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LUTRONIK Elektro GmbH 
Auf der Steinge 3-5 
72827 Wannweil 
Deutschland / Germany 
Tel:  +49 (0) 1805 / 588 766 
Fax:  +49 (0) 7121 / 50 52 02 
eMail: info@powerstun.com 
Web:  www.powerstun.com 
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Elbedövare med registrering
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Korrekt användning av elbedövaren omfattar:

Anslutning och drift av instrument (bedövningstång) som överensstämmer med 
IEC 60335-2-87: 2002 (särskilda regler för elbedövare). Tyska punkt EN 
60335-2-87: 2002. Klassificering enligt VDE 0700 del 87.
Användning av andra än den avsedda användning är förbjudet.
Drift utomhus är inte tillåtet. 
Använd endast inomhus!

Läs bruksanvisningen noggrant och grundligt. Skador orsakade 
av att inte följa instruktionerna ordentligt omfattas inte av 
garantin. Vi kommer inte att ersätta för skador som uppstått av 
olämplig användning.

GGGG  Skyddsklass II 

o Enligt EU-riktlinjer

c Denna enhet får inte kastas i det normala soporna!
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Signaler: Vit kontrollampa visar att bedövare är klar för 
användning; röda kontrollampan visar spänningstyrka ; 
Ström indikatorn visar aktuell ström; spänningsindikatorn 
visar aktuell spänning; lampans blinkade signaler visar 
minimal bedövningstid (12 sec )

Säkerhetsanordningar: Redundant testsystem; säkerhetskoppling: tid och
temperatur; termokontakt (återkopplar sig efter 
avkylning genom att snabbt avbryta den elektriska 
flödet); skyddad från kortslutning

Utlopp för bedövning tång: modifierad CEE-uttag för dvs klämma 1-020Z1

Monterng:

Vikt:

Dimensioner: 

Väggfäste med metallram

9,1 kg 

Rostfritt stål (1.4301) utsida: 280 x 230 x 140 mm 
Totalt: 360 x 280 x 160 mm

Skyddsklass: Klass 2 / i enlighet med VDE 0755 nya / IP54

Arbetstemperatur: 0 .. 40 ° C i omgivningen (följ reduceringskurvan)

Ytterligare egenskaper: Kontinuerlig övervakning av bedövningsström och 
spänning; automatiskt slår på och av (ingen aktivering 
eller avaktivering av klämma behövs) 
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8 . Underhåll / Reparation / Reservdelar
Skulle tekniskt underhåll, reparationer eller reservdelar bli nödvändigt, kontakta 
bara servicepartnern nedan. Skicka in enheten endast om vårt serviceteam begär 
dig att göra det, beroende på fel, kan endast delar av anordningen behövas.

Transport risker att skicka enheter tar ägaren av maskinen. Se till säker och 
lämplig förpackning för transport. Vi rekommenderar att originalförpackningen 
för en sådan situation.

Serviceadress:
LUTRONIK Elektro GmbH
Avdelning:
Auf der Steinge 3-5
72827 Wannweil
Deutschland / Tyskland
Tel:  +49 (0) 1805 / 588 766
Fax:  +49 (0) 7121 / 50 52 02
eMail:  info@lutronik.com 

9. Tekniska Specifikationer
Användande:

Bedövning kapacitet:
Ingående spänning: 
Ingående effekt: 
Bedövnings spänning: 
Bedövnings ström: 
Bedövnings effekt: 
På motstånd: Stunning
Varaktighet: 

Snabb elbedövare för bedövning slakt djur

40 djur i timmen
230 VAC 50 Hz
max. 550 VA antas vid motstånd av 175 ohm 
ca. 250 V vid antagen resistans på 175 ohm 
ca.. 1,5 A vid antas motstånd av 175 ohm 
max. 400 VA 45% ED
<1300 Ohm
Stängs av automatiskt efter högst bedövning (18 s)
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1. Introduktion
Denna elbedövare, är ett instrument som överensstämmer med EG-riktlinjen 
89/336 / EWG, är avsedd för användning med en operativ enhet (bedövnings 
klämma, som hindrar, prod, etc.)
I enlighet med den avsikt och definitionen av riktlinje 89/336 / EWG, är det 
sammansatta instrumentet här (elbedövare) inte en anordning enligt artikel 1 
punkt 1 och i enlighet med EMV-riktlinjen. Dessutom är denna elbedövare en 
del av ett system som måste fyllas med en operativ enhet (se ovan) från handels- 
och industri i enlighet med EMVG § 5 § 5 mening 3.
En elektrisk strömbegränsning / frånkoppling skyddar elbedövaren från 
överbelastning eller en kortslutning vid utloppet; ett isoleringselement skyddar 
elektroniken mot överhettning.

