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IKA® EUROSTAR 20 digital
IKA® EUROSTAR 40 digital
IKA® EUROSTAR 60 digital
IKA® EUROSTAR 100 digital
IKA® EUROSTAR 20 high speed digital
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Vastavusdeklaratsioon
Kinnitame ainuvastutusel, et see toode vastab direktiivide 2014/35/EL, 2006/42/EÜ, 2014/30/EL ja 2011/65/EL määrustele ning on kooskõlas järgmiste standardite ja normdokumentidega: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 ja EN ISO 12100.

Märkide selgitus
Üldine ohuviide

OHT

Selle sümboliga on tähistatud teave, mis on vältimatult oluline teie tervise ohutuseks. Eiramise
tagajärjeks võib olla tervise kahjustamine ja vigastus.

HOIATUS

Selle sümboliga on tähistatud teave, mis on oluline seadme tehniliseks talitluseks. Eiramise
tagajärjeks võivad olla seadme kahjustused.

ETTEVAATUST

Selle sümboliga tähistatakse teavet, mis on oluline seadme optimaalseks talitluseks ning
seadme käsitsemiseks. Eiramise tagajärjed pole täpselt teada.
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Ohutusjuhised
• Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõttu täielikult läbi ja pöörake tähelepanu ohutusjuhistele.
• Hoidke kasutusjuhendit kõigile ligipääsetavas kohas.
• Arvestage, et seadmega töötaks vaid koolitatud
personal.
• Arvestage ohutusjuhiseid, direktiive, tööohutus- ja
avariiennetuseeskirju.
• Kuna toote kombineerimine kasutatava seguri, segamisnõu, katsekonstruktsiooni ja vedelikuga on
peaaegu lõputu, ei saa kasutaja ohutust tagada
vaid toote ehituslike tingimustega. Seetõttu võib
vaja minna kasutaja poolt rakendatavaid täiendavaid turvameetmeid. Näiteks võivad klaasaparatuurid või teised mehaaniliselt tundlikud segamisnõud tasakaalutuse, segamiskiiruse liiga kiire
suurenemise või seguri ja segamisnõu liiga väikse
kauguse tõttu kahjustuda või katki minna. Kasutaja võib saada klaasi purunemisel ja siis vabalt
pöörleva segamisseadmega raskelt vigastada.
• Kuumutatud materjali ebapiisav läbisegamine või
valitud liiga suur pöörlemiskiirus ja sellest tingitud suurenenud energiatarve võivad käivitada
kontrollimatuid reaktsioone. Selliselt suurenenud
tööohu korral peab kasutaja rakendama sobivaid
täiendavaid turvameetmeid (nt killukaitse).
Sõltumata sellest soovitab IKA®kriitilisi või ohtlikke
materjale kasutavatel kasutajatel kindlustada katsekonstruktsioon täiendavalt sobivate meetmetega. Siin võib kasutada nt plahvatus- ja tuletõkkemeetmed või kõrgemalseisvaid seireseadised.
Lisaks tuleb arvestada, et IKA® seadme VÄLJAlüliti peab olema viivitamatult, vahetult ja ohutult
ligipääsetav.
OHT

Kui seda ei saa paigalduse
või ruumis asetsemise tõttu
kindlalt tagada, tuleb tööalale paigaldada täiendav, hästi
ligipääsetav HÄDASEISKAMISE klahv.

• Töödelge vaid selliseid vedelikke, mille töötlemise
energiatarve on ohutu. See kehtib ka muu energiatarbe, nt valguskiirguse kohta.
• Ärge käitage seadet plahvatusohtlikes atmosfäärides, ohtlike ainetega ega vee all.
• Töödelge haigusttekitavaid materjale ainult suletud nõudes ja sobiva äratõmbe olemasolul.
Küsimuste korral pöörduge IKA® poole.
• Seade ei sobi käsitsirežiimiks.
• EUROSTARi seadme suur pöördemoment nõuab
erilist hoolikust statiivi ja segamisnõu väändumiskaitse valimisel.
• Pange statiiv üles tasasele, stabiilsele, puhtale,
libisemiskindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Jälgige, et segur oleks kindlalt padrunisse kinnitatud!
• Kasutage segamisvõlli kaitseseadist!
• Kinnitage segamisnõu korralikult. Tagage korralik
stabiilsus.
OHT

Pöörake tähelepanu Fig. 8
kujutatud ohukohtadele.

