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 MALLI 2000 ULOSVETOTESTERIT 
 KÄYTTÖOHJEET 
 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen käyttöohje on englanninkielinen. Suomenkielinen käyttöohje perustuu englanninkieliseen 
käyttöohjeeseen. Kaikki mahdollinen on tehty käyttöohjeen virheettömyyden takaamiseksi mutta valmistaja, 
maahantuoja, jälleenmyyjä tai kääntäjätaho ei vastaa mahdollisista sisältöön liittyvistä puutteista, virheistä tai 
käännösvirheistä. Epäselvissä tilanteissa on käytettävä alkuperäistä englanninkielistä käyttöohjetta. 
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YLEISKUVAUS 
Malli 2000 Ulosvetotesteri on tarkoitettu kiinnikkeiden testaamiseen. Se perustuu mekaaniseen ruuvi-
nostinjärjestelmään, joka vaikuttaa suoraan testattavaan kohteeseen hydraulisen punnituskennon välityksellä.  
Tuloksena saatu kuorma-arvo esitetään analogisen tai valinnaisen digitaalisen mittarin avulla. 
Testerissä on sisäänrakennettu 50 mm liikkeenilmaisinasteikko näyttämään "ensimmäinen liike" kiinnikkeelle 
ennen kuin testikuormaa sovelletaan. Testeri ja jalusta toimitetaan yhtenä kokonaisuutena kaikkien mallin 2000 
testipakettien tapauksessa.  
Lisäksi saatavilla on kattava valikoima lisävarusteita, mikä lisää entisestään sovellusmahdollisuuksia kenttä-
testauksessa. 
 

Testerin ohjeiden mukainen käyttö 

Testeri on tarkoitettu ammattitaitoisen henkilöstön käyttöön joilla on asianmukainen koulutus ja tietämys 
sovellettavista turvallisuustoimenpiteistä.  

 

 

 

 

 

Turvallisuussäännöt 

· Testerin tai sen osien muuttaminen ei ole sallittua. 

· Noudatetaan laitteen käytössä, ylläpidossa ja huollossa käyttöohjeita. 

· Testeri ja sen lisäosat voivat aiheuttaa vaaran jos testeriä tai sen osia käytetään väärin, 
kouluttamattoman henkilön toimesta tai mikäli käyttöohjeiden ohjeita ei noudateta.  

· Käytetään ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita tai apulaitteita jotka on lueteltu käyttöohjeessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On tärkeää, että luetaan käyttöohje ennen 
laitteen ensimmäistä käyttöä. 
Säilytetään käyttöohjeet yhdessä laitteen 
kanssa. 
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MALLI 2000 - OSAT 
 

1. Mittari – Analoginen QR-hydrauliikkaliitännällä 

2. Mittari – Digitaalinen QR-hydrauliikkaliitännällä 

3. Pikaliitin tai mittari 1 tai 2  

4. Testerin runko asteikolla (50 mm ) 

5. Kuormitusleuka 

6. Kääntökahva, jossa integroitu apumutteri 

7. Kädensijakahva 

8. Siirtymäanturi (Bluetooth-mallit) 

9. Vatupassi 

10. Kierteiset jalat 

11. 75 mm kuusikulmiojatkojalat 

12. 100 mm kuusikulmiojatkojalat 

13. Jalusta 

 

 

 

Tekniset tiedot 

- Ulosvedon kuormitusalue: 0 - 25 kN/lb/f 
- Iskuasteikko: 0 - 50 mm 
- Tehollinen iskunpituus: 50 mm 
- Mittari: kiinteä tai vaihdettava 
- Kotelo: alumiinia 
- Kuormitusleuka: kääntyy 360°, jousipalautuksella 
- Kääntökahva, jossa integroitu 22 mm toimintamutteri ahtaita tiloja varten 

 
Kuormitusmittarit 
- Alueet: Digitaalinen: 0 - 30 kN; Analoginen: 0 - 5, 0 - 10, 0 - 15, 0 - 20 ja 0 - 25 kN/lb/f (5600 lbf) 
- Tarkkuus: Analoginen: ±2.5% FSD; Digitaalinen: ±0.5% FSD 
- Ulosvetokuorman osoitus 
- Kalibrointiyksikkö: kN 
- Jäljitettävä UKAS-kalibrointisertifikaatti toimitetaan jokaisen mittarin mukana 
- Kuminen suoja (vain analoginen mittari) 
- Iskunkestävä lasi 
- Kuorman äkillisen keventymisen suojaus (esimerkiksi kiinnikkeen yllättävää pettämistä varten) 
- Huipun pitomuisti 
- Käyttölämpötila: Analoginen:  -20°C ... +60°C; Digitaalinen: -30°C ... +85°C 
- Testilaitteen paino: 2.2 kg 
- Pakkauksen paino: n. 8 kg (tyypillinen) 
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Testeri ja tarvikkeet 

1. Malli 2000 Testeri kiinnitettynä 150 mm 
jalustaan 

2. Öljypullo (vain irrotettava mittari) 
3. Analoginen kuormitusmittari 
4. Digitaalinen kuormitusmittari 
5. Sarja lovettuja adaptereita, 4.5, 5.5, 6.5, 8.5, 

