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FORORD. 

Kære STARING-kunde 
 

 
Vi takker mange gange, fordi De valgte denne 50 L. gennemstrømsblander fra 
STARING A/S 
Blanderen er den nyeste udvikling indenfor gennemstrømsblandere, og er designet 
som de øvrige STARING A/S produkter, brugervenlig, stærk, stabil samt let at rengøre. 
Ligeledes at brugen gerne skulle kunne efterleve alle de krav, som der stilles til denne. 
Blanderen er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi inden for området, og som 
kan opfylde alle de krav, der stilles til en moderne byggeplads. Som et resultat af et 
mangeårigt, intensivt udviklingsarbejde inden for blanderteknologi har STARING STB-
050L.GEN en høj kapacitet samt en enkel og nem betjening. 
 
Vi beder Dem gennemlæse denne instruktionsvejledning, således De kan benytte 
Blanderen og systemet korrekt og sikkert. 
 

 

 

 

 

 

ANVENDELSE. 

STARING Gennemstrømsblander type STARING STB-050L.GEN er beregnet for blanding af: 

- Kalk og Cementmørtler 
- Receptmørtel 
- Nogle funktionsmørtler 
- Byggeplads- og fabriksfremstillede mørtler 
- Enkelte typer ildfast Cement mørtler 

 

Blanderen er enkelt opbygget med sliddele beregnet til det hårde miljø, som en blander oftest 
bliver udsat for. Den er designet enkel, let og kompakt, og er ideel sammen med en silo samt en 
mørtel pumpe. 
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SIKKERHEDS INSTRUKTION. 

Betjeningsvejledning                 Enhver person som beskæftiger sig med opstilling, 
start, betjening, vedligeholdelse og reparation 
af blanderen, skal have læst og forstået 
betjenings- vejledningen. 

 
 
Ansvarlige personer                  Enhver bruger af blanderen er ansvarlig for, 

at det kun er kvalificerede personer, der er 
blevet oplært 
i brugen af blanderen, som betjener, 
vedligeholder eller reparerer den. 

 
 
Formålstjenlig benyttelse         Blanderen er beregnet til blanding af mørtel. 

Der kan også blandes faste stoffer uden 
tilsætning af vand eller andet tilslag. 

 
Blanderen må kun anvendes til ovennævnte 
formål og må ikke anvendes til blanding af 
brændbare eller eksplosive materialer. Ligeledes 
er den ikke beregnet til blanding af 
levnedsmidler. 

 
Blanderen må ikke bruges i rum, hvor der er 
risiko for eksplosive luftarter. 

 
 
Strømtilslutning Blanderen må ikke tilsluttes en almindelig 

stikkontakt. Tilslut til speciel kontakt (f.eks. 
byggestrøms- fordeler med HFI-relæ). Der skal 
anvendes kabler 
med stik ifølge gældende regler. I tilfælde af defekt 
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kabel eller stik må blanderen ikke sættes i drift. 
Der må kun anvendes sikkerhedsmæssige 
fejlfri kabler og stik. 
HUSK Altid kun kabel med jordforbindelse. 
Vask aldrig maskinen hvis den er tilsluttet 
elektrisk. 
Check altid om det er den rigtige forsikring 
til maskinen. 
LUK og LÅS altid kontrolpanelets frontlåge. 

 
 
 
 
 
Fare for personer og maskine   Ved ukyndig og forkert anvendelse og 

betjening kan der opstå fare i forbindelse 
med blanderen. Dette er forbudt. 

 
 
 
Sikkerhedsudstyr                       Brugerne skal undgå at anvende blanderen på en 

sådan måde, at det eksisterende sikkerheds-
udstyr ikke virker eller bliver sat ud af drift. 

 
 

Blanderen må kun anvendes, når sikkerhedsudstyret 
er i hel og ubeskadiget stand. 

 
 
 
Vedligeholdelses- og 
reparationsarbejder                   Alt arbejde på det elektriske udstyr må kun udføres 

af autoriseret personale, og i forbindelse hermed 
skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes. 

