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Jelmagyarázat

vigyázat - veszélyes vigyázat - működési hiba 

PC-szoftver: V 1.2   ����    V 1.2 5kN

A hordtáska tartalma:         
• Behúzóerő mérőegység (alapkészülék)
• Szerszám
• Hálózati töltő
• PC program CD lemezen
• USB kábel
• Termékismertető - ���������	
��� vezeték nélküli adatátvitelű behúzóerő

mérőrendszer �
• Gyors útmutató 
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Bizonylatok  

Tanúsítjuk, hogy a készülék mind alapkivitelében és konstrukciójában, mind általunk forgalmazott változataiban
mindenben megfelel az R&TTE  1995/5/EG jelű útmutatásainak (Európa) és az  
ARIB-STD-T66 direktíváknak (Japán)

Alkalmazott szabványok
DIN EN 61000-6-2 
DIN EN 61000-6-4 
ETSI EN 301 489-3 
ETSI EN 300 440-2 
DIN EN 60950-1 
ARIB-STD-T66 

WEEE-irányelvek 

Az Európai Unió Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó irányelvei (WEEE), melyek
2013. február 13-án léptek életbe, a már használhatatlan elektromos eszközök kezelése vonatkozásában jelentő
változásokat eredményeztek. 

Kérjük, hogy a használatból kivont készüléket majd az OTT--JAKOB Spanntechnik GmbH-hoz szíveskedjenek
visszaküldeni. A cég az ártalmatlanítást szakszerű módon, a vonatkozó összes előírás és feltétel (ElektroG § 10.2)
betartásával végzi el. A felhasználó maga a POWER-CHECK II ártalmatlanítását nem végezheti el, az eszközt
normál szeméttárolóban vagy szemétgyűjtő helyen nem  helyezheti el.

WEEE-Reg.-Nr. DE 93666638

            

RoHS megfelelőség  

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i keltezéssel kiadott, 2011/65/EU jelű
dokumentumában megfogalmazott, bizonyos kockázatos anyagok (RoHS) elektromos és elektronikus
eszközökben történő felhasználásának korlátozására vonatkozó irányelveinek, ill. a vonatkozó módosításoknak

                

������������������������

��	
�	������	
�	������	
�	������	
�	����

����	��	����������	��	����������	��	����������	��	������     

204�360001
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1 Biztonság

Az alábbi pontokat tartsa mindig szem előtt: 

• Kövesse a használati útmutató előírásait

• Védje a készüléket az erős ütésektől és rázkódásoktól

• A készüléket csak az előírt műszaki értékek és korlátok között használja.

• A műszer üzembe helyezését, beállítását és a méréseket csak erre kiképzett
szakemberek végezhetik. 

• A készülék nem rendeltetésének megfelelő használatából adódó károkért az OTT-
Jakob nem vállal semmilyen felelősséget.

1.1 Rendeltetésnek megfelelő használat

A behúzóerő mérőkészülék ipari használatra lett kialakítva. A készülék használatával a
szerszámbefogó rendszer behúzó erejét lehet megmérni.

A megmért behúzó erőt a kijelzőn tudjuk leolvasni a kézi használat során. A készülék  a
memóriájában tárolja a mért értéket.

Automata üzemmódban, automatikus szerszámcsere esetén  az adatok folyamatosan
tárolódnak.

A vezeték nélküli változat a mért értéket a  fogadó készülékhez továbbítja. 

A mért értékek a   ���������	
����- PC szoftver segítségével (USB csatlakozás)
jegyzőkönyvezhetők.             

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2 Gyártmányleírás

2.1 Működés

A  ���������	
���  behúzóerő mérőrendszer a szerszámbefogó rendszer húzóerejét méri.

A cserélhető adapterek használatával alkalmas mind SK mind HSK rendszerek méréséhez.

A szerszámtartóba illesztett behúzóerő mérőrendszer a rögzítési folyamat során fellépő erőt
méri, kijelzi és naplózza.

A mért behúzóerő érték manuális üzemmódban a kijelzőn leolvasható. Ezen túlmenően, a
mért értéket a memória tárolja és a Power-Check II PC szoftver segítségével, USB
csatlakozással naplózható.

