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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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Megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünkben kijelentjük, hogy a termék megfelel a 2014/35/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2011/65/EU
irányelv rendelkezéseinek, és összhangban van az alábbi szabványokkal és normatív dokumentumokkal: EN 61010-1, EN
61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 és EN ISO 12100.

Jelmagyarázat
Veszélyekre vonatkozó általános figyelmeztetés

VESZÉLY

FIGYELEM

VIGYÁZAT

Ez a szimbólum azokat az információkat jelöli, amelyek különleges fontosságúak a személyek
biztonsága szempontjából. Ezek figyelmen kívül hagyása egészségkárosodáshoz és sérülésekhez
vezethet.
Ez a szimbólum azokat az információkat jelöli, amelyeknek a készülék műszaki funkciója szempontjából van jelentősége. Ezek figyelmen kívül hagyása a készülék károsodásához vezethet.
Ez a szimbólum azokat az információkat jelöli, amelyek a készülék kifogástalan működése,
valamint a készülék kezelés szempontjából fontosak. Ezek figyelmen kívül hagyása pontatlan
eredményekhez vezethet.
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Biztonsági tudnivalók
• Az üzembe helyezés előtt olvassa végig a
kezelési útmutatót, és ügyeljen a biztonsági tudnivalókra.
• A kezelési útmutatót mindenki számára könnyen
elérhető helyen tárolja.
• Ügyeljen arra, hogy csak képzett munkatársak
dolgozzanak a készülékkel.
• Tartsa be a biztonsági tudnivalókat, irányelveket,
munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
• A termékek, az alkalmazott szerszámok, keverőedények, kísérleti összeállítások és anyagok szinte korlátlan kombinációs lehetőségei miatt nem
valósítható meg a felhasználó biztonsága kizárólag a termék szerkezeti kialakítása útján. Ezért
további biztonsági intézkedésekre lehet szükség,
amelyeket a felhasználónak kell meghoznia. Így
például a kiegyensúlyozatlanság, a fordulatszám
túl gyors emelée vagy a keverőszerszám és a
keverőedény közötti túl kis távolság az üvegből
készült eszközök és más mechanikai hatásokra
érzékeny keverőedények károsodását vagy törését okozhatja. A törött üveg és a szabadon
forgó keverőszerszám a felhasználó súlyos sérülését idézheti elő.
• A felhevült anyag elégtelen keveredése vagy túl
magas fordulatszám választása és az ezáltal bevitt
többletenergia ellenőrizetlen reakciókat idézhet
elő. Ha üzem közben ilyen fokozott veszélyek jelentkeznek, a felhasználónak alkalmas kiegészítő
óvintézkedésekről kell gondoskodnia (pl. fröccsenő anyag elleni védelem). Az IKA® a kritikus, ill.
veszélyes anyagokkal dolgozó felhasználóknak
ettől függetlenül azt ajánlja, hogy az összeállított kísérlet biztonságáról alkalmas további intézkedésekkel gondoskodjon. Ez jelenthet például robbanás- és tűzvédelmi intézkedéseket,
de magasabb szintű felügyeleti rendszereket is.
Ügyelni kell továbbá arra, hogy a IKA® készülék
kikapcsológombjának azonnal közvetlenül és
veszélytelen módon elérhetőnek kell lennie.
VESZÉLY

Ha ez a beépítéssel vagy az
elhelyezéssel nem minden
esetben biztosítható, egy
további, jól elérhető VÉSZLEÁLLÍTÓ gomb kell elhelyezni a munkaterületen.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél
a feldolgozás közbeni energiabevitel nem aggályos. Ez az energiabevitel más formáira, pl. a
fénysugárzásra is érvényes.
• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
légkörben, veszélyes anyagokkal és víz alatt.