 
 

Udover de specielle foreskrevne vedligeholdelses- 
arbejder skal blanderen mindst én gang dagligt 
kontrolleres visuelt, således at slid, skader og 
funktionsfejl kan blive konstateret. 

 
 

Dette gælder specielt for: 
bevægelige dele 
skruesamlinger 
sikkerhedsudstyr 
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beskyttelsesudstyr 
kabler, stiktilslutninger og kontakter 
for høj grad af tilsmudsning 

 
 

I forbindelse med vedligeholdeses- og reparations- 
arbejde skal strømmen til blanderen afbrydes fra nettet, 
og det skal sikres, at blanderen ikke tilsluttes igen. 
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Instruktioner, regler 
og retningslinier                        Blanderen er CE-mærket og fremstillet i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 
Rådets direktiv af 17 Mai 2006 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
síkkerhed på maskiner under direktiverne; 
EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN 
954-1, EN 1037, EN 10151, EN 60204-1) 
under særlig hensynstagen til direktivets Bilag 
1 om væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav i forbindelse med 
konstruktion og fremstilling af maskiner 
(2006/42/CEEE).  
Blanderen endvidere fremstillet i 
overensstemmelse med følgende 
harmoniserede standarder: EN 292-1, 
292-2, 294, 349, og 418. 

 
 

 

 

 

 

 

FØRSTE IBRUGTAGNING. 

Inden ibrugtagning  Vær sikker på, at enhver person der beskæftiger sig  
   med opsætning i ibrugtagning, har læst og forstået  
   denne betjeningsvejledning. 

Vær sikker på, at maskinen samt de maskiner  
blanderen er forbundet til og med, er placeret på plan  
grund samt i 100% vandret stilling, og står fast på alle  
ben. 
Vær sikker på, at blanderen IKKE er tilsluttet elektrisk  
når den opstilles, flyttes eller på anden måde  
arbejdes med eller rykkes med. 
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Første ibrugtagning Efter modtagelse af maskinen/systemet, tjek  
   indpakningen godt.  

• Vær sikker på alle alle dele er med 
• Vær sikker på at intet er beskadiget 

Hvis der mangler noget eller noget er beskadiget tilføj 
venligst dette på fragtbrevet og kontakt derefter 
leverandøren. 
Hvis det ikke er muligt at kontakte leverandøren 
kontakt i stedet STARING A/S. 

 
 

1. TEKNISK DATA OG DIMENSIONER. 

 

 

Standard kapacitet:  60-80 L./Min. 

Forsyningsspænding:  3x400 V – 50 Hz 

Motorstørrelse:  5,5 kW 

Dimensioner:  1806 x 690 x 680mm 

Vægt:   116 kg 

Pumpe størrelse:  0,37 kW 
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2. HOVED FUNKTION OG FYLDNING . 

 

2.1 Hovedfunktion: 

STARING STB-050L.GEN er en gennemstrømsblander beregnet til blanding af næsten 
alle typer af mørtler, herunder; Kalk og Cementmørtler, Receptmørtel, Nogle 
funktionsmørtler, Byggeplads- og fabriksfremstillede mørtler, Enkelte typer ildfast Cement 
mørtler. Blanderen er kompakt, og designet med meget slidstærke blandeskovle for lang 
levetid og god blandingseffekt. 

2.2 Fyldning af blandekammeret: 
2.2.1 Fødesneglen kan speciel fremstilles tilpasset materialerne der blandes. 
2.2.2 Blandeskovlene SKAL rengøres dagligt 
2.2.3 Sliddele SKAL skiftes når slidt. 
- BRUG ALTID KUN ORIGINALE RESERVEDELE! 

 

 

3. LEVERINGS STATUS. 
 

3.1 Leverings status. 

Når blanderen afsendes fra STARING A/S er gearet fyldt op med olie. Vær derfor meget 
påpasselig med at blanderen altid vender vandret med ifyldningshullet for mørtel opad. 

Ligeledes er alle lejer smurt og de steder med smørenipler er fyldt op med fedt. 

 

 

 

 

BLANDEREN ER AFPRØVET FØR AFSENDELSE – MEN ”KUN UDEN  

MATERIALER. FØLG DERFOR INSTRUKTIONERNE FØR OPSTART.  