10.5 & 12.5 mm 
6. Sarja metrisiä kierrenappula-adaptereita 

M4, M5, M6, M8, M10 & M12 
7. HEX-hylsysarja 2,5 & 3 mm ja vararuuvit 
8. M12-rengaspultin haarukka-adapteri 
9. M5-kierretankoadapteri 
10. M6-kierretankoadapteri 
11. M8-kierretankoadapteri 
12. M10-kierretankoadapteri 
13. M10-kierretappiadapteri 

14. M12-kierretappiadapteri 
15. M16-kierretappiadapteri 
16. M20-kierretappiadapteri 
17. Eristeadapteri 
18. Pultintestausadapteri 
19. 50 mm kuusikulmiojatkojalat 
20. 75 mm kuusikulmiojatkojalat 
21. 100 mm kuusikulmiojatkojalat 
22. 3 mm pallopääruuvimeisseli 
23. 10 mm jakoavain 
24. 22 mm räikkäavain 
25. M12-lukitusadapteri 
26. Pehmustettu kantolaukku 
27. Käyttöohjeet 
28. Kalibrointisertifikaatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä testerisarjassa on useita lisätarvikkeita 
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NORMAALI TESTAUSMENETELMÄ 

Alkuvalmistelut  

1. Asennetaan tarkoituksenmukainen adapteri testeriin. 
Esimerkkikuvissa esitetään pultintestausadapterin 
asennus, (katso tästä oppaasta ohjeet muiden adap-
terien kiinnittämiseen). 

2. Testeri toimitetaan lukitusadapterilla, joka on valmiiksi 
asennettu testerin runkoon. Tämä lukitusadapteri 
voidaan poistaa 3 mm pallopääruuvimeisselillä jos 
halutaan käyttää muita adaptereita. Kun lukitusadapteri 
laitetaan takaisin, on varmistettava, että se on täysin 
kiinnittynyt testerin runkoon ennen kiristämistä (Kuva 
1). Kierretään pultintestausadapteri lukitusadapteriin ja 
käännetään neljänneskierros kerrallaan kunnes se on 
täysin kiinnittynyt (Kuva 2). 

3. Suoritetaan lopullinen säätö niin, että pultintestaus-
adapteri, testeri ja kiinnike ovat linjassa (Kuva 3). 

4. Asetetaan testeri niin, että mittaria voidaan helposti 
lukea. 

5. Säädetään jalkojen pituus niin, että kaikki kolme jalkaa 
ovat yhteydessä pohjamateriaaliin ja siten, että jalusta 
on tasapainossa. Tarkista tasapaino käyttämällä 
jalustassa olevaa vatupassia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 

Kuva 3 

Kuva 2 
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Mittauksen suoritus 

6. Asetetaan mittarin punainen osoitin nollaan. 
Pidetään testeriä kädensijakahvasta ja ryhdytään kuor-
mittamaan kiinnikettä kääntämällä kääntökahvaa myötä-
päivään (Kuva 4). 
 
 

 
 

7. Kasvatetaan kuormaa kunnes tarvittava testikuorma on 
saavutettu. Pidetään tämä kuormitus ja tarkkaillaan onko 
lukemassa pudotusta alaspäin joka osoittaisi kiinnikkeen 
liikkumista ja mahdollista vikaa kiinnikkeessä. Kirjataan 
tyydyttävä tulos. 

8. Vapautetaan kiinnikkeen kuormitus kääntämällä kääntö-
kahvaa vastapäivään ja sallimalla kuormituskidan palautua 
alkuperäiseen asentoon. 

9. Poistetaan testeri ja pultintestausadapteri. 
 
 

Integroidun apumutterin käyttö ahtaissa tiloissa 

Ahtaissa tiloissa voidaan käyttää integroitua apumutteria 22 mm 
räikkäavaimella (Kuva 5). 

Irrotetaan kääntökahvat ruuvaamalla, käyttäen 10 mm jakoavainta 
(Kuva 6). Kun kääntökahvat kiinnitetään uudelleen, varmistetaan 
että ne ovat tiukasti kiinni. 

 

 

 

 

 

VAROITUS! 

Pidetään kädensijakahvalla kiinnike tukevasti pai-
kallaan niin kauan kun kiinnike on kuormituksen 
alainen. Kun kuormitus kasvaa, huomaa lukema 
testerin rungossa olevalla siirtymäasteikolla. Osoitus 
kiinnikkeen viasta voidaan saada vertaamalla nykyistä 
lukemaa alkuperäiseen lukemaan.  

Kuva 4 

Kuva 5 

Kuva 6 
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Kädensijakahvan säätö (Kuva 7) 

Laitteen yläosan asentoa voidaan säätää (Kuva 7).  

Avataan testerin rungossa olevat kolme ruuvia (a) käyttämällä mukana toimitettua kuusiokoloavainta ja asetetaan 
kahva ja mittari haluttuun asentoon ja kiristetään ruuvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun testataan kattoa (ylösalaisin)  
ja/tai pystysuunnassa on  
suositeltavaa, että testerin jalusta 
on kiinnitetty turvaköydellä 
johonkin kiinteään kiinnitys- 
pisteeseen. Tämä estää 
testerin putoamisen ja  
ehkäistään henkilö- ja/tai 
laitevahingot. 
Jos sopivaa kiinnityskohtaa ei ole 

käytettävissä kytketään laite 

turvavaljaalla käyttäjään.  