• Vältige põrkeid või lööke vastu seadet või tarvikuid.
• Kontrollige seadet ja tarvikuid enne iga kasutuskorda kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud detaile.
• Ohutu töötamine on tagatud ainult peatükis
„Tarvikud” kirjeldatud tarvikutega.
• Seguri vahetusel ja lubatud tarvikute monteerimisel peab seadme pealüliti olema asendis VÄLJA
või seade vooluvõrgust lahutatud.
• Seade lahutatakse vooluvõrgust ainult toite- või
seadmepistiku väljatõmbamisega.
• Toitejuhtme pistikupesa peab olema kergelt kättesaadav ja ligipääsetav.
• Kasutatav pistikupesa peab olema maandatud
(maandusjuhi kontakt).
• Tüübisildil näidatud pinge peab ühtima toitevõrgu
pingega.
• Arvestage kasutatava seguri lubatud pöörlemiskiirusega. Ärge seadistage mingil juhul suuremaid pöörlemiskiiruseid.
• Seadistage enne seadme kasutuselevõttu väikseim
pöörlemiskiirus, sest seade hakkab tööle viimati seadistatud kiirusel. Suurendage kiirust aegamööda.
• Pöörlemiskiiruse seadistamisel jälgige seguri
tasakaalutust ja segatava vedeliku pritsimist.
OHT

OHT

OHT

Ärge käitage seadet kunagi
vabalt pöörleva seguriga. Jälgige, et kehaosad, juuksed,
ehted ega riideesemed ei
saaks jääda pöörlevate osade vahele.
Töö vabalt pöörleva võlliotsaga
on ohtlik. Seetõttu on ohutuse
kaalutlustel lubatud segurit üle
ülemise korpuseserva läbi torgata vaid seisvas olekus.
Kandke töödeldava vedeliku
ohuklassile vastavat isiklikku
kaitsevarustust. Vastasel juhul esineb oht:
- vedelike pritsimise
- osade väljapaiskumise
- kehaosade, juuste, riideesemete, ehete vahelejäämise
tõttu.
4

OHT

OHT

OHT

Arvestage ohtudega, mis on
tingitud:
- süttivatest vedelikest
- mehaanilisest segamisenergiast põhjustatud klaasi purunemisest.
Vähendage pöörlemiskiirust,
kui:
- vedelik pritsib liiga suure
pöörlemiskiiruse tõttu nõust
välja
- töö on ebaühtlane
- seade ja kogu konstruktsioon hakkab dünaamiliste
jõudude tõttu liikuma
- esineb tõrge.
Ärge puudutage pöörlevaid
osi!

• Vedeliku ja veetava võlli vahelisi elektrostaatilisi
protsesse ei saa välistada ja need võivad tekitada ohuolukorra.
• Pärast segamise ajal toimunud elektritoite või mehaanilist katkestust ei hakka seade automaatselt
uuesti tööle.
• Käitamisel tuleb arvestada, et mootori pinnad
(jahutusribid) ja erilised laagrikohad võivad
väga kuumaks minna.
• Ärge katke mootori või ajamiploki õhupilusid
ega jahutusribisid kinni.

• Jälgige, et statiiv ei hakkaks liikuma.
• Vältige põrkeid või lööke vastu alumist võlliotsa
või padrunit. Juba väikse märkamatu kahjustuse
tagajärjeks võib olla tasakaalutus või võlli ebaühtlane töö.
• Veetava võlli, padruni ja segurite tasakaalutuse tagajärjeks võib olla seadme ja kogu konstruktsiooni kontrollimatu resonants. Selle käigus võivad
klaasaparatuurid ja segamisnõud kahjustuda või
puruneda. See ning pöörlev segur võib kasutajat
vigastada. Pange sel juhul seguri asemele uus tasakaalus segur või kõrvaldage tasakaalutuse põhjus.
Kui tasakaalutus või ebatavaline müra jätkub,
saatke seade edasimüüja või tootja juurde remonti, lisades veakirjelduse.
• Liiga kaua kestva ülekoormusrežiimi või liiga kõrge keskkonnatemperatuuri korral lülitub seade
püsivalt välja.
• Ka remondijuhtumi korral võib seadet lahti võtta vaid spetsialist. Enne avamist tuleb toitepistik
välja tõmmata. Seadmesisesed pingetjuhtivad
osad võivad jääda pinge alla ka pikka aega pärast toitepistiku väljatõmbamist.
HOIATUS

