kuusiokoloavain 
− Vararuuvit 
− Pehmustettu kantolaukku 
− Käyttöohjeet 
− Kalibrointi sertifikaatti (voimassa 1 vuoden) 
− Ohjelma 

 
 
Malli 2000 DELUXE, Bluetooth kuormitusmittarilla 
 
Käytettäessä analogista mittaria tulokset kirjataan käsin. Käyttämällä ainutlaatuista 
digitaalista bluetooth järjestelmää, tuotetaan reaaliaikainen visuaalinen kaavio 
jokaiselle testille. 
 
 Kuormitusalue: 0-25 kN 

 Käyttöjännite: 9V paristo 

 Tulokset ovat visuaalisia ja jokaiseen testiin kirjataan aika, päivämäärä ja GPS 
sijainti. 

 Kaaviota voidaan tutkia asiakkaan kanssa ja selittää miksi testiä ei ehkä 
läpäisty (ei mahdollista jos käytetään analogista mittaria) 

 Tämä järjestelmä mahdollistaa enemmän vastuullisuutta paikan päällä vietetylle ajalle. 

 Asiakkaalle voidaan muodostaa sähköisesti todistus testistä, täydellisenä raporttina, jolloin säästetään aikaa ja 
vältytään turhilta paperitöiltä (vaatii Wi-Fi tai matkaverkkosignaalin)  

 Android ja Apple yhteensopiva älypuhelin/tabletti. 

 Digitaalisella (Bluetooth) -mittarilla on parempi tarkkuusluokka +/- 0,5% FSD  (Analogisen mittarin tarkkuusluokka 
+/- 2%). 

  Ympäristön lämpötila-alue on -20 ° C - +35 ° C 

 Taustavalo -toiminto parantaa näkyvyyttä vaaleissa sovelluksissa. 

 Automaattinen virrankatkaisu 

 Kantama mittarin ja laitteen välillä jopa 20 metriä. 

 

Bluetooth ohjelmasovellus on maksullinen. Ensimmäinen vuosi sisältyy laitteen hintaan. Vuosimaksu sisältää 
kuormamittarin kalibroinnin, laiteohjelmiston uudistamisen ja ohjelmistopäivitykset. 

Mittalaitteen normaaliin toimintaan ei vaikuteta, vaikka ohjelmistosovellus lakkaa toimimasta 12 kuukauden kuluttua 
edellisestä kalibrointipäivästä.   