 

 

Kuva 7 
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VETOADAPTERIT 
Pultintestausadapteri 

Pultintestausadapteria voidaan käyttää myös yksistään.  

Muttereille M16, (Kuva 8) pultintestausadapteri (a) kytkee mutterin (b) 
suoraan vetoleukaan.  

Kiinnitetään lukitusadapteri testeriin (katso kappale “Normaali 
testausmenettely” sivulla 7). Kierretään pultintestausadapteri testerin 
runkoon (Kuva 9). 

 

Pultintestausadapterin käyttö yhdessä lovetun adapterin kanssa 

Kiinnikkeen testaamiseen, jossa kiinnitys kohta on pultin/ankkurin kannan 
alapuolella, käytetään lovettua adapteria.  

Asennetaan lukitusadapteri testeriin (katso kappale “Normaali 
testausmenettely” sivulla 7). Kierretään pultintestausadapteri testerin 
runkoon (Kuva 9). 

Lovettu adapteri (a) sovitetaan osaksi pultintestausadapteria (b) ja kytketään 
kiinnikkeeseen (c) (Kuva 10). 

Pultintestausadapterin käyttö yhdessä kierrenappula-adapterin kanssa 

Kierteisen kiinnikkeen testaamiseen käytetään kierrenappula-adapteria.  

Asennetaan lukitusadapteri testeriin (katso kappale “Normaali 
testausmenettely” sivulla 7). Kierretään pultintestausadapteri testerin 
runkoon (Kuva 9). 

Kierrenappula-adapteri (a) kierretään kiinnikkeeseen (c) ja sovitetaan osaksi 
pultintestausadapteria (b) (Kuva 11). Varmistetaan, että kierrenappula-adapteri on kierretty kunnolla kiinni 
kiinnikkeen kierteeseen, vähintään 2 täydellistä kierrosta.  

 

 

 

Kuva 8 

Kuva 9 

Kuva 10 

Kuva 11 
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M10-, M12-, M16- ja M20-kierretappiadapterit 

Soveltuu holkkien ja kiila-ankkurien testaamiseen. 

(Kuva 12) Kun ankkuri on asetettu valmistajan suositusten 
mukaisesti, sopiva kierretanko (a) ruuvataan ankkuriin, jonka 
jälkeen asennetaan adapteri (b). Ankkuriin kierrettävän 
kierretangon pituuden on oltava samansuuruinen ankkurin 
läpimitan kanssa.  

Poistetaan lukitusadapteri, jos asennettuna (katso kappale 
“Normaali testausmenettely” sivulla 7). Kun adapteri on 
tukevasti kiinnitetty ankkuriin, asetetaan testeri ankkurin päälle 
ja kiinnitetään testerin vetoleukaan jalustan aukosta (Kuva 13). 
Tasataan jalusta säätöjaloilla ennen mittauksen aloittamista. 

 

Huomaa: (Kuva 14) Jos halutaan käyttää 
valinnaista M30 HD -kierretappiadapteria, 
ensimmäiseksi kiinnitetään 45 mm M20 -
kierreosa (c) adapteriin (e) ja liitetään 
kiinnikkeeseen. Sitten kierretään M20 -
adapteri (d) ja jatketaan kuten edellä. 
Kokoonpano saattaa vaatia jatkojalat. 

 

Eristeadapteri 

Poistetaan kiinnittimen ympärillä oleva eriste. 

Asennetaan lukitusadapteri testeriin (katso kappale “Normaali 
testausmenettely” sivulla 7). Kierretään eristeadapteri 
lukitusadapteriin täysin kiinni ja sitten takaisin, kunnes 
vaakasuorassa. 

Pitämällä testeriä työnnetään eristekiinnikkeen pää (a) kahden 
levyn väliin, kiinnikkeen kanta lepää alalevyn aukossa (b) ja 
säädetään jalustan jalat. Varmistetaan, että ulosvetovoima 
vaikuttaa testattavan kiinnittimen akselille (Kuva 15). 

Voidaan tarvita jatkojalat ylettymään eristekiinnittimeen joka 
nousee.  

 

 

Kuva 12 

Kuva 13 

Kuva 14 

Kuva 15 
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M5-, M6-, M8- ja M10-kierretankoadapterit  

M5- ja M6-kierretankoadapterit on varustettu ulkoisella M12- 
kierteellä, käytettäväksi yhdessä M12-kierrenappulaadapterin 
kanssa. Näitä käytetään pääasiassa runkokiinnikkeiden 
testaamiseen.  M8- ja M10-kierretankoadapterit ovat varustettu 
ulkoisella M16-kierteellä ja M16-mutterilla, sovitettu liitettäväksi 
testerin vetoleukaan tai pultintestausadapteriin.  

Liitetään täydellinen kierrerankoadapteri M12-nappula-adapterilla 
kiinnikkeen kierteeseen (Kuva 16). 

Poistetaan lukitusadapteri jos asennettuna (katso kappale 
“Normaali testausmenettely” sivulla 7). Säädetään jalustan 
jalkojen pituus ja nappula-adapterin/mutterin korkeus niin, että 
adapteri voi kulkea jalustan reiän läpi ja kiinnitetään se testerin 
vetoleukaan (Kuva 17). 