Automata üzemmódban a készülék használható szerszámtárban. Ha a mérőeszköz
automatikusan kerül a szerszámbefogóba, akkor a készülék mozgásérzékelője érzékeli ezt
és készenléti állapotból átkapcsol mérési üzemmódba. Így biztosítható a készülék hosszú
akkumulátor élettartama. A mért behúzóerő értéket a memória tárolja és az adat megfelelő
eszközön  USB csatlakozással is rögzíthető.

A vezeték nélküli változat a mért értéket a fogadó készülékhez továbbítja.      

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.2 Méretek

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.3 Tulajdonságok

• Cserélhető adapterekkel alkalmazható valamennyi
SK és HSK rendszerhez

• A behúzóerő mérő mechanizmus az
alapkészülékben található

• Nem szükséges hálózati áramforrás

• Automatikus kikapcsolás

• Kijelzés kN-ban

• Belső memória nagy mennyiségű adat tárolására

• Szerszámtárolóból bármikor felhasználható

• Alacsony energiaigényű készenléti üzemmód:
hosszú akkumulátor élettartam

Vezeték nélküli változat:      

• A mért adatok vezeték nélküli adatátvitele biztosítja az automatikus üzemmódban a
mindenkori friss állapotellenőrzést      

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.3.1 Erőmérés 

Behúzóerő mérés az orsó és a szerszám tűrésmezőin belül lehetséges

A szokásos mérőeszközök csupán a kúp névleges méreteit mérik. 

Az alkatrész méreteinek eltérése esetén a mért erő értéke helytelen lesz

A  ���������	
�  lehetőséget nyújt ezeknek az eltéréseknek a kompenzálására a
mérés során.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.4 Műszaki adatok

Mérési tartomány lásd a rendelési számokat     → 2.5 ) 

Pontossági osztály (alapkészülék) a maximális érték 1 %�a

Hőmérséklet tartomány +15 °C és 35 °C között 

Határterhelés a maximális érték 130 %�a

Törőterhelés a maximális érték 200 %�a

Mérő rendszer nyúlásmérő

Töltési folyamat USB kábelen keresztül

Súly max. 1,5 kg

Akkumulátor élettartama         Automatikus üzemmód: 
2 hónap / 600 mérés

Állandó mérési mód: 
1 hét (mérési intervallum: 5 sec)

     *Az adapter eltéréseinek figyelembe vétele nélkül

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.5 Rendelési számok

2.5.1 Mérőrendszer adatátvitel nélkül

Méret Kijelzési
tartomány

[kN]

Mérési tartomány
[kN]

    →  5.5 / �  23

Csatlakozási
lehetőségek

Adatátvitel nélküli
változat

Készlet* rendelési
szám 

Alapkészülék

cikkszáma; 
külön nem

rendelhető

� 5 kN 0,1 � 5 0,5 � 5 SK 10 ....25 
HSK E20, E25

95.103.134.9.2 95.103.082.2.2

� 20 kN 0,5 � 20 2,5 � 20 SK 30, SK 40 
HSK A32, A40, A50

95.103.135.9.2 95.103.083.2.2

� 75 kN 2 � 75 10 � 75 SK 50
HSK A63, A80, A100

95.103.136.9.2 95.103.084.2.2

� 200 kN  ** 5 � 200 25 � 200 SK 60
HSK A125, A160

95.103.137.9.2 95.103.085.2.2

*    a készlet tartalma:  
Behúzóerő mérő rendszer (alapkészülék), szerszám, hálózati tápegység, PC szoftvwe CD-lemezen 
USB kábel, Termékismertető, Gyors használati útmutató 

2.5.2 Mérőrendszer vezeték nélküli adattovábbítással

Méret USB,Radio,Stick,es adatátviteli
változat

set   order,no.