2. Operativa Egenskaper

1. Skyddande kontakt
2. Spänningsindikator
3. Strömindikator
4. Mod. CEE-uttag för op. anordning

5. Vit control lampa (ström)
6. Röd control lampa(bedövnings process)
7. Signal ljus
8. Väggfäste

1
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3. Viktig Säkerhetsinformation
Denna elbedövare uppfyller skyddsklass 2 enligt VDE 0411 eller VDE 0550. Av 
denna anledning, kan elbedövaren endast användas med en 230Volt växelström 
och med en skyddande kontur kontakt. 
Håll elbedövaren utom räckhåll för barn!

Olycksförebyggande föreskrifter för elektriska instrument som fastställts av yrkes 
unionen måste följas.

Öppna inte eller ta bort höljen eller delar om inte detta lätt kan göras för hand. 
Delar som kan leda farlig ström kan bli lämnad oskyddad.

Endast en auktoriserad tekniker kan serva eller reparera enheten, om det skulle 
bli nödvändigt. Teknikern måste vara väl förtrogen med tillhörande faror och 
vilka regler som gäller (VDE 0100, VDE-0701, VDE 0680 och VDE 0683).

Slå aldrig på enheten omedelbart efter att ha lämnat ett kallt rum och in i 
ett varmt rum. Detta kan leda till kondens som kan i vissa fall, förstöra 
elbedövaren eller dess känsliga elektroniska delar. 

Låt instrumentet värmas upp till rumstemperatur innan du startar den. 
Bär inte metalliska eller ledande smycken som kedjor, armband, ringar, 
etc., när man arbetar med elbedövaren.

Elbedövaren får inte användas på människor.
Detta instrument kyls genom konvektion.
Använd alltid elbedövaren och dess operativa del under övervakning. 
Använd inte om transformatorn är skadad.

Åtgärder måste vidtas för att säkerställa skydd mot elbedövarens effekt (dvs 
för mycket spänning, elektrisk brist) och effekter och faror som uppstår 
från användaren (dvs för hög ström).

Vid drift med ström, kan endast de operativa delarna (bedövningstång) 
som uttryckligen tillåts för denna elbedövaren användas.
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Vid händelse av instrumentella fel, skicka in enheten för 
reparation. Du hitter serviceadresser i slutet av denna 
bruksanvisning.

Ytterligare information:

Tecken på fel under bedövning:

Skulle den röda signallampan blinka två gånger upprepade gånger efter bedövning,  då 
uppnåddes inte den lägsta bedövningstid 4 sekunder.

Skulle den röda signallampan blinka tre gånger upprepade gånger efter bedövning, var 
den minsta ström på 1,3 A inte uppnåd under de första sekunderna. Detta orsakas oftast 
av smutsiga elektroder.

Om felsignalerna avbryts genom förnyad bedövning, kommer lampan att fortsätta blinka.

Alternativ hjärna-hjärta-bedövning:
Den kortaste tid för bedövning huvudet måste pågå i minst 4 sekunder. Efter en sekund 
senast, måste en ström av 1.3 A flöda. Effekterna måste nå hjärtat i mindre än 6 sekunder 
(vanligtvis 2-3 sekunder). 
Hjärtat måste sedan bedövas i minst 6 sekunder.

7. Rengöring
Elbedövaren har ytor av plast och rostfritt stål som är lätta att ta hand om. 
Använd en fuktig trasa med lätt rengöringsmedel vid rengöring. Ett 
kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel för rostfritt stål kan användas för att 
rengöra stålytorna. Restfukt bör torkas av med en torr handduk.
Rengör inte enheten under en ström av vatten eller med en högtryckstvätt.