Tasataan jalusta säätöjaloilla ennen testauksen aloittamista.  

Haarukka-adapteri 

Rengaspultit testataan käyttämällä haarukka-adapteria. 

Asennetaan lukitusadapteri testeriin (katso kappale “Normaali testausmenettely” sivulla 7). Kierretään haarukka-
adapteria neljänneskierros kerrallaan kunnes haarukka-adapteri on kokonaan kiinnittynyt, asennon säätöön 
käytetään korkeintaan neljänneskierrosta vastaavaa kääntämistä (Kuva 18). 

Poistetaan lukitustappi haarukka-adapterista ja kiinnitetään haarukka ankkurin silmukkaan. Saattaa vaatia 
jalustan jalkojen säätöä. Työnnetään lukitustappi haarukan ja silmukan läpi paikalleen, varmistaen, että tapin 
pallo napsahtaa paikalleen (Kuva 19). Kun, asennettu luotettavasti aloitetaan testaus (katso kappale “Normaali 
testausmenettely” sivulla 7).  

 

 

 

 

 

Kuva 16 

Kuva 17 

Kuva 18 Kuva 19 
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SARJA SISÄLTÄÄ: 

• Malli 2000 Medium Duty Testeri 
kiinteällä 20kN* mittarilla 

• 150 mm kuormitusjalusta 
• 100 mm kierrejalat (3 kpl) 
• Kääntökahva, integroitu 22 mm 

toimintamutteri.  

• M16-asetusruuvi 
• Pultintestausadapteri 
• M12 Rengaspultin haarukka-adapteri 
• M12 Lukitusadapteri 
• Kalibrointisertifikaatti 
• Pehmustettu kantolaukku 
* Joissakin malleissa on irrotettava mittari ja 

liitinrakennelma 

RAKENNUSTELEINEIDEN TESTISARJA 
Testimittari on osa kiinnityksen testaus- ja kuormitustestausjärjes-
telmää. Telineiden testipakkauksessa on tarvikkeita, jotka on 
suunniteltu telineankkurien ja rengaspulttien testaamiseen, National 
Access and Scaffolding Confederation (NASC) ja Construction Fixings 
Association (CFA) antamien TG4-04 -ohjeistusoppaan vaatimuksien 
mukaan. 

Testeri on varustettu tehtaalla pultintestausadapterilla, joka on 
kiinnitetty testerin vetoleuassa olevaan M12-lukitusadapteriin ja kolme 
100 mm jalkaa on kiinnitetty 150 kuormitusjalustaan. Jalkoihin on 
saatavilla lisäsäätö (20 mm). 

 

Rakennustelineiden M16- kiinnitysankkurien testaus 

Asennetaan M16 kuusikulma-asetusruuvi ankkuriin, varmista hyvä kiinnitys vähintään kahdella kokonaisella 
kierroksella. Asetetaan testeri jalustalla asetusruuvin kuusikulmakantaan ja kytketään pultintestausadapterin 
kitaan. Säädetään jalustan jalat siten, että jalusta on tasapainossa ja kukin jalka kiinteästi ankkurin ympärillä 
olevalla pinnalla. 

Tarkistetaan, että mittarin musta osoitin on nollassa ja asetetaan punainen maksimiosoitin nollaan kääntämällä 
mittarin lasissa olevaa nuppia vastapäivään.  

Aloitetaan testi kääntämällä testerin kahvaa myötäpäivään ja tarkkaillaan mittaria kun ankkurin kuormitus kasvaa. 
Jatketaan kuormitusta kunnes mittarin musta osoitin saavuttaa rasitustestikuorman (kN). Pysäytetään kuormitus 
ja tarkkaillaan putoaako musta osoitin takaisin jättäen punaisen osoittimen saavutettuun maksimikuormitukseen. 
Jos mustan osoittimen takaisinlasku on minimaalinen, sovelletaan kuormaa uudelleen, kunnes molemmat 
osoittimet ovat vaaditussa testikuormituksessa ja jätetään rasitustestikuorma paikallaan noin 10 sekunnin ajaksi. 

Jos mittarin musta osoitin ei saavuta vaadittua suurinta testikuormaa, tai kahvaa on käännettävä kuormituksen 
säilyttämiseksi, on varmaa, että ankkuri ei ole läpäissyt testiä. 

Silmukka-ankkurien testaus 

Irrotetaan pultintestausadapteri testerin vetoleuan M12-lukitusadapterista ja korvataan se rengaspultin 
haarukka-adapterilla. Varmistetaan, että kierretään kiinni vähintään kaksi kokonaista kierrosta hyvän 
kierrekiinnityksen takaamiseksi. Poistetaan haarukan lukitustappi ja asetetaan ankkurin silmukka haarukkaan. 
Joissakin tapauksissa saatetaan vaatia jalustan jalkojen säätöä. Työnnetään lukitustappi haarukan ja silmukan läpi 
paikalleen, varmistaen, että tapin pallo napsahtaa paikalleen. Aloitetaan testi kuten yllä on kuvattu.  