Power,Monitor,os adatátviteli
változat

Készlet rendelési szám

Alapkészülék

cikkszáma; 

külön nem

rendelhető

� 5 kN 95.103.134.9.2 V01 95.103.134.9.2 V02 95.103.082.2.2

� 20 kN 95.103.135.9.2 V01 95.103.135.9.2 V02 95.103.083.2.2

� 75 kN 95.103.136.9.2 V01 95.103.136.9.2 V02 95.103.084.2.2

� 200 kN   ** 95.103.137.9.2 V01 95.103.137.9.2 V02 95.103.085.2.2

Készlet: 
mint az adatátvitel nélküli mérőrendszer +

USB�Radio�Stick

Készlet: 
mint az adatátvitel nélküli mérőrendszer +

Power�Monitor

    **    Ehhez különleges pontoságú adapterek szükségesek → # 2.5.4 / � 12 

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.5.3 HSK adapter / kézi használat

Névleges méret Rendelési szám

E 25 / F 32 95.600.069.9.2

A 32 / B 40 95.600.070.9.2

A 40 / B 50 95.600.071.9.2

A 50 / B 63 95.600.072.9.2

A 63 / B 80 95.600.073.9.2

A 80 / B 100 95.600.074.9.2

A 100 / B 125 95.600.075.9.2

A 125 / B 160 95.600.076.9.2

2.5.4 HSK adapter / kézi használat / csak a  200 kN-os alapkészülékhez

Névleges méret Rendelési szám

A 100 / B 125 95.602.327.3.2

A 125 / B 160 95.602.328.3.2

A 160 95.602.731.3.2       

2.5.5 KM adapter / kézi használat  

Névleges méret Rendelési szám

KM 40 ISO 26622�1 95.602.191.9.2

KM 50 ISO 26622�1 95.601.741.9.2

KM 63 ISO 26622�1 95.601.724.9.2

KM 80 ISO 26622�1 95.601.742.9.2

KM 100 ISO 26622�1 95.602.477.9.2 *

csak a 200 kN�os alapkészülékhez

2.5.6 PSC adapter / kézi használat

Névleges méret Rendelési szám

PSC 40 ISO 26623�1 95.601.481.9.2

PSC 50 ISO 26623�1 95.601.482.9.2

PSC 63 ISO 26623�1 95.601.266.9.2

PSC 80 ISO 26623�1 95.601.483.9.2

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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2.5.7 SK adapterek / kézi használat

Névleges méret DIN 69871 / 69872
ISO 7388 / 1 / 2 
Typ A

ANSI B 5.50,78
ISO 7388 / 1 / 2 
Typ B

MAS 403,1982
BT / PT,I (45°)

MAS 403,1982
BT / PT,II (30°)

SK 30 95.101.582.9.2 95.101.583.9.2 95.101.584.9.2 95.101.585.9.2

SK 40 95.101.586.9.2 95.101.587.9.2 95.101.588.9.2 95.101.589.9.2

SK 45 95.101.590.9.2 95.101.591.9.2 95.101.592.9.2 95.101.593.9.2

SK 50 95.101.594.9.2 95.101.595.9.2 95.101.596.9.2 95.101.597.9.2

SK 60 95.101.598.9.2 95.101.599.9.2 95.101.601.9.2 95.101.602.9.2

2.5.8 HSK adapterek megfogó horonnyal ellátva automatikus szerszámcserélőhöz      

Névleges méret Rendelési szám

A 40 / B 50 95.602.120.3.2

A 50 / B 63 95.602.046.3.2

A 63 / B 80 95.601.851.9.2

A 80 / B 100 95.602.140.3.2

A 100 / B 125 95.602.047.3.2

A 125 / B 160 95.602.048.3.2
       A kompenzációs tartomány szabályozása ( → # 4.1 / � 17  ) nem lehetséges!

2.5.9 KM adapter megfogó horonnyal ellátva automatikus szerszámcserélőhöz

Névleges méret Rendelési szám

KM 50 ISO 26622�1 95.602.863.3.2

KM 63 ISO 26622�1 95.602.711.3.2

KM 80 ISO 26622�1 95.602.974.3.2

       A kompenzációs tartomány szabályozása ( → # 4.1 / � 17  ) nem lehetséges!

