HANDLEIDING
Gebruik Momentschroevendraaier

VIDEO
Gebruik Momentschroevendraaier
Er is ook een video over het gebruiken
van de momentschroevendraaier!

De video kun je altijd bekijken door te
klikken op de afbeelding hieronder.

Ga naar video

Handige informatie
voor gebruik momentschroevendraaier

1. Waarom een schroef onder een moment aandraaien?
Een draad die te los in de schroefklem zit, kan leiden tot
oververhitting en zelfs tot brand omdat er een te hoge
overgangsweerstand.
Om te voorkomen dat de draad te los zit worden de
kabelschroeven vaak extra vast gedraaid. Echter kan dit ook
problemen veroorzaken doordat de draad en kooiklem
beschadigd kan raken.
Daarom is een schroef aandraaien onder het juiste moment erg
belangrijk.

2. De installateur is verantwoordelijk voor de installatie
Volgens de NEN 1010 is de installateur verantwoordelijk voor de
installatie die hij/zij achterlaat. De installateur moet zich ook aan
de installatievoorschriften van de fabrikant houden.

Tegenwoordig staat bij iedere fabrikant per product hoeveel
Nm het aandraaimoment moet zijn.
Staat dit niet op het component, dan vind je dit eenvoudig op
de productspecificatie van de fabrikant, of bijvoorbeeld de
verkooppartij.

3. Niet te strak vooraf aandraaien schroef.
Voorafgaand aan het aandraaien van de schroef met de
momentschroevendraaier kan het zijn dat je de schroef aandraait
met een gewone schroevendraaier. Wij noemen dit 'handvast'.
Handvast houdt in dat de draad in de kooiklem nauwelijks vast zit
en dat dit enkel als functie heeft om de draad tijdelijk te
klemmen voordat de momentschroevendraaier wordt gebruikt.
Wanneer je tijdens het handvast draaien de schroef te strak vast
draait. Dan kan het zo zijn dat de schroeven te strak zitten en het
aandraaien met de momentschroevendraaier heeft dan geen nut
meer. Deze draait dan door omdat het moment al is bereikt.
Echter is dit in 9/10 gevallen gewoon niet het juiste moment en
dus niet de juiste voorschrift van de fabrikant.

4. Altijd alle schroeven bij langs na vervoer groepenkast.
De groepenkast wordt in de fabriek vaak voor gemonteerd en
daarna compleet afgeleverd bij de klant. In de fabriek worden
de component schroeven onder het juiste moment aangedraaid.

De groepenkast gaat met een vervoerder richting het
afleveradres waar deze wordt afgeleverd. Door het vervoer
en de trillingen die hier bij komen kijken kunnen schroeven los
komen te zitten. Ga dus altijd elke schroef van de
componenten in een nieuwe groepenkast bij langs met een
momentschroevendraaier. Doe dit voordat je de nieuwe
elektrische installatie inschakelt.

Stap 1.
Bepaling hoeveel 'Newton meter' aandraaimoment.

Waar kun je het aandraai moment vinden?
- Webwinkel: 123Groepenkast.nl
- Productpagina website fabrikant
- Productsheet (.pdf) fabrikant
- Op het product of verpakking van het product

Voorbeelden:
Enkele voorbeelden van plekken waar je de het aandraaimoment
van een product tegen kunt komen.
Voorbeeld ABB
Sommige fabrikanten noemen
het aandraaimoment anders.
Hier heet het "Aanhaalmoment".

Voorbeeld Schneider
Hier bijvoorbeeld in het
engels op de
productsheet.
Voorbeeld 123Groepenkast.nl
In onze webwinkel proberen wij
altijd een zo compleet mogelijke
weergave te geven bij een
product. Dit is dus ook met
aandraaimoment.

Stap 2.
Instellen van het juiste aandraaimoment.

Geen hogere wiskunde
Het instellen is geen hogere wiskunde met moeilijke
getallen. Zodra je het aandraaimoment bij stap 1
hebt ontdekt, dan kun je deze instellen met als
leidraad het kleine weergaveschermpje op de
momentschroevendraaier.