 

HAR MASKINEN VÆRET BRUGT MEN STÅET STILLE (UBRUGT) I MERE END 3 

 MÅNEDER BØR VEDLIGEHOLDELSES INSPEKTION FORETAGES INDEN  

OPSTART 
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3.2 Aflæsning og Transport 

Når blanderen skal flyttes eller aflæsses er det af meget vigtig karakter, at den rigtige 
maskine bruges (vælges) samt at de rigtige størrelser stropper, kæder, gafler o.lign. 
vælges. 

Aflæsning, løft og flytning må kun foretages af personer med rette kurser og uddannelse til 
dette. 

Vær sikker på at alt materiel der benyttes, er godkendt til den dobbelte vægt af hvad 
blander – eller alt det der løftes reelt vejer. 

GÅ ALDRIG ind under en blander der løftes, flyttes eller på nogen måde transporteres.  

Sørg ALTID for at al strømforsyning til blanderen og andre maskiner er afbrudt inden 
flytning/løftning. 

 
4. IBRUGTAGNING. 

 
4.1 Vær sikker på at silo står sikkert fast, blanderen er sikkert monteret, alle 

kabler, stik m.m. er intakte, at der ingen fremmelegemer er i nærheden af 
blander og silo. 

4.2 Tilslut strømforsyningen til hanstikket på siden af styretavlen (CEE). 
4.3 Drej hovedafbryderen til 1. 
4.4 Før Start af blanding følg disse instruktioner: 
4.4.1 Vær sikker på blanderen er rigtigt monteret 
4.4.2 Vær sikker på der er en opsamlingsbeholder under udløbet 
4.4.3 Vær sikker på udløbet ikke er blokeret. 
4.4.4 Vær sikker på vandet er rigtigt monteret 
4.4.5 Vær sikker på der er rigeligt med tryk på vandet (Minimum 2 bars tryk) 
4.4.6 Vær sikker på vandet er åben. 
4.5      Efter tilslutning af forsyningsspænding følg disse instruktioner: 
4.5.1 Fyld materiale i silo/tilslagskasse 
4.5.2 Drej knappen ”BLAND” og tjek at omløbsretningen er rigtig. 
- Omløbsretningen kan ses i enden af blanderen, og skal følge pilens 

retning. 
4.5.3 Drej knappen ”BLAND”. Vandet vil starte med at komme ud af udløbet på 

blanderen. 
4.5.4 15 sek. Senere begynder den færdig blandede mørtel at komme ud. 
4.5.5 Hvis mørtelen er for tynd 5 sek. efter den første mørtel kommer ud, 

justeres der på vandtilsætningen. 
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5. INSTRUKTION I BRUG, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE. 
 

5.1 Vedligeholdelse 

Al vedligeholdelse, smøring af lejer samt rengøring, må KUN foretages, når stikket med 
forsyningsspænding er afmonteret kontrol panelet, og stikket fra blanderen til kontrol 
panelet er taget ud af siden på kontrol panelet. 

Vedligeholdelse, rengøring og service må udelukkende foretages af personale der er 
uddannet til dette, eller af personer fra leverandøren (STARING A/S). 

Ved afmontering af blander, flytning af blander, silo o.lign. skal der benyttes løfteudstyr og 
transport udstyr, som er godkendt til opgaven. Dette må udelukkende foretages af 
personale uddannet til dette. 

Vær sikker på at stropper, kæder, taljer, løfteøjer m.m. minimum er godkendt til den 
dobbelte vægt, af det der skal løftes/flyttes. 

Vær sikker på, at der ikke befinder sig nogen under det der løftes eller flyttes. 

For at undgå driftstop må der kun benyttes originale reservedele. 

 

Ligeledes anbefaler vi følgende i den daglige drift: 

- Lad maskinen køre 2 min. Uden materiale inden den stoppes. 
- Det yderste blanderør og blandehoved rengøres dagligt 
- Ligeledes rengøres hele blanderens kammer og sneglevindinger og 

blanderdel mindst 1 gang pr. uge. 
 