2.5.10 SK adapter megfogó horonnyal ellátva automatikus szerszámcserélőhöz

Névleges
méret

DIN 69871 / 69872
ISO 7388 / 1 / 2 
Typ A

ANSI B 5.50,78
ISO 7388 / 1 / 2 
Typ B

MAS 403,1982
BT / PT,I (45°)

MAS 403,1982
BT / PT,II (30°)

SK 30 95.103.310.3.2 95.103.311.3.2 95.103.312.3.2 95.103.313.3.2

SK 40 95.103.237.3.2 95.103.238.3.2 95.103.239.3.2 95.103.240.3.2

SK 50 95.103.097.9.2 95.103.241.3.2 95.103.242.3.2 95.103.243.3.2

     A kompenzációs tartomány szabályozása ( → # 4.1 / � 17  ) nem lehetséges!

Egyéb adapterek ajánlatkérésre rendelhetők!

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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3 Adapter szerelés

3.1 Előkészítés

Az alapkészülék és az adapter érintkező felületeinek tisztának és sérülésmentesnek
kell lenniük

3.2 Szerelés 

HSK a 63/B 80 névleges méretig

és

PSC a 63-as névleges méretig

� Csavarja fel az adaptert
és szorítsa meg

� Biztosítsa
hernyócsavarral

� Tegye fel a
nyomóperselyt. A
rögzítése rugóterhelésű
golyóval történik

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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HSK az A 80 / B 100 névleges méret felett

és

PSC 80

� Tegye fel a nyomóperselyt � Csavarja fel az adaptert és szorítsa meg

SK adapterek

� Csavarja fel az adaptert
és szorítsa meg

� Biztosítsa
hernyócsavarral

� Tegye rá a
nyomóperselyt. A
rögzítése rugóterhelésű
golyóval történik

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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HSK "V" rögzítő horonnyal 

� Állítsa be a  ���������	
���  
műszert 0 pozícióba és tartsa erősen

� Csavarja fel az adaptert felfekvésig;
nem szabad meghúzni; MA = 0 Nm
(A rögzítő csavarnak nem szabad az
erőmérővel érintkezésbe kerülni) 

� Rögzítse a csavart

SK with "V" groove 

� Állítsa be a  ���������	
���  műszert 0 pozícióba és tartsa erősen

� Csavarja fel az adaptert felfekvésig; nem szabad meghúzni; MA = 0 Nm
(A rögzítő csavarnak nem szabad az erőmérővel érintkezésbe kerülni) 

� Rögzítse a csavart

4 Start-up

A   ���������	
   II  készülék precíziós műszer  ����  kérjük, használja óvatosan!

Mérési feltételek: a következő előfeltételeknek kell teljesülniük minden körülmények
között, hogy pontosan mérjünk.

• Mérési tartomány (lásd a műszaki adatokat) 

• Hőmérséklet tartomány (lásd a műszaki adatokat) 

• Megfelelő adapter alkalmazása; különös figyelemmel az SK szabványokra!

• A behúzóerő mérőkészülék fröccsenő víz ellen nincs védve, amikor az
alapkészüléket manuális OTT-Jakob adapterrel használják.   
A főorsóból származó túlnyomás mellett (pld. tisztító levegő esetén) nem szabad
mérni

• A behúzóerő mérőkészülék fröccsenő víz ellen védett, amikor az alapkészüléket
megfogó horonnyal ellátott OTT-Jakob adapterrel használják.   

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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4.1 Beállítás a korrekciós tartományban         

A korrekciós állítógyűrűvel csak kioldott állapotban szabad a kompenzációt beállítani!

A beállítás megfogó horonnyal ellátott adaptereknél nem lehetséges! 

� A racsnis állítógyűrűt finoman
tekerjük ütközésig

� Tekerjük vissza az állítógyűrűt, míg a
„0” jelet először elérjük   

A készülék az adapterrel most a vonatkozó szabvány által megadott tűrésmező
közepére lett beállítva

Az állítógyűrű ”+” irányba történő állítása az adapter meghosszabbításának, míg ”- ”
irányba történő tekerése az adapter megrövidítésének felel meg

Beállítási út:

���������	
��� 
Alapkészülék - méret

Egy osztás 
az állítógyűrűn megfelel

5 0,05 mm

20, 75, 200 0,1 mm

Ügyeljünk arra, hogy a racsni minden esetben a helyére ugorjon!