Huomioi: Pidempiä puun runkorakenteissa käytettäviä rakennustelineen silmukkaputteja voidaan myös testata 
mutta tähän tarvitaan pidemmät jatkojalat joita ei toimiteta normaalin pakkauksen mukana. 
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Uusi NASC/CFA-ohjeistusopas TG4:04* “Anchorage Systems for Scaffolding” asettaa vaatimukset rakennus-
telineankkureiden ESITESTEILLE (tarkistettava soveltuvuus ja ankkurityypille sallittu kuorma tietyllä pohjamate-
riaalilla) ja RASITUSTESTEILLE (näytetestit varmistamaan, että ankkurit on oikein asennettu - suoritettava kaikissa 
töissä). 

Uuden kuormituksen kestävyystestin vaatimus on vetokokeelle 1.5 x mitoituskuormituksesta. Rakennustelineiden 
testipakkaus testaa kaikki nämä tyypit enimmillään 20 kN vetokuormituksella. TG4: 04 kuvaa myös kuusi erilaista 
ankkuria joita yleisimmin käytetään ankkuroimaan rakennustelinesiteet. Rakennustelineiden testipakkaus testaa 
kaikki nämä tyypit enimmillään 20 kN vetokuormituksella. 

* TG4:11 on ladattavissa ilmaiseksi CFA’n verkkosivuilta www.fixingscfa.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20        Testilaitekokoonpanot kohteille: 
Kierretappi 
adapteri 

Kuusiokantaruuvit, mukaan lukien itse kiertyvät 
betoniruuvit 

Hylsyankkureille joita käytetään esim. 
rengaspulteille 

Kuva 20 
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Kuva 21 
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SARJA SISÄLTÄÄ: 

• Malli 2000 Medium Duty Testeri 
kiinteällä 15kN* mittarilla 

• 150 mm kuormitusjalusta 
• 75 mm kierrejalat (3 kpl) 
• Kääntökahva, integroitu 22 mm 

toimintamutteri.  

• M12 Rengaspultin haarukka-adapteri 
lukitusadapterilla 

• Kalibrointisertifikaatti 
• Pehmustettu kantolaukku 
* Joissakin malleissa on irrotettava mittari ja 

liitinrakennelma 

TURVAKÖYSIEN RENGASPULTTIEN TESTISARJA 
Turvaköysien rengaspulttien testaaminen vaatimuksien BS5845 ja BS 
EN795 Korkealta putoamisen suojaus, Ankkuriyksiköt – testaus- 
vaatimukset ja BS 7883: 2005 BS 788: 2005 käytäntösäännöt 
suunnittelulle, valinnalle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle BS En 795:n 
mukaan. Testipakkausta voidaan käyttää myös tikkaiden turvakoukkujen 
testaukseen ja suurimmalle osalle rengaspultteja, jotka ovat betonissa tai 
muurauksessa.  

Testeri on varustettu tehtaalla pultintestausadapterilla, joka on kiinnitetty 
testerin vetoleuassa olevaan M12-lukitusadapteriin ja kolmella 75 mm:n 
jalalla (25 mm hienosäätö) kiinnitetty 150 kuormitusjalustaan. 

Turvaköysien silmukkapulttien testaus (Kuva 22) 

Asetetaan jalusta testattavan silmukkapultin ylle. Asetetaan silmukkapultti haarukkaan ja lukitaan kiinnitys 
lukitustapilla varmistaen, että tapin pallo napsahtaa paikalleen.  

Säädetään jalustan kääntyvät jalat, niin että jokainen jalka lepää silmukkapultin ympärillä olevalla materiaalilla ja 
että jalusta on suorassa ja tasapainossa. Tarvittaessa asennetaan suojalevy seinän ja jalustan jalkojen väliin, 
suojaamaan seinäpintaa.  

Tarkistetaan, että mittarin musta osoitin on nollassa ja asetetaan punainen maksimiosoitin nollaan kääntämällä 
mittarin lasissa olevaa nuppia vastapäivään.  

Aloitetaan testi kääntämällä testerin kahvaa myötäpäivään ja tarkkaillaan mittaria kun ankkurin kuormitus kasvaa. 
Jatketaan kuormitusta kunnes mittarin musta osoitin saavuttaa rasitustestikuorman 6kN. Pysäytetään kuormitus 
ja tarkkaillaan putoaako musta osoitin takaisin jolloin punainen osoitin jää osoittamaan saavutettua kuormitusta.  

Jos mustan osoittimen takaisinlasku on minimaalinen, sovelletaan kuormaa uudelleen, kunnes molemmat 
osoittimet ovat koeponnistuskuormassa, ankkurin rakenteen tulisi kestää voimaa vähintään 15 sekunnin ajan.  

Tikkaiden kiinnityskoukkujen testaus (Kuva 23) 

Toimitaan kuten turvavaljaiden silmukkapulttien testissä, ja kohdistetaan kuormaa vähitellen kunnes vaadittava 
2.5 kN rasituskuorma on saavutettu tai vika todetaan. Tarkkaillaan jos koukku irtautuu rakenteesta tai 
testikuormaa ei voida saavuttaa. Tämä tulee tulkita viaksi ja koukku on otettava pois käytöstä. 
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Kuva 23 
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RUNKOSITEIDEN TESTISARJA 
Paikan päällä suoritettavien runkosidetestien tavoitteena on 
joko osana työmaatutkimusta selvittää perusmateriaalin 
soveltuvuus tietylle siteelle tai, asennuksen aikana, varmistaa 
asennuksen laatu. 