5.1.1..1 VÆR SIKKER PÅ AT BUTTERFLYVENTILEN IMELLEM BLANDER OG 
SILO ER LUKKET, INDEN SNEGLERØR ÅBNES OG AFMONTERES! 

 

Står blanderen med materiale i blanderøret – hvor det er blandet med vand og 
cementbaseret materiale, skal man ALTID sørge for, at dette aldrig står i røret i 
længere tid end hærdetiden for materialet. 
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5.2 Rengøring 

Før man starter på rengøring, er det vigtigt, at stikket med forsyningsspænding er 
afmonteret kontrol panelet, og stikket fra blanderen til kontrol panelet er taget ud af siden 
på kontrol panelet. 

Rengør blanderen Hver dag efter endt brug, samt inden blanderen skal stå i længere tid 
end hærdetiden på materialet. 

- Inden rengøring – luk for materiale tilsætning og kør kun med vand, indtil 
vandet der kommer ud, er helt rent. 

- Tilsæt ikke tørt materiale lige inden rengøring – kør sneglerøret tom 

FORVENT DAGLIG RENGØRING SAMT EN GRUNDIG RENGØRING MINDST 1 
GANG OM UGEN. 

 

- Vær sikker på, stikket fra blanderen til kontrol panelet er taget ud af siden på 
kontrol panelet. 

- Start med at åbne den yderste lem på blanderen 
- Træk det yderste blanderør ud, vær mindst 2 personer til at bære dette – 

alternativt brug hjælpemidler som f.eks. kran. 
- Afmonter næste del osv. 

 

Ved samling gøres det hele igen – i omvendt rækkefølge, dvs. start med at montere det 
sneglerør tættest på ifyldningshullet, derefter næste osv. indtil alle beslag er forsvarligt 
spændt igen. 

PAS PÅ MED IKKE at få vand i fremførings røret – altså der hvor det tørre materiale 
tilsættes ! 

 

 

 

BRUG ”IKKE” EN HØJTRYKSRENSER TIL AT VASKE BLANDEREN MED.  

VÆR SIKKER PÅ, AT DER IKKE SPRØJTES VAND I FORKAMMERET HVOR DET 
TØRRE MATERIALE TILSÆTTES. 

VÆR SIKKER PÅ, AT DER IKKE SPRØJTES VAND DIREKTE PÅ KONTROL 
PANELET 

VÆR SIKKER PÅ, AT DER IKKE SPRØJTES VAND DIREKTE PÅ LEJER, 
STIKKONTAKTER M.M. 
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5.3 Vigtigt. 

Put ALDRIG hånden ind i blanderen, sneglerøret eller andre steder på blanderen eller 
kontrol panelet, så længe at: 

- Forsyningsspændingen er koblet til 
- At der er dele der roterer 
- At blanderen kører 

 
- HUSK ALTID at tage strømmen fra systemet og blanderen, når der er nogen 

i nærheden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK! 

Vær sikker på at tøm blanderen før den skal stå i længere tid uden brug. 

Rengør altid sammenkoblingerne imellem fremføringssnegl og bøsning for denne, 
sammenkobling imellem fremføringssnegl og blandehoved, blandehoved og yderleje. 

Lad blanderen køre tør og kun med rent vand minimum 4 min. Efter endt brug. Uden 
tør materiale. 

Rengør HELE blanderen mindst 1 gang pr. uge.  
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5.4 Regelmæssig inspektion. 
 

- Tjek altid alle elektriske dele (kontrol panel, motor, stik, vægstik m.m.) 
- Tjek alt visuelt 
- Tjek alle kabler 
- Test kontakter og advarsels lamper 
- Test hovedafbryder 
- Tjek vand tilsætning. Rens vandtilsætningssystemet: 
5.4.1..1 Skil vand systemet ad. 
5.4.1..2 Rengør slanger 
5.4.1..3 Rengør justeringskolben 
5.4.1..4 Rengør ventiler 
5.4.1..5 Rengør koblinger 
5.4.1..6 Gennemskyl pumpen. 
- Put ALDRIG hånden ind i blanderen, sneglerøret eller andre steder på 

blanderen eller 
- Tjek forbindelser imellem snegl, gear og motor 
- Juster og rengør hvis nødvendigt 
- Hvis gear bliver for varmt – tilsæt olie 
- Udskift nødvendige reservedele 