A megengedett beállítási tartomány:

HSK
szabvány 

ISO 12164 

KM
szabvány 
ISO 26622�1

PSC
szabvány 
ISO 26623�1

SK   
szabvány 
• ISO 7388 
  Typ A és B
• DIN 2080
• MAS 403

Alapkész

ülék ,

méret

Beállítási út:

[mm]
osztás

Beállítási út:

[mm]
osztás

Beállítási út:

[mm]
osztás

Beállítási út:

[mm]
osztás

5 +/- 0,05 +/- 1 - - - - - -

20 
75

200
+/- 0,1 +/- 1 +/- 0,1 +/- 1 +/- 0,2 +/- 2 +/- 0,3 +/- 3

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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4.2 A telep töltése    

A   ���������	
���   töltése lehetséges:

• USB csatlakozáson keresztül PC-ről 
Előfeltétel: a Power-Check PC szoftver telepítése!     → # 8.2 / � 27   

• hálózati csatlakozón keresztül     
(a B jelű módosító index szerint;  nem tartozéka a szállításnak)

Az akkumulátor állapota röviden megjelenik a kijelzőn minden bekapcsolás alkalmával.
(Vonalakkal jelöli a töltöttséget 0-100%)

Töltés 

� Kupak eltávolítása 

� A tartozék USB kábelt
csatlakoztassuk a hálózati
csatlakozóhoz vagy a PC-hez 

Töltési folyamat

• Töltés 75%-ra: max 4 óra (az eszköz töltés jelzője már 100% töltöttséget jelez)       

• Töltés 100%-ra: < 10 óra 

• A töltési folyamat bármikor megszakítható 

• A töltés automatikusan kikapcsol

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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5 Használat 

5.1 Kézi üzemmód
Kézi üzemmódban az eszköz megjeleníti a mért értéket a kijelzőjén. A mért eredményt a
készülék a belső memóriájában tudja tárolni és megfelelő olvasó eszközzel naplózhatók
ezek az adatok. (USB kábel használatával).

Bekapcsolás

➢

on
  nyomja meg röviden

Az akkumulátor állapotát mutatja röviden a kijelző vonalakkal 
0-100%-ig;az eszköz használatra kész a kijelzés után

Mérés ➢ Szerszám befogás

➢ Behúzóerő értékének leolvasása

A behúzó erőt a készülék megjeleníti 
Húzóerő figyelmeztetés megjelenítés: csak a maximum értéket
jeleníti meg és az marad a kijelzőn addig, amíg a „clear” gombot
meg nem nyomjuk.
Korrekció az állítógyűrűvel csak kivett állapotban lehetséges 
(→ 4.1 / � 17)

Tárolás

➢

clear

off   nyomja meg röviden

Az aktuális adatok minden esetben tárolódnak, amikor
megnyomjuk a „clear” gombot. A „memory” felirat melletti LED
röviden felvillan ilyenkor.
Több ezer mérési adat tárolható a készülék memóriájában.
Tárolt adatok: mérés sorszámozás folyamatosan, ID, dátum,
időpont, mért érték kN-ban, állítógyűrű pozíció
(tűréstartományban állítható)

Kikapcsolás ➢ clear

off
 tartsa lenyomva 1 másodpercig

Egyébként a készülék rendelkezik automata kikapcsolás
funkcióval, ami a 4 perc elteltével kikapcsolja, amennyiben nincs
használva.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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5.2 Automata üzemmód 

Automata üzemmódban a mért eredményt a készülék a belső memóriájában tárolja.

Megfelelő olvasó eszközzel ezek az adatok naplózhatók. (USB kábel használatával)  

A vezeték nélküli változat a mért adatot a fogadó egységhez továbbítja.     

Automata üzemmódban a készülék a szerszámtárból is használható.  

Az orsó forgatása a mérőkészülékkel TILOS!     