BBA-suosituksen mukainen vaatimus rungon sidetuelle on, että 
rakennuksessa 3 ensimmäistä sidettä tulisi testata, ja 
seuraavaksi 1 side jokaisesta 20 asennetusta. BRE Digest 401 
”Runkositeiden vaihtaminen" täsmentää, että sisäpäässä 20 
ensimmäistä asennettua sidettä tulisi kaikki testata ja että jäljellä oleville vaaditaan aleneva testaustaso, määrästä 
21 - 250 tulee testata 10% , määrästä 251-1000 testataan 5%  ja yli 1000:sta testataan 2,5%. 

Kuormitusmenettely 

Yleensä kuormitusmenettely sidetestille on sama siteen molemmissa 
päissä, riippumatta siitä, ovatko ne mekaanisia ja kemiallisia 
kiinnikkeitä, joten menetellään seuraavasti. Liitetään 
runkosideadapteri täydellisesti M12-kierrenappula-adapterin kanssa 
siteen päähän ja huolehditaan siitä, ettei kiristetä ulkokuoren 
laajennusnippaa (Kuva 24). 

Kiinnitetään tukevasti testerin jalustaan ja säätämällä jalustan jalkoja 
ja tarvittaessa adapterin asentoa siirretään adapteri testerin kitaan 
varmistaen, että adapteri on keskitetty testeriin (Kuva 25). 

Otetaan väljyys pois jalustan säätöruuveilla ja varmistetaan, että 
testeri on aksiaalisesti kohdistettu testattavan seinän kanssa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄLÄ KUORMITA  
SIDETTÄ SÄÄTÖ- 
RUUVEILLA   

 . 

SARJA SISÄLTÄÄ: 

• Malli 2000 Medium Duty Testeri  
kiinteällä 5kN* mittarilla 

• Runkosidejalusta 
• M5- & M6-runkosideadapterit 
• Kalibrointisertifikaatti 
• Pehmustettu kantolaukku 
* Joissakin malleissa on irrotettava mittari ja liitäntäjärjestelmä 

Kuva 24 
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Sijoitetaan testeri siten, että mittari on helposti 
luettavissa. Asetetaan mittarin punainen osoitin 
nollaan ja pidetään samalla kiinni testerin rungossa 
olevasta kädensijakahvasta. Käännetään kääntö-
kahvaa myötäpäivään kasvattamaan kuormitusta 
ankkurille. 

Huomautus: Otetta ei saa irrottaa testeristä ennen 
kuin kuormitus on poistettu. 

Huomioidaan testerin rungossa olevalta asteikolta 
kuormituksen kasvu. Kasvatetaan kuormitusta 
kunnes vaadittu kuormitus on saavutettu 
(valmistajan siteelle suosittelema kuormitus). 

Joitakin viitteitä siteen siirtymästä voidaan saada 
vertaamalla kiinnikkeen kuormituksen alaisena 
saatua lukemaa ensimmäisessä käsittelyssä saatuun lukemaan. Vapautetaan kuorma pyörittämällä kääntökahvaa 
vastapäivään ja painetaan sitä alas, kunnes alkuperäisessä asemassa. Nostetaan testeri pois adapterilta ja 
irrotetaan adapteri ja nappula. 

Menettely, sisäkuori 

Asennetaan side sisäkuoreen, käytettävän siteen asianmukaisen menetelmälauselman mukaisesti. Tarvittaessa 
jätetään hartsilaasti kuivumaan vähintään suositellun kovettumisen ajan. Kuormitetaan sidettä edellä annetun 
tavan mukaisesti. Jos havaitaan siteessä kohtuutonta liikkumista, on kiinnityksen laatu pohjamateriaalissa 
arveluttava. Poistetaan testauskokoonpano ja suoritetaan siteen asennus loppuun, asianmukaisen 
menetelmälauselman mukaisesti.  

Menettely, ulkokuori, mekaaniset liitokset 

Normaaliin tapaan asennetusta siteestä ei ole mahdollista testata ulkokuorta erikseen. 

Valinnainen adapteri 

Siteille joissa ei ole kierreosaa on saatavissa lisävarusteena adapteri.   

Esimerkiksi Helifix-seinäsiteelle (kuvassa oikealla) on olemassa 
erityinen adapteri joka mahdollistaa testaukset. 

Ota yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan. 

Huomautus: Oikean adapterin toimittamiseen saatetaan tarvita 
näyte siteestä. 

 

 

Kuva 25 
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MATERIAALIN SIDONTALUJUUDEN TESTISARJA 
Monien materiaalien sidontalujuus, kuten betonin, tasoitteen, korjauslaastin, epoksihartsipinnoitteen, laminaatin, 
muovin, maalin ja emalin, voidaan määritellä tarkasti käyttäen 

Hydrajawsin materiaalin sidoslujuustesteriä. 
Riittävä suora vetolujuus tai sidoslujuus kahden kerroksen välillä on tärkeää, 
jos korjataan betonirakenteita tai lisäpäällyksiä ja tasoitteen nykyisen betonin 

päällä on oltava rakenteellisesti ehjiä.  
Vetolujuustesti on keino arvioida betonin ja muiden materiaalien puristus- 

lujuutta ja testaus tehdään liimaamalla pyöreä teräslevy materiaalin pintaan 

epoksihartsiliiman avulla. 
Vetovoima kohdistetaan testilevylle, ja koska sidoksen lujuus on suurempi 

kuin rasituksen alla oleva materiaali, se lopulta pettää vedosta.   