Katted või osad, mida saab
seadmelt eemaldada ilma
abivahendeid kasutamata,
tuleb ohutu töö tagamiseks
seadmele tagasi panna, et
vältida nt võõrkehade, vedelike jms sissetungimist.

Sihtotstarbeline kasutus
• Kasutamine
Väikse kuni suure viskoossusega vedelike liigutamiseks ja segamiseks erinevate seguritega.
Sihtotstarbeline kasutus: statiiviseade (padrun
alla pööratud)
• Kasutusala (ainult siseruumides)
- laboratooriumid
- koolid
- apteegid		
- ülikoolid

Seadet sobib kasutada kõigil aladel, välja arvatud:
- eluruumides
- ruumides, mis on vahetult ühendatud madalpinge
toitevõrguga, mis varustavad ka elamurajoone.
Kasutaja kaitse pole enam tagatud, kui:
- seadet käitatakse tarvikutega, mida tootja pole
tarninud ega soovitatud
- seadet käitatakse mittesihipäraselt, erinevalt tootja näidatust
- kolmandad isikud muudavad seadet või juhtplaati.
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Lahtipakkimine
• Lahtipakkimine
- Pakkige seade ettevaatlikult lahti
- Kahjustuste korral fikseerige viivitamata asjade
seis (post, raudtee või ekspediitor).

Ainult versiooni EUROSTAR 20 high speed
digital puhul:
- täppisvõll R 6000
- kaksiklehtvõti
- konksvõti.

• Tarnekomplekt
- EUROSTARi segur
- kasutusjuhend
- tala
- kuuskantpesapeakruvi
- täisnurkne sisekuuskantvõti
- padrunivõti
(mitte EUROSTAR 20 high speed digital)
- garantiitalong.

Ajam
Pöördnupuga (B, vt Fig. 1) saab pöörlemiskiirust sujuvalt kogu kiirusvahemiku ulatuses seadistada.

Mootorikaitse
Segur sobib kestusrežiimiks. Mootori vool on elektrooniliselt piiratud. Seade on blokeerumisja ülekoormuskindel.

Võimsusplaadi relee lülitab tõrke korral mootori viivitamatult turvaahela kaudu välja. Tõrge tekib siis,
kui seadme turvaline talitlus pole tagatud.

Pöörlemiskiirus normaalrežiimil
Reguleeritud pöörlemiskiirus (pöörlemiskiiruse hälbeta)
Pöörlemiskiirust seiratakse ja reguleeritakse
protsessoriga. Nominaalset ja tegelikku väärtust
võrreldakse pidevalt ja hälbed korrigeeritakse.
See tagab püsiva pöörlemiskiiruse ka segatava
materjali viskoossuse muutumise korral.

Lubatud vahemikku jäävad toitepinge kõikumised
ei muuda reguleerimise kvaliteeti ega pöörlemiskiiruse muutumatust.
Pöörlemiskiirus seadistatakse esikülje pöördenupuga (B, vt Fig. 1). Normaalrežiimil vastab LED-näidiku pöörlemiskiiruse väärtus (C, vt Fig. 1 1) veetava
võlli pöörlemiskiirusele pööret minutis (rpm).

Pöörlemiskiirus ülekoormusrežiimil
Segur võib lühiajaliselt töötada kahekordse võimsusega, et tasakaalustada tippkoormusi, mis võivad
tekkida nt tahke või suure viskoossusega materjalide
lisamisel. Ülekoormusvahemikus töötades (nt protsessist tingitud viskoossuse suurenemine) vähendatakse pöörlemiskiirust seni, kuni segamisvõlli pöördemoment vastab seadme nimipöördemomendile ja
nimipöörlemiskiiruse näidik hakkab vilkuma.