• Betegségeket előidéző anyagokat csak zárt edényben és megfelelő elszívás mellett dolgozzon fel.
Kérdéseivel forduljon az IKA® munkatársaihoz.
• A készülék nem használható kézi üzembne.
• Az EUROSTAR nagy forgatónyomatéka miatt különös gonddal kell megválasztani az állványt, valamint
elfordulás ellen biztosítani a keverőedényt.
• Az állványt szabadon állítsa fel egy sík, stabil, tiszta, csúszásmentes, száraz és tűzálló felületen.
• Ügyeljen a keverőszerszám szilárd befogására a
tokmányban!
• Használjon keverőtengely-védőberendezést!
• Rögzítse megfelelően a keverőedényt. Ügyeljen
az edény stabil helyzetére.
VESZÉLY

Ügyeljen a Fig. 8 megjelölt
veszélyes helyekre.

• Kerülje a készüléket és a kiegészítőit érő lökéseket és ütéseket.
• Minden használat előtt ellenőrizze a készülék
és a kiegészítők épségét. Ne használjon sérült
eszközöket.
• A biztonságos munkavégzés csak a “Kiegészítők”
fejezetben ismertetett kiegészítőkkel valósítható
meg.
• A szerszámváltás és a jóváhagyott kiegészítők
felszerelése alatt a készülék főkapcsolója KI
helyzetben kell, hogy álljon, vagy a készüléket le
kell választani az elektromos hálózatról.
• A készülék áramtalanítása csak a hálózati dugó,
ill. a készülék dugója kihúzásával történhet.
• A tápvezeték dugaszolóaljzatának könnyen elérhető és megközelíthető helyen kell lennie.
• A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel) kell rendelkeznie.
• A típustáblán szereplő feszültségnek meg kell
egyeznie a hálózati feszültséggel.
• Ügyeljen a használt keverőszerszám engedélyezett fordulatszámára. Semmi esetre se állítson
be magasabb fordulatszámot.
• A készülék üzembe helyezése előtt állítsa be a
legalacsonyabb fordulatszámot, mivel a készülék az utoljára beállított fordulatszámmal indul
el. Lassan növelje a fordulatszámot.
• A fordulatszám beállítása során ügyeljen a keverőszerszám kiegyensúlyozatlanságára, és a
keverendő anyag esetleges fröccsenésére.
VESZÉLY

Soha ne járassa a készüléket
szabadon forgó keverőszerszámmal. Ügyeljen arra, hogy
a forgó alkatrészek ne érhessenek el testrészeket, hajat,
ékszereket és ruhadarabokat.
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VESZÉLY

VESZÉLY

VESZÉLY

VESZÉLY

VESZÉLY

A készülék szabadon forgó
tengelyvéggel való járatása
veszélyes. Ezért a biztonság
kedvéért a keverőszerszám
csak álló helyzetben tolható túl a ház felső élén.
Viseljen a feldolgozott anyag
veszélyességi
osztályának
megfelelő személyi védőfelszerelést. Ellenkező esetben
veszélyt idézhet elő:
- a fröccsenő folyadék
- a kirepülő alkatrészek
- a testrészek, haj, ruhadarabok és ékszer beszorulása.
Ügyeljen az alábbi veszélyekre:
- gyúlékony anyagok
- a keverés mozgási energiájából származó üvegtörés.
Csökkentse a fordulatszámot,
ha:
- az anyag a túl magas fordulatszám miatt kifröccsen az
edényből
- a készülék járása egyenetlenné válik
- a készülék vagy az egész ös�szeállítás mozgásba kezd a dinamikus erők miatt
- hiba lép fel.
Soha ne nyúljon a forgó
alkatrészekhez!

