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A. Forholdsregler:
1. Malestavens vandring skal vre Ingere end maskinens maximale vandring, der skal vre mindst
10 mm mellemrum mellem enden pa malestaven og maskinens maksimale vandrings ende som
folgende figur viser:

2. For at vre sikre pa at malestaven installeres driftsikkert pa maskinen, og for at undga enhver mulig
male uneijagtighed efter at staven har vret i brug i et stykke tid, ber malestaven altid installeres pa
maskinens bearbejdede glatte overflade, i tilfaelde af at der ikke er nogle bearbejdede plane
overflader pa maskinen til malestaysinstallation, ber bearbejdede glatte blokke eller rustfrie stal
indlaeg som leveres af ELBO, anvendes for at sikre at stavens ende og Isehovedet installeres pa
en plan overflade.

3. Hvis et maleur blev brugt til indstilling af malestaven, er det vigtigt at sikre at vinklen mellem
maleursspidsen og den udmalte overflade skal vre mindre end 30° for at undga den muligt
udmalings fejl. Hvis der anvendes et lodret maleur som pa folgende viste figurer, er det vigtigt at
sikre at maleuret er lodret pa den malte overflade for at undga den koniske udm6lings fejl.
(C)

(D)
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4. Følgende overvejelser skal foretages for at vælge en korrekt installations placering
(1) Staven bør installeres på den bearbejdede overflade i alle mulige tilfælde.

(2) Åbningen af målestaven må ikke installeres på steder, der er direkte udsatte for spåner, olie, vand, støv
eller lign.

(3) I det tilfælde hvor der ikke er nogle glatte overflader, skal man anvende en monteringssblok eller
båndstål for at give plant underlag til installationen. Installations båndstålet skal være så kort som
muligt for at give fast montering.

5. Et mellemrum på mindst 3,0 mm mellem målestaven og målestavsdækslet.
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6. Alle gevindhuller skal have mindst 6 gænger for at kunne sikre skruen fast i gevindhullerne. For skruer
der skal sikre en tung last skal gevindhullerne have mindst 8 gænger. Hele installations overfladen
skal efter isættelse af skruer afgrates og renses.

7. Alle kabler skal fastgøres, men skal have mulighed for de maksimale maskine vandrings bevægelser,
følgende er de anbefalede minimum radius for kabel opbinding.

8. Jordforbindelse er meget vigtigt for støj immunitet, modstanden skal være mindre end 1,0 Ohm.
9. Den vandrette og lodrette opretnings udmåling foretages 20 mm væk fra stavens ende, som følgende
figur viser.
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B. Installations Standarder & Krav :
1. Krav til monterings overflader:
a) Hvis stavens monterings overflader er ligeløbende med hinanden f.eks. som vist i figure A og B), bør
parallelismen af disse to monterings overflader være mindre end 1,0 mm.
B) Hvis monterings overfladerne er vinkelrette på hinanden (f.eks. vist i figur C), bør den vinkelrette
linie af disse to monterings overflader være mindre en 0,1 mm.

2. Målestav opretning:
Det er meget vigtigt at staven bliver oprettet ligeløbende med maskinens vandring.
For målestavs vandring mindre end 950 mm må den maksimale oprettede parallelisme mellem stav og
maskinbords vandring være mindre end 0,15 mm (det anbefales stærkt at den oprettede parallelisme
bør være mindre end 0,1 mm)
For målestavs vandring længere eller lig med 950 mm bør maksimums opretning parallelismen være
mindre end 0,1 mm.
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3. Frigang mellem læsehovedet og målestaven :
( 1 ) Frigang mellem læsehovedet og målestaven skal holdes mellem 0,8mm – 1,5mm
( 2 ) Den lodrette front parallelisme mellem målestav og læsehovedet skal være mindre end 0,5 mm.
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Målestaven model GT5L er ikke udstyret med bagplade, da
installationen sker med specielle vinkelbeslag som vist på billedet.
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DREJEBÆNKS INSTALLATION
Ved installering af Dro på en drejebænk kan følgende tips anvendes. For at montere tværslædestaven
vælges en plan overflade der er passende og fri af vandrende dele på drejebænken
Staven skal ved montering sikres at den er
parallel og vinkelret på slæden.

Test for parallelitet kan gøres enten med et
måleur eller et præcisions vaterpas
Ved montering af læsehovedet kan det være
nødvendigt at låse læsehovedet således at
det vandrer på linie og vinkelret på staven for
at undgå ødelæggelse af staven.

Den langsgående stav skal monteres på drejebænkens bagside
(Fig. 1) med den åbne side af staven pegende nedad og skal
være parallel med vangen. Læsehovedet monteres til
længdeslæden (Fig. 2 & 3) med de leverede beslag. Nogen
tilpasning kan være nødvendig ved visse drejebænke. Dæksler
bør monteres over slæden som vist ved Fig. 4.
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Efter at staven er oprettet til aksen, så
tilpasses det leverede beslag og monter
beslaget og vær sikker på at læsehovedet
sidder korrekt, således at når læsehovedet
er fastgjort er det vinkelret og parallel med
staven.

Monter beslaget til læsehovedet på
længdeslæden og vær sikker på at
læsehovedet er på linie og parallel med
staven. Fastgør ledningen og vær sikker
på at der er ledning nok til stavens frie
vandring.

Tilpasning til ”Z” Aksen
Før montering af staven sikres at ”+” kan låses når du ruller bordet ned og øger afstanden fra
bordet til skærehovedet.

”Z”
akse staven bør installeres på søjlens side med stavens åbne side
væk fra direkte spåner og kølemiddel og at vandringen går i den rigtige retning. ”-” mod spindlen
og ”+” væk fra spindlen (Fig. 1). Beslaget (Fig. 2) monteres på knæet og rundt om staven for at
dækslet (Fig. 3) kan beskytte staven, hvor der er meget kølemiddel & spåner.

Fastgørelse af ”X” Staven på en
fræser
En af de letteste måder at indstille en ”X” stav på
en fræser, hvis bordets side er bearbejdet, er at
spænde to paralleller på bordets glatte overflade
som bordet vandrer på og placer staven på
parallellerne.

Bor og skær omhyggeligt hullerne til de leverede
skruer.
Monter dækslet over staven og bor og skær
hullerne til fastgørelse på bordet og sørg for 3
mm mellemrum mellem dækslet og staven.

Når staven er monteret, så fastgøres
læsehovedet til længdeslæden, om
nødvendigt sikres hovedet for at sikre at
det er parallelt og på linie med staven.
(Den blå pakning mellem læsehovedet og
staven sørger for den korrekte frigang og
holder læsehovedet parallelt med staven).

Fastgørelse af ”Y” akse staven.
Hvis overfladen ikke er bearbejdet monteres
bagbeklædningen og brug en stopskrue til at

justere bagbeklædningen. Undersøg med et
måleur indtil staven er vinkelret på
maskinslæden.
Monter staven på bagbeklædningen i de
forborede huller og undersøg om staven er

parallel med maskinslæden med et måleur.

Mekaniske dimensioner of malestave mod. GT5 — GT1 — GR5 — GR1

Mekaniske dimensioner of malestave mod. GL5 — GL1
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Mekaniske dimensioner of malestave mod. GT5L
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