Stapgrootte
Er zijn verschillende merken momentschroevendraaiers (Wiha,
Cimco, etc.) met ook verschillende stapgroottes in Nm. Het meest
gangbare is een stapgrootte van 0,2 Nm. Qua instelbare Nm ga
je dan bijvoorbeeld van 1,2 Nm naar 1,4 Nm
1,6Nm
1,8Nm
en uiteindelijk bijvoorbeeld 2 Nm.

Het instellen.
Voor het instellen gebruik je de insteltool.
Deze steek je in de schroevendraaier en kun
je naar rechts en links draaien. Hiermee kun
je het aandraaimoment instellen naar het
gewenste moment.

"Goed gereedschap
is het halve werk"

Stap 3.
Juiste bit in bithouder klikken.

Kies de juiste bit
Welke bit je moet hebben voor welke automaat kun je uittesten
door de bit in de schroef te zetten. Vaak heb je voor groepenkast
componenten de plusmin bit nodig en dan een kleine (SL/PZ1) of
grote (SL/PZ2).

Klik de bit in de bithouder
Klik nu de bit in de bithouder waar je bij stap 2 het moment hebt
ingesteld. Wanneer deze goed vast zit hoor je een duidelijke "klik".

Stap 4.
Draai de schroeven van de componenten
aan onder het juiste moment.

Zet de momentschroevendraaier op de schroef
Zet de momentschroevendraaier op de schroef van het
component dat je aan wilt draaien. Begin dan te draaien.

Wanneer is het aandraaimoment bereikt?
Wanneer het aandraaimoment is bereikt hoor je de
momentschroevendraaier doorklikken.
Herhaal dit bij alle schroeven en componenten.
Let op:
Sommige componenten
hebben dus een ander
aandraaimoment.

"Klik"

"Klik
"

"Klik"

Stap 5.
Opruimen = Belangrijk.

Zorgvuldigheid
Het goed en zorgvuldig onderhouden en behandelen van je
materiaal is erg belangrijk.
Je klikt als eerste de bithouder en de bit uit de
momentschroevendraaier. Deze kun je dan opruimen in je
opbergtasje / doos.

Zet het moment weer terug naar het beginmoment
Draai de momentschroevendraaier weer terug naar het
beginmoment met de insteltool. Op deze manier wordt het interne
gedeelte van de momentschroevendraaier niet statisch en blijft de
instelling accuraat.

"Het interne gedeelte
wordt dan niet statisch,
blijft vervolgens accuraat
en goed werken."

Welke momentschroevendraaierset heb ik nodig?

Verschillende soorten sets
Op 123Groepenkast.nl hebben we
verschillende soorten
momentschroevendraaiers in kleine en
grote sets.
Hieronder staan de verschillende sets
opgenoemd met doorverwijzingen naar
de productpagina.

TorqueVario 2872 T13 (14 delig)
Een momentschroevendraaierset in een
overzichtelijk opbergmapje.
Naast de bitjes, bithouder, insteltool en
momentschroevendraaier zit hier ook
een schroevendraaier bij waar je
eenvoudig de bitjes in kunt klikken.
Bereik: 0,8 Nm tot 5,0 Nm

Ga naar product.

TorqueVario 36791 (18 delig)
Een momentschroevendraaierset
in een overzichtelijk opbergmapje.
Deze set is volledig met 15 soorten
slimbits, (verschillende bitjes voor
elke situatie).
Bereik: 0,8 Nm tot 5,0 Nm
Ga naar product.

Wiha Starterset 2872 S3
Een kleine en compacte starterset
met enkel de slimbit bitjes die je het
meeste gebruikt, de kleine (SL/PZ1)
en grote (SL/PZ2).
Bereik: 0,8 Nm tot 5,0 Nm

Ga naar product.

Bedankt voor het lezen

Deze handleiding mag vrijblijvend gedeeld worden in
zijn originele staat met verwijzingen naar
123groepenkast.nl / LagewegGroep B.V.