• Üzem közben ügyelni kell arra, hogy a motor felületei (hűtőbordák) és különösen a csapágyak
nagymértékben felmelegedhetnek.
• Ne takarja le a motor, ill. a hajtás szellőzőréseit
és hűtőbordáit.
• Ügyeljen arra, hogy az állvány ne kezdjen mozgásba.
• Kerülje az alsó tengelyvéget, ill. a tokmányt érő
lökéseket és ütéseket. Már a kisebb, észre sem
vehető károsodások is a tengely kiegyensúlyozatlanságát és egyenetlen járását idézik elő.
• A hajtótengely, a tokmány és különösen a keverőszerszámok kiegyensúlyozatlansága a készülék
és a teljes összeállítás irányíthatatlan rezonanciáját idézheti elő. Ennek hatására az üvegből készült eszközök és keverőedények károsodhatnak
vagy összetörhetnek. Ez, valamint a forgó keverőszerszám a felhasználó sérülését okozhatja.
Ilyen esetben cserélje ki a keverőszerszámot egy
jól kiegyensúlyozott darabra, ill. szüntesse meg
a kiegyensúlyozatlanság okát. Ha továbbra is kiegyensúlyozatlanságot vagy szokatlan hangokat
tapasztal, küldje vissza javításra a készüléket a
forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz, és mellékelje
a hiba leírását.
• Túl hosszú idejű túlterheléses üzem és túl magas
környezeti hőmérséklet esetén a készülék tartósan kikapcsol.
• A készüléket - javítás esetén is - csak szakember
nyithatja fel. A készülék felnyitása előtt ki kell
húzni a hálózati csatlakozót. A készülék belsejében található feszültség alatti alkatrészek a hálózati csatlakozó kihúzása után hosszú idővel is
még feszültség alatt állhatnak.
FIGYELEM

• Az anyag és a hajtótengely közötti elektrosztatikus kölcsönhatás nem zárható ki, és veszélyt
idézhet elő.
• Az áramellátás megszakítása és a keverés folyamatának mechanikus leállítása után a készülék
nem indul újra magától.

Azokat a burkolatokat, ill. alkatrészeket, amelyek segédeszköz nélkül leszerelhetők
a készülékről, a biztonságos
működés érdekében például
az idegen testek, folyadékok
stb. bejutásának megakadályozására vissza kell helyezni
a készülékre.

Rendeltetésszerű használat
• Alkalmazás
A készülék alacsony és magas viszkozitású folyadékok különböző keverőszerszámokkal történő
keverésére szolgál.

• Alkalmazási terület (csak beltérben)
- Laboratóriumok
- Iskolák
- Gyógyszertárak
- Egyetemek

Rendeltetésszerű használat: álló helyzetű gép (a
szorító tokmány alul található)
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A készülék minden területen használható, kivéve:
- Lakóterekben
- Olyan területeken, amelyek közvetlenül csatlakoznak olyan kisfeszültségű táphálózathoz, amely lakótereket is ellát.

A felhasználó védelme nem biztosított:
- Ha a készüléket nem a gyártó által szállított vagy
ajánlott kiegészítőkkel használják
- Ha a készüléket a gyártó előírásaitól eltérő, nem
rendeltetésszerű módon használják
- Ha külső fél módosításokat eszközöl a készüléken
vagy az áramköri lapon.

Kicsomagolás
• Kicsomagolás
- A készüléket óvatosan csomagolja ki
- Ha sérüléseket észlel, azonnal rögzítse a tényállást (posta, vasút vagy spedíció).

Csak az EUROSTAR 20 high speed digital
esetében:
- egy R 6000 precíziós tengely
- egy kettős villáskulcs
- egy körmöskulcs.

• Szállítási terjedelem
- egy EUROSTAR keverőberendezés
- egy kezelési útmutató
- egy konzol
- egy imbuszcsavar
- egy hajlított imbuszkulcs
- egy tokmánykulcs
		 (kivéve: EUROSTAR 20 high speed digital)
- egy garanciajegy.

Hajtás
A fordulatszám a forgatógombbal (B, lásd az Fig. 1) a teljes tartományban fokozatmentesen állítható be.

Motorvédelem
A keverőberendezés folyamatos használatra alkalmas. A motoráramot elektronika korlátozza. A
készülék elakadás és túlterhelés elleni védelemmel
rendelkezik.