Bekapcsolás

➢

on
  nyomja meg röviden

Az akkumulátor állapotát mutatja röviden a kijelző vonalakkal 
0-100%-ig;az eszköz használatra kész a kijelzés után

Váltás automata

üzemmódra
➢ manual

auto
 tartsa lenyomva 1 másodpercig

A bekapcsolást jelző "on" LED felvillan
A mérőeszköz készenléti állapotba kerül és automatikusan fog
bekapcsolni mérési üzemmódba, amint a készülék mozogni fog.
Ellenőrizni fogja a mérhető erőt és tárolja azt, ha mérhető. Ha
nincs mérhető erő, akkor az eszköz készenléti állapotba kapcsol
az előre beállított idő lejárta után.
Több ezer mérési adat tárolható a készülék memóriájában.
Megfelelő olvasó eszközzel ezek az adatok naplózhatók. (USB
kábel használatával)

Váltás kézi
üzemmódra

➢ manual

auto
 tartsa lenyomva 1 másodpercig

Az "on" és a "manual" LED világít

Kikapcsolás ➢ clear

off
 tartsa lenyomva 1 másodpercig

Csak kézi üzemmódban lehetséges!

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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5.3 Folyamatos mérési üzemmód      

Folyamatos mérési üzemmódban az előre beállított számú mérést az előre beállított

időközökben fogja elvégezni.  

A gyári beállítás 10 mérés 0,5 másodperces időközönként. A teljes mérési 

sorozat így (10-1) x 0,5=4,5 másodpercig tart.  

A mérések száma és az időköz a készülékhez csatlakoztatott PC-n állítható be az

eszközhöz mellékelt szoftveren keresztül. (USB kábel)

A vezeték nélküli változat a mért adatot a fogadó egységhez továbbítja.     

Bekapcsolás

➢

on
  nyomja meg röviden

Váltás automata

üzemmódra
➢ manual

auto
  tartsa lenyomva 1 másodpercig

5.3.1 Folyamatos
mérési
üzemmód

➢ manual

auto
  

tartsa lenyomva a „clear” gombot addig, amíg a kijelzőn „���„ jelenik meg

A mérési sorozat rögzítése azonnal elkezdődik.  

Ezt követően kézi üzemmódba kapcsol a készülék.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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5.4 Mért értékek 

5.4.1 A mért értékek kijelzése 

A készülék képes megjeleníteni az utoljára mért értékeket a kijelzőn.
Ezek a mérések összesítve vannak. Ez a funkció elérhető a bekapcsolt készüléken a következőek
szerint:

Adatsor
kijelzési mód

➢

clear

off

manual

auto   tartsa lenyomva 1 másodpercig

A következő információk jelennek meg a kijelzőn: (n01), ID (i05), és
mért érték [kN] (18,6) sorrendben egymás után.
Az adatsorszám nem egyezik a mérések folyamatosan növekvő
sorszámával. Az adatsorszám mindig a legutolsó méréssel kezdődik
és onnan sorszámozza a méréseket.
Egy példa: 

Adatsorszám
Mérés
sorszáma

001 255
002 254
003 253
004 252
005 251

Legfeljebb a legutolsó 20 mérés kijelzésére van mód. Az ennél
korábbi mérési értékek törlődnek.

Kilépés az
adatsor
kijelzési
módból

➢ manual

auto
  

Nyomjuk folyamatosan a „manual/auto” gombot addig, amíg a kijelző kézi
üzemmódra változik.

Adatsor
törlése

➢ Ha törölni szeretnék az adatsort, akkor váltsunk adatsor módba és nyomjuk
folyamatosan a „clear/off” gombot addig, amíg a kijelzőn megjelenik „���„ jelölés.

Az adatsor törlődik. A mérőeszközön közvetlenül nem lehet a
mért értékekhez  hozzáférni, de minden mért adat tárolva
marad.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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5.4.2 Mért értékek memória

A mért behúzóerő értéket a készülék a belső memóriájában tudja tárolni, és az adat

megfelelő olvasó eszközzel naplózható. (USB kábel használatával). Az erre vonatkozó

tudnivalók külön dokumentumban találhatók. 

Több ezer mérés adatai tárolhatók.

A kijelzőn megjelenő   f u l    azt jelenti, hogy a mért értékek memória 100%-ig megtelt.

Az ezt követően végzett mérések adatai felülírják az első mért értékeket.

5.5 Mérési tartomány

Ne lépjük túl a mérési tartományt, különben a készülék károsodhat! 

A mérési tartományt meghaladó értékek esetén villogó fény figyelmezet

Csak a mérési tartományon belül eső értékeket tárolja a készülék.