Võimalik pöörlemiskiirus kohandatakse jooksvalt töötingimustele, tänu millele on tagatud võimalikult täpne kohandumine seadistatud nimipöörlemiskiirusele.
Seadme kaitsmiseks ülekoormuse vastu vähendatakse pöörlemiskiirust, kui seadet käitatakse ülekoormusrežimil. Siis ei vasta seadistatud nimipöörlemiskiirus (LED-näidiku väärtus) veetava võlli tegelikule
pöörlemiskiirusele. See olek kuvatakse nimipöörlemiskiiruse näidiku vilkumisena (ülekoormusrežiim).
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Ülekoormusolek 1:
Seade on juba ülekoormusvahemikus, ent nimipöörlemiskiirus ei vasta tegelikule pöörlemiskiirusele. See olek säilib, kuni mootori vool ega temperatuur ei ületa lubatud piirväärtusi.
Näidiku teade: nimipöörlemiskiiruse vilkumine.
Koormuse naasmisel nominaalvahemikku nimipöörlemiskiirus enam ei vilgu ja vastab jälle tegelikule pöörlemiskiirusele.

Ülekoormusolek 2:
Kui seadme kõikuv koormus ületab pöördemomendi kahekordselt, siis segamisvõlli tegelik pöörlemiskiirus väheneb kiiresti kuni seiskumiseni.
Näidiku teade: Er 4 (vt peatükki „Tõrkekoodid”).

Veetav võll
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
Padrun ja veetav võll võimaldavad kinnitada IKA®
lubatud segureid (vt peatükki „Lubatud IKA®segurid”). Veetav võll kujutab endast õõnsat võlli, mille ülemise poole ava on segamisvõlli kattega
suletud. Segamisotsikuid saab seadme seistes, st
anuma vahetamisel, siiski üle korpuse ülaääre välja
lükata, kui segamisvõlli kate ära võetakse.
Et töö oleks ohutu, tuleb segamisvõlli kate korpuse
avasse uuesti tagasi suruda, et see oleks korralikult
suletud. Ainult nii tagate ohutu töö ja hoiate ära
vedelike tungimise seadmesse.

EUROSTAR 20 high speed digital
Veetaval võllil on täppisvõlli jaoks koonusist, mille
otsa saab keerata segureid (vt Fig. 5).

OHT

Pöörake siinkohal tähelepanu osale „Ohutusjuhised”!

Pöörlemiskiiruse näidik
Pöörlemiskiirus seadistatakse esikülje pöördenupuga
(B, vt Fig. 1).

Pöörlemiskiirus kuvatakse vahetult LED-näidikule
pööret minutis (rpm) (C, vt Fig. 1).

Kasutuselevõtt
Seadke segur üles stabiilsele, tasasele ja libisemiskindlale alusele. Segur EUROSTAR tuleb ristmuhviga (nt R 270) kinnitada stabiilse statiivi külge (nt
R 2722 või R 2723). Segamisnõu tuleb turvalisuse kaalutlustel alati korralikult kinnitada. Lisaks
peate tagama, et hoideseadis (statiiv) oleks selliselt fikseeritud, et see ei saaks ümber minna ega
hakaks segamise ajal liikuma.

Tarvikud tuleb kokku panna juuresolevate monteerimisjuhise järgi (Fig. 2 kuni Fig. 7).
Kui need tingimused on täidetud, on seade pärast toitepistiku vooluvõrku ühendamist tööks valmis.

Kinnitamine
Konsooli varda kinnitamine seguri külge
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 2)
Kontrollige konsooli kindlalt paigutumist.
Vibratsiooni tõttu võib kruvi lahti minna. Kontrollige
seetõttu turvalisuse mõttes aeg-ajalt konsooli kinnitust. Kinnitage vajadusel sisemisi kuuskantkruvisid.