HVIS temperaturen falder til under 0°C: 

- Tøm hele systemet for vand. 
- Rengør hele systemet 
- Luk for vandtilsætning (før tømning af system) 
- Drej hovedafbryderen til ”0” 
- Afmonter stik og tilslutninger 

Se Vedligeholdelsesskeme nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLIGEHOLDELSESSKEMA FOR BLANDER 

 Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt Rengøring 
Blander Visuel Inspektion  

- Tjek at alt ser fint 
ud uden fejl – og 
rengjort. 
- Tjek elektriske dele 
- Tjek at kabler m.m. 
er intakte 
- Tjek at intet er 
skadet. 
- Rengør minimum 
det yderste rør 
- Tjek at spjæld til silo 
er lukket efter endt 
brug. 

- Gør blanderen helt ren. 
  Brug Easy Hammer 
- Smør blanderøret 
indvendigt med “formolie” 
- Tjek at alle 
sammenkoblinger er rene og 
fri for fremmedlegemer, skidt 
og materiale. Rengør hvis 
nødvendigt 
- Tjek for skader slitage på el 
komponenter og sliddele. 
- Tjek skovle og fremførings 
snegl 
- Skift dele om nødvendigt 
 

- Skil blanderen ordentligt 
ad. 
- Rengør ALLE dele 
- Rengør vand tilsætningen 
- Tjek alle el-komponenter 
- Tjek og evt. udskift sliddele  
- Tjek at der ikke er buler 
eller andre skader. 
- Smør alle lejer, drejelige 
delel m.m. 
- Tjek alle bolte er spændt 

- Udskift blandeskovl 
og fremføringssnegl 
- Udskift nødvendige 
el-dele 
- Tjek og Udskift   
  øvrige sliddele 
- Smør alle roterende 
dele 
- Tjek og efterspænd 
alle bolte 
- Tjek og evt. udskift 
el-dele 

- Rengør ordentligt 
– Brug Easy 
Hammer på alle 
malede overflader 
og indvendigt i 
blanderøret. 
- Smør indvendigt 
med formolie. 
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6. FEJLFINDING. 

SYMPTOM MULIG ÅRSAG MULIG LØSNING 
   
Blanderen ryster meget 
under drift. 

Blanderen er blokeret. 
Store partikler sidder fast i 
lejer eller andre steder 

Stop blanderen.  
Tjek alle steder, indløb, 
indvendigt i rør, endelejer 
m.m. 

Blanderen starter ikke. Tjek alt el visuelt. 
Tjek kabler m.m. visuelt 
 
Få elektriker til at 
kontrollere den elektriske 
forbindelse. 

Fejl på kabel 
Fejl (evt.) vand i styring 
Sikring/relæ sprunget 
Skift kabel 
Ring til STARING A/S 

Der kommer ingen mørtel Silo tom 
Fejl i vandtilførsel 
Forkert omløbsretning 
Aksel på snegl ikke rigtigt 
monteret 

Fyld materiale i silo 
Få elektrikeren til at vende 
en fase eller skift kabel 
Tjek snegl og blandedel 
 

Blanderen standser efter 
kort tids drift 

Forkert omløbsretning 
Motor er brændt af – slår ud 
termisk 
Gearet i stykker 
Udløb er blokeret 
Snegl er blokeret 

Få elektrikeren til at vende 
en fase eller skift kabel 
Tjek spænding og tjek 
motor 
Tjek gear 
Udskift dele der ikke 
fungerer 
Afbryd og fjern 
forsyningsspænding. Adskil 
og udbedre 

Vandet løber ud men 
blanderen kører ikke 

Tjek fejl i kontrol panel Tjek forsynings 
spændingen 
Tjek sikring 

Der er lys i fejl lampen Der er termisk fejl på enten 
motor eller vandpumpe 

Nulstil termo afbryder 
Få elektriker til at finde fejl 
og udbedre den 

Der kommer ingen vand Pumpe virker ikke 
Regulator fungerer ikke 
Vand tilsætning står på ”0” 