      

5.6 Akkumulátor töltöttségi állapota 

Az akkumulátor töltöttségi fokát a készülék bekapcsoláskor rövid időre kijelzi.
(Vonaldiagram 0 - 100%) 

Ha a „bat low” (akkumulátor töltöttségi szint
alacsony) felirat melletti LED világít, akkor amint erre
lehetőség van, a készüléket tölteni kell az USB kábel
csatlakoztatásával. → 4.2 

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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6 Rendszer beállítások   

A     ���������	
���     az alábbi beállítások megváltoztatását engedi meg:

• ID azonosító szám

• Mozgásérzékelő küszöbértékének aktiválása (Automata használat)

• Mérési időtartam Automata használat módban

• Kijelző fényerősség

Kövesse a következő lépéseket az értékek változtatásához: 

Beállítási menü
kiválasztása

➢

clear

off

manual

auto  tartsa lenyomva 3 másodpercig

StA és a con: felirat megjelenésekor engedje el a
gombokat.
A config LED világítani kezd 

A beállítási menüben számos érték változatására van mód. Az
eljárás valamennyi beállítás esetén azonos:

érték növelése

➢

clear

off  nyomja meg röviden 

érték csökkentése

➢

manual

auto  nyomja meg röviden

a következő beállítás a

konfigurációs menüben
➢ clear

off
 tartsa lenyomva 1 másodpercig

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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A következő értékek beállítása lehetséges

ID azonosító szám A kijelzőn Id, majd röviddel utána az azonosító szám jelenik
meg [0 - 31]. 
Azonosító számot lehet itt beállítani, pld. a mérendő
különböző befogórendszerek megkülönböztetésére.

Mozgásérzékelő
küszöbérték

A kijelzőn Int (interrupt), majd ezt követően egy 1 és 255
közötti érték jelenik meg.
Ez az érték jelzi a mozgásérzékelő küszöbértéket: 
alacsony érték azt jelzi, hogy kis gyorsulásra van
szükség, míg magas érték esetén nagyobb gyorsulás
szükséges a mérés indításához; javaslatunk: ~40
Küszöbérték változatása: lásd feljebb

Mérési időtartam
automata használat
módban

A kijelzőn dur (duration) látható, majd egy érték jelenik
meg.
Ez az érték jelzi az időtartamot, ami alatt a mért
értékeket rögzíti a készülék automata üzemmódban. A
mért értékek közül a legmagasabb lesz eltárolva a
készülék memóriájában.
Példa:   ~ 10 (kb. 5 másodperc) 

Kijelző fényerősség A kijelzőn rövid ideig bri (brightness) jelenik meg, majd
egy érték 0 és 255 között.
Ez az érték jelzi a kijelző fényerejét: 
kis érték jelzi a sötét kijelzőt (alacsony energia
felhasználás); a magas érték a fényes kijelzőt (magas
energia felhasználás); javaslatunk: ~130-200

Nyomja meg újra a "clear" gombot és akkor visszatér az Id pontra.

Kilépés a beállítási
menüből

� manual

auto
 A beállítási menü elhagyásához: 

nyomja folyamatosan "mode" gombot, amíg a kijelző kézi
üzemmódra vált.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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7 Karbantartás

7.1 Tartalék alkatrészek

jelölés Rendelési szám

O�gyűrű 35,5 x 1 0.926010.237

Kupak 95.106.132.3.1

7.2 Kikapcsolás hiba esetén

Az eszköz zavar esetén szükségeljárással kikapcsolható.

� Vegyük le a kupakot

� Érintsen egy mágnest az deaktiváló
felülethez 

A készülék kikapcsolt állapotba kerül; majd újra fog indulni, amikor bekapcsolja az „on”
gombbal. A tárolt mérések megmaradnak a memóriában.

7.3 Karbantartás

Felülvizsgálat az OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH-nál

• évente 

• a készülék leejtése vagy hasonló eseményt követően      

7.4 Végleges üzemen kívül helyezés  

Végleges deaktiválás esetén az akkumulátor szakszerű ártalmatlanítása érdekében a
készülék az OTT-JAKOB-hoz küldendő.     

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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8 PC program

8.1 Termékleírás

A program segítségével állíthatók be a rendszer paraméterei valamint olvashatók ki és
exportálhatók a rendszerben tárolt mért értékek.  