Seguri kinnitamine statiivi külge
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 3)
Kinnitage ristmuhv (H) statiivi samba (I) külge.
Kinnitage seguri konsool (J) vabale, ülalt avatud
ristmuhvi küljele.
Kui on seadistatud segamise soovitud positsioon,
tõmmake mõlemat pingutuskruvi (G) tugevasti.
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Kontrollige enne iga kasutuselevõttu ja korrapäraste ajavahemike järel seguri kindlalt paigasolekut. Seguri positsiooni tohib muuta vaid siis, kui
masin seisab ja toitekaabel on välja tõmmatud.
Seguri kinnitamine padrunis
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 4)
Puudutab kõiki EUROSTAR segureid koos padruniga.
Segur (M) lükata padrunisse (L). Padrun keerata
padrunivõtmega (K) kõvasti kinni.
Segurit tohib vahetada vaid siis, kui masin seisab ja
toitekaabel on välja tõmmatud.
Seguri kinnitamine koonuspeasse
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 5)
Puudutab vaid EUROSTAR 20 high speed digital.
Täpsusvõll R 6000 (P) lükata veetava võlli koonuspeasse (N). Haak- ja harkvõtmega keerata survemutter (O) kõvasti kinni.
Segamiselementide (R) paigaldamiseks kinnitage
veetav võll / täpsusvõll harkvõtmega. Segamiselement kinnitatakse kõvasti harkvõtmega segamiselemendil asuva võtmeala kaudu.
Kontrollige enne iga kasutuselevõttu ja korrapäraste ajavahemike järel seguri kindlalt paigasolekut. Segurit tohib vahetada vaid siis, kui masin
seisab ja toitekaabel on välja tõmmatud.

Seguri võlli kaitse kinnitamine
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 6)
Kasutage kaitseks vigastuste eest seadmega töötamisel seguri võlli kaitset (Q) (nt R 301).
Kruvidega (U) kinnitatakse plastikust poolkerad
segurisse (T), nagu on kujutatud Fig. 6. Kruviga
(S) saab seguri võlli kaitset pikendada oma pikkuse
võrra.
Kontrollige enne iga kasutuselevõttu ja korrapäraste ajavahemike järel seguri võlli kaitse kindlalt
paigasolekut. Seguri võlli kaitse positsiooni tohib
muuta vaid siis, k ui segur seisab ja toitekaabel on
välja tõmmatud.
Segamisnõu kinnitamine kinnitusrakisega
statiivi külge
Monteerimisjoonis
(vt Fig. 7)
Kinnitage kõigepealt statiivivarda (I) külge ristmuhv (H).
Seejärel kinnitage kinnitusrakise tala (Z) ristmuhvi
ülespööratud, avatud poolele. Kui segamiseks vajalik segamisnõu (V) ja segamisorgani vaheline asend
on saavutatud, keerake mõlemad fiksaatorkruvid
(G) kõvasti kinni.
Kinnitage elastse kinnituslindi (W) abil segamisnõu
(V) ja kindlustage elastne kinnituslint (W) fiksaatorhoovaga (X).

Seadme sisselülitamine
Kontrollige, kas tüübisildil näidatud pinge vastab
olemasolevale toitepingele.
Kasutatav pistikupesa peab
olema maandatud (maandusjuhi kontakt).
Kui need tingimused on täidetud, on seade pärast toitepistiku vooluvõrku ühendamist tööks valmis. Muul
juhul pole ohutu töö tagatud ja seade võib kahjustuda.

Pärast pealüliti (A) sisselülitamist Fig. 1 kuvatakse
LED-näidikule (C) tarkvara versioon ja mõne sekundi möödudes viimati seadistatud pöörlemiskiirus. Veenduge, et seadistatud pöörlemiskiirus sobib valitud katsekonstruktsioonile. Kahtluste korral
seadistage pöördnupuga (B) väikseim pöörlemiskiirus (nupp lõpuni vasakule pööratud). Vajutage
segamisfunktsiooni käivitamiseks või peatamiseks
pöördnuppu (B).