Använd inte aggressiva rengöringsmedel vid rengöring av plastdelar, 
eftersom att tittar fönstret i synnerhet kan bli matt.

Håll fönstret fri från smuts så att alla kontroller kan läsas enkelt.

* 
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6. Problem och deras Källor

6.1. Defekter i Tången
Kortslutning: Enheten försöker att slå på, men eftersom motståndet är 
<1300 Ohm, så stänger den av sig själv på en sekund på grund av överflöde.

Lös anslutning: Avbrott i bedövningsprocessens längre än 15 sekunder,
kan "förvirra" automatiserade skyddsinstallationer
att tro att djuret har släppts (orsak: stickkontakt / kabel).

6.2. Fel under bedövning
För låg spänning: På grund av smutsiga eller oxiderade elektroder eller på 
grund av lågt tryck på tången.
Vatten: Tången bör inte bli blöt (kan orsaka en kortslutning eller 
korrosion). Istället kan djuret vara vått.

6.3. Brutna Ben
Dålig elektrodkontakt på tången: Smutsiga elektroder eller avbruten 
kontakt när djuret rör sig (Åtgärd:! flytta tången med djurets rörelser).

6.4. Blodfläckar
Dålig elektrodkontakt på tången: smutsiga elektroder eller avbruten
kontakt när djuret rör sig.
Lös anslutning: Avbrott i bedövningsprocessens längre än 15 sekunder kan 
"förvirra" automatiserade skyddsinstallationer att tro att djuret har släppts 
(orsak: stickkontakt / kabel).

6.5. Instrumentalt Fel
I detta fall kommer enheten inte att slå på: Den vita kontrollampan tänds 
inte alls eller tänds endast en kort stund efter det att enheten är ansluten!

Instrumentalt Fel: Den röda signallampan blinkar fem gånger en kort stund 
efter att du anslutit enheten. Instrumentet kan fortfarande användas, men 
kanske inte fungerar korrekt.
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Utloppet för elbedövaren (modifierad CEE Outlet) och anslutna sladdar måste 
skyddas från direktkontakt. 

Kablarna som används måste isoleras eller tåla spänning, och kontaktpunkterna 
måste säkras från beröring direkt.

Lägg inte öppna, kablar metall och kontakt ställen vid utloppet (modifierad CEE-
Outlet) av elbedövaren. Alla dessa platser måste täckas med lämpligt 
isoleringsmaterial som inte är brännbart, eller andra skyddsåtgärder måste vidtas 
för att förhindra direkt kontakt. 

Lämpliga åtgärder måste också vidtas för att skydda de delar av klämman, etc., 
som leder ström från direktkontakt.

Vid montering transformatorn på en vägg, så att väggen kommer att hålla 
transformatorn och att skruvarna är tillräckligt stora. En stencil för borrning av 
hålen är inkluderad.

Använd inte elbedövaren i rum eller under ogynnsamma omständigheter under 
vilka eller genom vilka brännbara gaser, ånga eller dammpartiklar är i närheten 
eller kan vara i närheten.

För din egen säkerhet, se till att elbedövaren och dess anslutning inte kommer att 
bli fuktig eller blöt. Undvik starka elektromagnetiska fält (högtalare, motorer, 
transformatorer, etc.), eller statiska fält (laddare / Vibroavlastare, dator eller tv-
skärmar). Dessa kan ändra standardparameter (spänning eller ström eller visning 
av båda).

Om säker användning av transformatorn inte är längre möjlig, stäng av 
elbedövaren (dra ur kontakten) och se till att den inte av misstag kan slås på igen. 