Testilevyn pinta-alasta ja murtumiseen kohdistetusta voimasta on  

mahdollista laskea materiaalin nimellinen vetolujuus. 

 

Vetolujuustestin menetelmä 

Näytteen valmistelu vetolujuustestiin: 

1. Puhdistetaan testilevy (poistetaan rasva ja suoritetaan 
teräskuulapuhallus, ellei toisin mainita). Tämä auttaa 
estämään testilevyn liimauksen epäonnistumisen. 

2. Betonialustoihin porataan läpi timanttipyöröporanterällä 
(±90º) testipintaan noin 5 mm tai syvempi reikä.  

Tämä varmistaa tasaisen sidoksen alueella vähentää 
vaihtelua testituloksissa. 

3. Puhdistetaan testattavan alustan pinta valmistajan 
suosituksen mukaisesti.  

4. Sekoitetaan liima valmistajan suosituksien mukaisesti ja 
lisätään 1% painosta Ballotiinia (yleensä 0.5mm ellei toisin 
mainita). 

Ballotiinin lisääminen vähentää kohdistusvirheitä ja 
vaihtelua testituloksissa 

5. Levitetään liima testilevylle. 

6. Levitetään liimaa testattavan alustaan pintaan (Kuva 26a). 
Tämä takaa, että molemmilla pinnoilla on liimaa ja estää 
liitoksen epäonnistumisen. 

SARJA SISÄLTÄÄ: 

• 2000 malli Medium Duty Testeri 25kN* 
kiinteällä mittarilla 

• Testijalusta säädettävillä jaloilla 
• 10 kpl 50mm & 75 mm terästestilevyt 
• Sidontalujuustestin pistoke  
• Kalibrointi sertifikaatti 
• Pehmustettu kantolaukku 

(voidaan sijoittaa 20x50 & 20x75 levyt) 
 
Valinnaiset tarvikkeet joita voidaan lisäksi 
tarvita:  
• Liima       • Leikkaustyökalu 
• Lasta       • Liimaussauman välikappaleet 
* Joissakin malleissa on irrotettava mittari ja   
   liitinrakennelma 

 
 

 

•

  

 

 

 

Kuva 26 
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7. Painetaan testilevy voimakkaasti testattavaan pintaan (Kuva 26b). EI SAA asettaa paikalleen kiertämällä. 
Jos testilevy kierretään paikalleen liimauksen epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa. 

8. Poistetaan ylimääräinen liima testilevyn ympäriltä (Kuva 26c). Tämä varmistaa tasaisen sidoksen ja 
vähentää vaihteluita testituloksissa. Jos työskennellään pysty- tai kattopinnoilla varmistetaan testilevyn 
paikoillaan pysyminen kunnes liima on kovettunut. 

9. Liitetään 8 mm kierteinen vetopultti ja kiristetään käsin, kunnes pohja on samassa tasossa ylälevyn kanssa 
(Kuva 27a). 

10. Laske kuormajalustan keskireikä keskitystapin päälle ja säädä 3 ruuvia, kunnes yläosan tulppa on samassa 
tasossa kuormajalustan yläosan kanssa. On tärkeää, että tämä tasaus toteutetaan huolellisesti, jotta veto 
kuormajalustan läpi tapahtuu tasaisesti jakautuen. Kuormitus keskelle kuormajalustaa tulee olla 90º ± 1 
kulmassa (Kuva 27b). 

11. Liu'uta testeri sovittimen yli tulpan päälle ja asenna 22 mm hylsy ja räikkä käyttömutteriin (Kuva 28). 
Kiinnitä laite siten että se ei pääse liikkumaan mittauksen aikana. Liikkuminen aiheuttaa ylimääräistä 
kohdistusvirhettä mikä vähentää vetovoiman mittaustuloksien arvoja.  

12. Käännetään kahvaa myötäpäivään, kunnes saadaan vaadittu kuormitus tai liimaus hajoaa. Tallennetaan 
testin lämpötila, kuorma ja vian laatu (Kuva 29) (Tallenna myös liimauspinta-alaan liittyvä rikkoutuneen 
osan pinta-ala prosentteina koko pinta-alasta, esim. 90% substraattivaurio, 10% koheesiopettäminen). 
Saavutettu maksimikuormitus näkyy punaisen osoittimen lukemana. Käytä lukemaa ja laske sidoslujuus 
MPa kaaviosta sivulta 22. 

 

Kuva 27 Kuva 28 

Kuva 29 
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TÄRKEÄÄ!  Alhainen lukema saavutetaan jos: 

· Vetotesteri on kohdistettu väärin eikä vetotesteri ole kohtisuorassa näytteeseen 
· Näyte on kohdistettu väärin eikä vetotesteri ole kohtisuorassa vetotesteriin 
· Liimasauma ei ole tasapaksu (0.5 mm) 
· Äkillinen tai virheellinen kuormitus 

Huomaa: Nämä tiedot ovat vain ohjeellisia. Katso myös liiman valmistajan tiedot ja turvallisuustiedote. 