Få elektriker til at finde 
fejlen 
Udskift de dele der ikke 
fungerer 
Tænd for vanddosering 

Mørtelen er for tynd Der kommer for lidt mørtel 
ud af silo 
Der kommer for meget vand 

Tjek indløb til blander og 
udløb i silo 
Tjek vandtilførslen 

Mørtelen er for tyk For lidt vandtilførsel Tjek magnetventil 
Tjek indstilling 
Tjek pumpe fungerer 
Udskift dele om nødvendigt 
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7. KONTROL PANEL KNAPPER OG STIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hovedafbryder 
2. Indikator omløbsretning (rigtig) 
3. Indikator omløbsretning (forkert) 
4. Start blanding 
5. Start vandtilsætning 
6. Nøglelås for skab 

 

 

 

 

 

1 32

4 5 6 
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7. Tilslutning af blander 
8. Forsyningsspænding  

3 x 400 V – 50 Hz 
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10 11 12 13 
9 

9. Udløb færdigblanding 

10. Blandedel 
11. Fremføringsdel 
12. Indløb tørprodukt 
13. Motor/gear 
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11a. Fremføringssnegl 

12a.Indløb Tørprodukt 

 

 

 

 

 

10a.Blandehoved 

 

 

 

 

10b. Blandehoved og Gummiforing 

 

 

 

 

9a. Endeleje og udløb færdigmørtel 

 

 

 

 

Lukkebeslag for samling af rørdele 
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9. ELDIAGRAM. 
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10. GARANTI. 

  

1.                   Der ydes 12 måneders garanti fra leveringsdatoen. 
2.                   Garantien dækker alle funktionssvigt som følge af 

                  materiale- eller fabrikationsfejl. 
3.                   Staring kan frit vælge, at udbedre skaden ved  

                  erstatning, ombytning eller reparation. 
4.                   Forsendelsesomkostninger er for købers regning. 
5.                   Erstattede dele tilhører Staring Maskinfabrik A/S. 
6.                   Fabrikken påtager sig intet ansvar med hensyn til 

                  følgeskader og eventuelt produktionstab. 
7.                   Garantien skal for at blive imødekommet anmeldes 

                  straks skaden opstår. 
  
 
              GARANTIEN DÆKKER IKKE 
 

1.                   Skader som følge af fejltilslutning. 
2.                   Reparation udført af andre. 
3.                   Beskadigelse som følge af fejlbetjening, skødesløs 

                  behandling eller transportskader. 
4.                   Naturlig slitage. 
5.                   Brug af uoriginale reservedele.  

 
 
         Ved alle reklamationer skal type- og maskinnummer oplyses 
         (fremgår af typeskilt på maskinen), endvidere skal fejlsymp- 
         tomer eller årsag oplyses. 
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11. Overensstemmelseserklæring. 
 
EU - Overensstemmelseserklæring 
Fabrikant: 

Firmanavn: STARING A/S 
Adresse    : STARENGVEJ 9-11 
Postnr./By : 9700 BRØNDERSLEV 
Land         : DANMARK 
Telefon     : +45 98 82 16 22 

 
erklærer hermed, at Maskine: 

Mærke  :    STARING  
Type     :    GENNEMSTRØMSBLANDER TYPE STB-050L.GEN 
Maskin nr. :     

- er fremstillet i overensstemmelse ned følgende 
harmoniserede standarder: 

 
EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 418, EN 954-1, 

EN 1037, EN 10151, EN 60204-1) 
 

- RÅDETS DIREKTIV af 17 maj 2006 om indbyrdes 
tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om maskiner 
(2006/42/CEEE) under særlig henvisning til direktivets 
bilag I om væsentlige sikkerheds og sundhedskrav i 
forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. 

Firma  : STARING A/S 
Navn   : Tommy Bredal 
Titel    : Adm. Direktør 

 
 STARING A/S 
 Adm. Direktør  
Tommy Bredal                                             Brønderslev d.  
 
 
…………………………….                                      ……………………….   
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