Korrashoid ja puhastamine
Seade töötab hooldusvabalt. Selle komponente
iseloomustab vaid loomulik kulumine ja statistiline
tõrkeintensiivsus.
Puhastamine
Enne puhastamist tõmmake
toitepistik välja.
Kasutage IKA seadmete puhastamiseks ainult
IKA® lubatud puhastusvahendeid.
®

Mustus
Värvained
Ehitusmaterjalid
Kosmeetika
Toiduained
Kütused

Puhastusvahend
Isopropanool
Tensiide sisaldav vesi/isopropanool
Tensiide sisaldav vesi/isopropanool
Tensiide sisaldav vesi
Tensiide sisaldav vesi

Siin käsitlemata ainete korral küsige teavet meie
rakendustehnika laborist.
Kandke seadme puhastamisel kaitsekindaid.
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Elektriseadmeid ei tohi puhastamiseks puhastusvahendisse asetada.
Puhastamisel ei tohi niiskus seadmesse tungida.
Enne tootja poolt soovitamata puhastus- või
saasteärastusmeetodi kasutamist peab kasutaja
tootjalt uurima, ega ettenähtud meetod seadet ei
kahjusta.
Varuosade tellimine
Varuosade tellimisel näidake ära järgmised andmed:
- seadme tüüp
- seadme seerianumber, vt tüübisilti
- varuosa positsiooninumber ja nimetus,
vt www.ika.com
- tarkvara versioon.

Remondijuhtum
Saatke remonti vaid puhtad ja tervisele ohtlikest ainetest puhastatud seadmed.
Küsige selleks ettevõttelt IKA® blanketti „Decontamination Certificate” või kasutage ettevõtte
IKA® veebilehel www.ika.com olevat allalaaditud vormi.
Remondijuhtumi korral saatke seade tagasi originaalpakendis. Laopakenditest tagasisaatmiseks ei
piisa. Lisaks kasutage täiendavat transpordipakendit.

Tõrkekoodid
Tõrke esinemisel kuvatakse see tõrkekoodina LED-näidikule (C), nt Er 4.
Sel juhul toimige järgmiselt:
F Lülitage seade seadme tagaküljelt (A) välja.
F Eemaldage konstruktsiooni küljest segur ja võtke seade statiivilt maha.
F Vähendage pöörlemiskiirust ja lülitage seade sisse ilma segurita (seadme lüliti (A)).
Tõrge
Er 2
Er 3
Er 4

Põhjus
Mootori vooluandur katkenud
Seadme sisemine temperatuur liiga kõrge
Mootor blokeerunud või ülekoormus

Effect
Mootor väljas
Mootor väljas
Mootor väljas

Abi
- Lülitage seade välja
- Lülitage seade välja ja laske maha jahtuda
- Lülitage seade välja
- Vähendage mootori koormust ja tehke
taaskäivitus

Er 8

Pöörlemiskiiruse andur defektne või
ülekoormus
Kaitserelee defektne

Mootor väljas

- Lülitage seade välja

Mootor väljas

- Lülitage seade välja

Er 21

Kui tõrget ei saa kirjeldatud meetmetega kõrvaldada või kui kuvatakse muu tõrkekood:
- pöörduge teenindusosakonda
- saatke seade koos lühikese tõrkekirjeldusega tehasesse.

Garantii
Vastavalt IKA® müügi- ja tarnetingimustele kehtib
garantii 24 kuud. Garantiijuhtumi korral pöörduge
palun oma müügispetsialisti poole. Te võite aga
seadme saata ka otse meie tehasele, lisades tarnearve ja nimetades reklamatsioonipõhjused. Saatmiskulud maksate Teie.

Garantii ei laiene kuludetailidele ja ei kehti vigade
korral, mis on tekkinud asjatundmatu käsitsemise
ning ebapiisava korrashoiu ja hoolduse tõttu, mis
on olnud vastupidine käesolevas kasutusjuhendis
toodud juhistele.
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EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Plaadistatiiv
R 1826 Plaadistatiiv
R 1827 Plaadistatiiv
R 2722 H-statiiv
R 2723 Teleskoopstatiiv
R 182 Ristmuhv
R 270 Ristmuhv
R 271 Ristmuhv
RH 3 Pinguti
RH 5 Pinguti
FK 1 Paindlik ühendus
R 301 Seguri võlli kaitse
R 301.1 Statiivi hoidik
R 60 kiirkinnituspadrun