Användaren kan anta att säker användning inte längre är möjlig:

* när elbdövaren är skadad

* när elbedövaren inte fungerar normalt

* efter en lång period av lagring av maskinen i en dålig miljö

* efter en skadad transport eller maskinen blivit tappad

*
Skulle detta inträffa, skicka Elbedövaren in för underhåll eller 
reparationer för att undvika ytterligare skador på människor eller 
djur. Serviceadresser kan hittas i slutet av detta bruksanvisning
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4. Installation och Användning
1. Anslut den modifierade CEE-Outlet till den tillåtna operativa enheten.
2. Sätt in kontakten it ett jordat uttag.
3. Elbedövaren kommer nu ställa in spänningen (den vita kontrollampan tänds,
om inte ett fel har uppstått.
4. Tången måste placeras på djuret på ett sådant sätt att djurets hjärna är
översvämmad med el först, eller åtminstone samtidigt som djurets kropp!
Åstadkomma ett bra flöde av elektricitet, om nödvändigt genom att fukta djurets
hud. Den elektriska strömmen skall vara minst 1.3 A i den första sekunden,
denna ström av 1.3 A måste fortsätta i minst 4 sekunder, medan lugna djuret, om
det behövs. Annars måste varaktigheten av elektriska flödet fördubblas (gäller
inte för högspänning bedövning).
En blinkande signal visar slutet av det kortaste elektriska flödet möjligt.
5. OBS! När tången har en resistans lägre än 1300 ohm, så justerars bedövnings
strömmen automatiskt till maximalt 300 V (!).
Den röda kontrollampan tänds.

Fara!!!! Rör inte elektroderna vid denna tidpunkt!!!!
Varning! Brännskador kan uppstå!

Elbedövaren kan bli varm om den används under en längre tidsperiod, eller om 
en kortslutning skulle inträffa. Av denna anledning, att säkerställa att tillräckligt 
med luft kan nå transformatorn, och aldrig täcka den övre ytan hos 
transformatorn (för att undvika skador).
Kontrollera att transformatorn är avstängd när du ansluter den tången.

6. Vid en elektronisk överbelastning eller en kortslutning vid uttaget, kommer
elbedövaren automatiskt stänga av sig själv. En värmeenhet skyddar elektroniken
från överbelastning på grund av höga temperaturer.

Om en sådan överbelastning inträffar (kortslutning eller överbelastning), 
kommer uttaget stänga av sig själv. Detta innebär att ingen spänning är i uttaget, 
och ingen ström flyter. När kortslutningen har "återställts" eller temperaturen i 
enheten har sjunkit, kan uttaget "återställas manuellt" (dra i kontakten och 
ansluta den igen).
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Kontrollamporna visar transformatorns driftstillstånd (vit för elektrisk ström, 
röd för bedövning spänning på den modifierade CEE Outlet).

Siffrorna programmerade (elektrisk ström i ampere, och spänning) kan läsas på 
de två indikeringsinstrument (+). Siffrorna som visas beror på belastningen 
(djurets hud motstånd) på den modifierade CEE Outlet.

En blinkande signal visas om lasten varar 12 sekunder eller mer.

5. Allmänna tips om styckning processen och utdrag
och utdrag ur stadgar för djurskyddet i Slakt

Djuren ska skyfflas in i bedövningsboxen så tyst som möjligt. Slå inte djuren. 
Elektroniska pådrivare bör endast användas när det är absolut nödvändigt och 
sedan försiktigt. 
Vall passagerna måste vara djurvänligt.
Lämpliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa en korrekt kläm grepp under 
hela bedövningen. 
Företag som slaktare mer än 20 GVE per vecka eller 1000 GVE per år måste 
installera fixeringsanordningar för svin som väger mer än 30 kg (per 1 April 
2001).

Vallning, bedövning, band och styckning måste utföras av utbildade i 
hanteringen av djur och att använda bedövnings tången. De bör vara 
kvalificerade för att ersätta varandra.
En fullt fungerande ersättnings tång måste hållas nära bedövningsboxen och vara 
tillgänglig hela tiden. En ytterligare elbedövare måste hållas i varje slakteri.

Elbedövarna skall kontrolleras för att säkerställa ett optimalt flöde av ström 
genom hjärnan under användning. Elektroderna måste rengöras noggrant efter 
behov och kontrolleras innan slakt börjar.
Snittet blod dränering måste göras så snart som möjligt: senast 10 sekunder efter 
att bedövning är utfört om djuret ligger, och inte mer än 20 sekunder efteråt om 
djuret hänger. 