Kumpaakin testilevykokoa on saatavissa tehtaan varastosta. 

TODELLINEN VETOVOIMALUKEMA SUORAAN MITTARILTA 

Ø 50mm levy pinta-ala 1964 mm2 
Sidoslujuus MPA 

Todellinen vetovoima 
kN 

Ø75 mm levy pinta-ala 4418 mm2 
Sidoslujuus Mpa 

0.51 1.00 0.23 
1.01 2.00 0.45 
1.53 3.00 0.68 
2.03 4.00 0.90 
2.55 5.00 1.13 
3.05 6.00 1.36 
3.56 7.00 1.59 
4.07 8.00 1.81 
4.58 9.00 2.04 
5.09 10.00 2.26 
5.06 11.00 2.49 
6.11 12.00 2.72 
6.62 13.00 2.94 
7.13 14.00 3.16 
7.63 15.00 3.40 
8.15 16.00 3.62 
8.66 17.00 3.85 
9.16 18.00 4.07 
9.67 19.00 4.30 

10.20 20.00 4.52 
10.70 21.00 4.98 
11.71 23.00 5.20 
12.22 24.00 5.43 
12.73 25.00 5.65 

 

Mpa (Megapascalia) = N/mm neliö 

MPa = Todellinen vetovoima jaettuna levyn pinta-alalla x 1000 
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VALINNAISET KUORMITUSJALUSTAT 
Hydrajaws tarjoaa kolme valinnaista jalustaa; pyramidijakkaran kierrejaloilla ja 270 mm tai 600 mm jalustan, joissa 
on leveämpi jalkaväli ja teleskooppijalat.   

Ne ovat helposti liitettävissä Malli 2000 -testeriin. Poistetaan olemassa oleva jalusta irrottamalla jalustan alla 
olevat ruuvit testerin toimituksen mukana tulleella 3 mm pallopääruuvimeisselillä. Käytetään samoja ruuveja 
valinnaisen jalustan kiinnittämiseen. 

270 mm ja 600 mm jalustat voidaan asentaa niin, että testeriä käytetään kahdessa eri asennossa kuvan 
mukaisesti. Jalat ovat säädettävissä testisovellukseen sopiviksi.  

Toimituksessa on mukana myös kierreadapteriliitin laajentamaan lisävarusteiden käyttömahdollisuuksia. 
Pyramidijakkaran toimituksen mukana tulee myös pidennetty pultinkoestusadapteri. 
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TESTERIN HUOLTO 
Varren voitelu 

Käytöstä riippuen tämä on tarpeen suorittaa ajoittain. 

Kierretään ja poistetaan kääntökahva. Vältetään alapuolella olevan 
prikan ja laakerin liikuttamista. Rasvataan varren pinta ja kierteet (Kuva 
30). 

 

Öljyn uudelleentäyttö 

Kuormitusmittarin kiinnittäminen ja poistaminen kuluttaa lopulta 
loppuun varaöljykapasiteetin eikä, anna testerin männän kulkea sen 
täyttä iskupituutta tai anna tarkkaa lukemaa mittarilla.  

Lopulta mäntä pysähtyy n. 3 mm päähän reunasta mikä on osoitus siitä, että öljyä on liian vähän (Kuva 31). 

Seuraavalla sivulla on ohjeet öljyn täyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30 

Kuva 31 

Kuva 30 
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Öljyntäyttöohjeet  

HUOMAUTUS: Öljyä ei voida käyttäjän toimesta lisätä jos testerissä on 
kiinteä mittari. 

1. Poistetaan jalusta ja kaikki varusteet. 
2. Kiinnitetään testeri (esim. ruuvipuristimeen tai muuhun sopivaan 

pitolaitteeseen) ja sijoitetaan liitin pystyasentoon. 
3. Liitetään öljypullo pikaliittimeen. 
4. Poistetaan pullon korkki (Kuva 32). 
5. Käännetään kahvaa vastapäivään muutama kierros, sijoitetaan 

männän avain männän uraan. Varmistetaan, että avaimen uloin 
reuna on lähempänä männän runkoa (Kuva 33). 

6. Pakotetaan mahdollinen ilma ulos järjestelmästä työntämällä 
mäntä täysin sisään, sitten työnnetään avaimella mäntää ulos 10 
mm matkan. Tämä vetää öljyä pullosta (Kuva 34). 

7. Työnnetään mäntä takaisin sisään, vedä taas ulos ja toistetaan 
kunnes kaikki ilmakuplat on poistettu pulloon, öljy on täydennetty 
ja mäntä on 10 mm päässä rungosta. 

8. Poistetaan öljypullo. 

 

 

 

 

Kalibrointi 

Testerin kalibrointi on taattu yhden vuoden ajan ostopäivästä alkaen. Tämän ajan jälkeen testeri on palautettava 
tehtaalle kalibrointia varten. Digitaalisella Bluetooth-mittarilla varustettu testeri antaa muistutuksen näytölle 
kuukautta ennen kalibroinnin umpeutumista.  

Mäntää ei saa vetää kokonaan 
ulos, maksimi ulosveto noin 15 mm. 

 
Suositeltava öljy: 
Kevytmineraali DTE-tyyppi 

Kuva 32 

Kuva 33 

Kuva 34 


