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 Asennustyökalut johdinsiteille 

MK10-SB MK20, MK21 MK3SP

MK7 MK7HT

MK6 MK9 MK9HT

EVO7 / EVO7SP

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

Processing Tools for Cable Ties KR-Series

KR6/8 KR8PNSE

Processing Tools for Metal Ties

MK9SST MK9PSST

MTT4HDT KST-STG200. THT

Processing Tools for Metal Ties

 sivu 446.  sivu 446.  sivu 447.  sivu 447. 

 sivu 448.  sivu 449.  sivu 449.  sivu 450. 
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 sivu 454.  sivu 454.  sivu 455.  sivu 455. 

 sivu 456.  sivu 456.  sivu 457.  sivu 457. 
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 Asennustyökalujen valintataulukko 

 kyllä 

 ei 

� 4,8 mm

� 4,8 mm

� 4,8 mm

 kyllä 

 ei 

� 4,8 mm

 kyllä 

= 2,5 mm

= 4,5 mm

 kyllä 

 ei 

 Johdinside  Ominaisuudet  Asennustyökalu  Sivulla 

 vakio 
johdinside 

 KR-sarja 

 johdinside-
leveys 

 johdinside-
leveys 

 johdinside-
leveys 

 johdinside-
leveys 

 esisäädettävä 
johdinsiteen 

kiristys ja 
katkaisu  pneu-

mattinen 

 sähkökäyttö-
inen 

 pneu-
mattinen 

MK10-SB

MK20

MK10-SB

MK21

MK3PNSP2

MK7P

MK9P

EVO7 / EVO7SP

MK7

MK6

MK9

MK9HT

AT2000

ATS3080

KR8PNSE

KR6/8

 kyllä 

� 4,8 mm

MK3SP

� 4,8 mm

MK7HT

 teräs-
johdinsiteet 

MK9PSST

MK9SST

MTT4

THT

KST-STG200

HDT

 kyllä 
 pneu-

mattinen 

 johdinsideleveys 

 johdinsideleveys  ei 

 kyllä � 16,0 mm

� 13,0 mm

� 16,0 mm

� 12,3 mm

� 12,0 mm

� 7,9 mm

 ei 

 esisäädettävä 
johdinsiteen 

kiristys ja 
katkaisu 

 johdinside-
leveys 

446

446

447

453

446

446

450

448

449

451

451

452

434

438

454

454

447

449

455

455

457

457

456

456
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1.  Työkalussa on kolme johdinsiteen kiristysmomentin esiasetusta. 
Asetus valitaan säätönupista (1). Säädetty arvo näkyy asteikossa 
(2).

2. Kiristysmomentin hienosäätöä (3) käytetään tarvittaessa. 

3.  Aseta johdinside nipun ympäri ja työnnä johdinsidepää lukko-osan 
läpi (4). Kiristä johdinside käsin niin tiukkaan että, yksi painallus 
työkalulla riittää lopulliseen kiristykseen ja katkaisuun.

4.  Aseta työkalu johdinsiteen sidenauhaan (5) niin, että työkalun 
kärki koskettaa lukko-osaa (4). Kiristäminen voidaan aloittaa.

5.  Kun esiasetettu kiristysmomentti on saavutettu työkalu katkaisee 
johdinsiteen jättämättä teräviä reunoja.

Työkalun testaus – Kiristyslujuuden määrittäminen 

225 N 
= työkalun säätöarvo 

  2  

Example:

T50R  =
 225 N min.vetolujuus

             2

Min.vetolujuus  
= työkalun säätöarvo

           2

HellermannTyton tekee yhteistyötä MAV Prüftechnik (Berlin) kanssa 
määritettäessä ja testattaessa työkalun kiristyslujuutta ja laatua 
(HT50 testilaite). 

Työkalun testaaminen on vaikea prosessi. Tämän vuoksi on erittäin 
tärkeätä standardoida testimenetelmä jotta saadaan vertailukelpoiset 
testitulokset. Testeissä pitää huomioida johdinsiteen koko ja 
vesipitoisuus. Tästä johtuen lopputulos voi vaihdella kun testataan 
monia saman kokoisia johdinsiteitä. 

Vetolujuuden lopputulokseen vaikuttaa myös työkalun 
katkaisunopeus, työkalun asento johdinsiteeseen nähden ja työkalun 
osien kunto. Huom. antamamme arvot ovat ohjearvoja. 

Käyttöohjeissa annamme yleissäätöarvot jokaiselle johdinsidetyypille. 
Mikäli vetolujuusarvot pitää dokumentoida tai noudattaa 
spesifi kaatiota suosittelemme, että säätö tapahtuu MAV antamien 
arvojen mukaisesti. Yleisohjeena voidaan myös käyttää: 
Puolet johdinsiteen annetusta minimivetolujuudesta käytetään 
säätöarvona.

Minimivetolujuus on arvo joka johdinside kestää ennen kuin se venyy 
tai katkeaa. Työkalun säätöarvot lasketaan seuraavasti:

 

 Johdinsidetyökalun käyttöohjeet (esimerkkinä MK7)
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Seuraavalla testimenetelmällä voidaan testata käsikäyttöisen 
johdinsidetyökalun kiristysvoima.

1. Aseta johdinside (kuvassa vihreä) pidikkeeseen (A).

2. Tuo johdinsidetyökalun kärki (B) aivan kiinni testipenkkiin (C).

3.  Aseta sidenauha asennustyökaluun ja vedä johdinsiteen lukko-osa 
kiinni pidikkeen (A) reunaan.

4. Resetoi mittauslukema nollaan (D).

5.  Vedä asennustyökalun liipaisinta toistuvasti kunnes johdinside on 
katkaistu.

6. Mittari näyttää saavutetun kiristysvoiman juuri ennen katkaisua. 

 Riippuen käyttökohteesta kiristysvoimaa voidaan säätää.

Huom. annetut ohjeet pätevät ainoastaan HellermannTyton -johdinsiteille. Muiden valmistajien johdinsiteille voidaan tarvita eri arvot.

Jotta säätöarvoja ei voida manipuloida tai muuttaa HellermannTyton tarjoaa työkaluille erillisen kiristysmomentin säätönupin suojan. 
(Nimikenumero: 110-07200 työkaluille MK7, MK7HT, MK7P, MK9, MK9HT, MK9P).

Tarvittaessa työkalun säätö ja kalibrointi uusitaan jonkin ajan kuluttua. 

 Kiristysvoiman mittaus testilaitteella (Chatillon DFS-II) EVO7-työkalulla.

 Testilaitteen valmistajan yhteystiedot:

AMETEK GmbH 

Mr. Sancar Eser 

Rudolf-Diesel-Straße 16 

40670 Meerbusch 

Germany

  

Telephone:  +49 2159913684 

Fax:  +49 21599136684 

E-Mail: Sancar.Eser@ametek.de 

www.ametek.de 
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