A program tartalmazza a ���������	
���� behúzóerő mérőrendszer akkumulátor
töltést vezérlő funkcióját.

8.2 Telepítés

Rendszer követelmények

• USB csatlakozási lehetőség

• Windows operációs rendszer 
(tesztelve a Windows 2000, Windows XP és Windows 7 32 bit-es változatával) 

• CD meghajtó a telepítéshez

A mérőkészüléket nem szabad csatlakoztatni a telepítés alatt!  

� Tegye be a CD-t a meghajtóba

� Indítsa el a „Start.exe”fájlt

A telepítés elindul, a következő információkat kéri:

� Nyelv

� A program tárolás helye

A telepítés a program szerződési feltételeinek elfogadását követően befejeződik.  

Megjegyzés program eltávolításhoz: A program eltávolítását a  „Power-Check
II_remove” programrész indításával tudjuk elvégezni. 

Amikor első alkalommal kapcsoljuk a PC-hez a mérőkészüléket, megtörténik az
azonosítás, a Windows felismeri azt.

� csatlakoztassa a  ���������	
���  készüléket a számítógéphez a készülékkel
szállított USB kábellel.

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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8.3 Használat

8.3.1 Indítás

� Csatlakoztassa a ���������	
��� készüléket a bekapcsolt számítógéphez a
készülékkel szállított USB kábellel.

� Várjon, amíg a rendszer felismeri az alkalmazást

� Indítsa el a ���������	
��� programot; indítás után a bal felső mezőben a következő
feliratot fogja látni: „1 PowerCheck found and 1 connected”

A fenti sorrend betartása nagyon fontos!

8.3.2 Kijelzés és használat

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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A kijelző rész

A zöld színű kijelző rész mutatja a következő információkat:

• Csatlakoztatás: sikeres, amikor „1PowerCheck found and 1 connected” feliratot
látjuk

• Felülvizsgálati dátum: ez megegyezik a készülék kalibrálási idejével, 
amit az OTT-JAKOB végez

• A készülék sorozatszáma

• A program verzió száma

Kategóriák beállítása  

• Read Config: ezt a gombot megnyomva az aktuális készülék beállításokat látjuk;
indításkor ezek jelennek meg, amint az előzőkben írtuk. 

• Write Config:  ezt a gombot megnyomva a mezőkben beállított értékeket átmenti a
készülékre, megváltoztatva a korábbi készülék beállításokat, azaz átírja azokat.

• Set default:  ezt a gombot megnyomva visszaállítja a gyári program beállításokat.

Rendszerbeállítások az „ID”, „Interrupt”, „duration” és a „Brightness” funkciókhoz:
A mezők melletti értékek változtatása a le és fel irányú nyilakra kattintással vagy az
érték mezőbe írásával.     → # 6 / � 24  

A dátum és az idő beállítása nem lehetséges, mert ezek megegyeznek a számítógép
dátumával és idejével.

A korrekciós gyűrű állítása nem lehetséges a programban, csak a beállított érték
olvasható le.            → 4.1 / � 17 

A folyamatos mérési mód beállításait hasonlóan lehet levégezni, mint a rendszer
funkciónak beállításait.   → 5.3 / � 21 

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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Termékismertető

Power�Check II

Mért értékek kategóriája  

A következő mérési értékeket jeleníti meg itt:

• Mérés

• Dátum

• Idő

• Mért érték [kN]  

• Korrekciós gyűrű pozíció

• Készülék azonosító

A aktuális memória tárméret felhasználtságát %-ban jelzi ki   

• Read memory: ezt a gombot megnyomva a mért értékek megjelennek a kijelzőn.

• Export: ezt a gombot megnyomva menti az aktuális mérési eredményeket egy
kiválasztott mappában. Két txt fájlt fog létrehozni: egyiket tizdes vesszővel, a másik
pontot tesz a tizedes jegy helyére és a file vége ….dot.txt lesz.
A txt fájl  importálható, majd kezelhető bármilyen táblázatkezelő programmal 

• Clear Memory: ezt a gombot megnyomva minden érték törlődik a készülékből,
helyreállítási lehetőség nincs!

A fejlesztés következtében történő változtatás joga fenntartva! 95.100.352.D.H / 2014-10
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