EUROSTAR 20
digital

Tarvikud

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

EUROSTAR 100
digital

≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 1000
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 6000
≤ 6000
≤ 6000
≤ 6000

EUROSTAR 60
digital

R 1342 Propellersegur
R 1345 Propellersegur
R 1381 Propellersegur
R 1382 Propellersegur
R 1389 Propellersegur, PTFE
R 1311 Turbiinsegur
R 1312 Turbiinsegur
R 1313 Turbiinsegur
R 1300 Lahustisegur
R 1302 Lahustisegur
R 1303 Lahustisegur
R 1352 Tsentrifugaalsegur
R 1355 Tsentrifugaalsegur
R 1375 Labasegur
R 1330 Ankursegur
R 1331 Ankursegur
R 6000 Täpsusvõll
R 1401 Propeller
R 1402 Lahustiseib
R 1405 Propeller

EUROSTAR 40
digital

Maks. pöörete arv
(rpm)

EUROSTAR 20
digital

 Vaid koos täpsusvõlliga R 6000

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 20
high speed digital

Lubatud IKA®-segurid

•
•
•
•
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EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 20
high speed digital

rpm

EUROSTAR 40
digital

Pöörlemiskiiruse vahemik alla
nimikoormuse

EUROSTAR 20
digital

Tehnilised andmed

0/30-2000

0/30-2000

0/30-2000

0/30-1300

0/150-6000

Pöörlemiskiiruse seadistus

-------------------------------------- Sujuv --------------------------------------

Pöörlemiskiiruse näidik

----------------------------- 7 segmendiga LEDid -----------------------------

Pöörlemiskiiruse seadistustäpsus

rpm

Pöörlemissageduse mõõtmise hälve

---------------------------------------- ±1 ------------------------------------------ pöörete arv < 300 rpm: ±3 rpm / pöörete arv > 300 rpm: ±1% ---

Segamisvõlli max pöördemoment

Ncm

20

40

60

100

20

Max segamiskogus (vesi)

ltr

15

25

40

100

20

Max viskoossus

mPas

10000

30000

50000

70000

10000

Lubatud sisselülituskestus

%

--------------------------------------- 100 ---------------------------------------

Nimipinge

VAC

------------------ 230±10% (EURO) / 115±10% (USA) ------------------

Sagedus

Hz

-------------------------------------- 50/60 --------------------------------------

Max sisendvõimsus

W

70

118

176

186

176

Max väljundvõimsus segamisvõllile

W

42

84

126

136

125

DIN EN 60529 kohane kaitseaste

-------------------------------------- IP 42 ---------------------------------------

Kaitseklass

----------------------------------------- I -----------------------------------------

Ülepingekategooria

----------------------------------------- II -----------------------------------------

Mustusaste

----------------------------------------- 2 -----------------------------------------

Kaitse ülekoormuse korral

--------------------------- Jah/mootorivoolu piirang ---------------------------------------------- T 4 A (IKA® ident. nr 2585100) --------------------

Kaitsmed (võrguplaadil)

A

Lubatud keskkonnatemperatuur

°C

---------------------------------- +5 kuni +40 ---------------------------------

Lubatud suht. õhuniiskus

%

---------------------------------------- 80 ----------------------------------------

Ajam

------------------------------ Harjadeta mootor ------------------------------

Padruni kinnitusvahemik

mm

0,5-10

0,5-10

0,5-10

0,5-10



Õõnesvõlli sisemine Ø

mm

11

11

11

11

-/-

Tala (ØxL)

mm

------------------------------------- 16x220 -------------------------------------------------------- Kaetud alumiiniumvalu ja termoplast -------------------

Korpus
Mõõtmed talata
(laius x sügavus x kõrgus)

mm

Kaal koos tala ja padruniga

kg

Seadme kasutamine üle merepinna m

86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325
4,4

4,4

4,4

4,4

5,3

----------------------------------- max. 2000 ----------------------------------

 Koonuspesa täppisvõllile R 6000, segur (nt R 1401) külge keeratav.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi!
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IKA® - Werke GmbH & Co.KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
Fax +49 7633 831-98
sales@ika.de

www.ika.com