Üzemzavar esetén egy védőkör az áramköri lapon
található relével azonnal maradandóan lekapcsolja a motort. Üzemzavar akkor lép fel, ha a készülék biztonságos működése nem biztosított.

Fordulatszám – normál üzem
Fordulatszám – szabályozott (fordulatszámeltérés
nélkül)
A fordulatszám figyelését és szabályozását processzor végzi. Ennek során a rendszer az előírt
értéket folyamatosan összeveti a tényleges értékkel, és korrigálja az eltéréseket. Ez a kevert anyag
viszkozitásának változása esetén is állandó fordulatszámot garantál.

A hálózati feszültségnek a megengedett tűréshatárokon belüli ingadozása nincsen hatással a
szabályozás minőségére és a fordulatszám állandóságára.
A fordulatszám az első oldalon található forgatógombbal (B, lásd az Fig. 1) állítható be. Normál
üzemben a LED-kijelzőn (C, lásd az Fig. 1) látható
fordulatszámérték a hajtótengely percenkénti fordulatszámának felel meg (rpm).

6

Fordulatszám – túlterheléses üzem
A keverőberendezés rövid időre képes a teljesítmény kétszeresét leadni, és így képes kezelni a
terhelési csúcsokat, amelyek pl. szilárd vagy sűrűn folyó anyagok betöltésekor keletkezhetnek.
Túlterheléses üzemben (pl. a viszkozitás technológiából eredő emelkedése) a készülék a fordulatszámot annyira csökkenti le, hogy a keverőtengely
forgatónyomatéka megfeleljen a készülék névleges nyomatékának, ilyenkor az előírt fordulatszám
a kijelzőn villogni kezd. A készülék a lehetséges
fordulatszámot állandóan az üzemi körülményekhez igazítja, így a lehető legközelebb kerül a beállított névleges fordulatszámhoz.
A készülék túlterhelés elleni védelme érdekében a fordulatszám a túlterheléses üzem esetén
csökken. Ilyenkor a beállított előírt fordulatszám
(a LED-kijelzőn látható érték) nem egyezik meg a
hajtótengely tényleges fordulatszámával. Ezt az
állapotot az előírt fordulatszám villogása jelzi (túlterheléses üzem).

1. túlterheléses eset:
A készülék már a túlterhelés tartományában működik, de az előírt fordulatszám nem egyezik meg
a tényleges fordulatszámmal. Ez az állapot addig
marad fenn, amíg sem a motoráram, sem pedig a
hőmérséklet nem lépi túl a megengedett határértékeket.
Kijelző tartalma: Az előírt fordulatszám villog.
Ha a terhelés visszatér a normál tartományba,
az előírt fordulatszám nem villog tovább, és újra
megfelel a tényleges fordulatszámnak.
2. túlterheléses eset:
Ha a készüléket olyan ingadozó terhelés éri, amely
meghaladja a normál nyomaték kétszeresét, a keverőtengely fordulatszáma gyorsan az álló helyzetig csökken.
Kijelző tartalma: Er 4 (lásd a “Hibakódok” fejezetet).

Hajtótengely
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
A tokmány és a hajtótengely az IKA® által jóváhagyott keverőszerszámok befogását teszi lehetővé (lásd az “Engedélyezett IKA®keverőszerszámok” fejezetet). A hajtótengely
csőtengelyként van kialakítva, amelynek a felső nyílását a keverőtengely-burkolat zárja le. Lehetőség
van azonban arra, hogy a keverőszárat a készülék
álló helyzetében, pl. az edény cseréjekor a keverőtengely-burkolat eltávolítása után a ház felső éle
fölé kitoljuk.
A biztonságos működéshez a keverőtengely-burkolatot vissza kell helyezni a ház nyílásába, hogy az
megfelelően le legyen zárva. Csak így valósul meg
a biztonságos munkavégzés, és így akadályozható
meg az anyagok készülékbe való bejutása.

EUROSTAR 20 high speed digital
A hajtótengelyen egy kifejezetten a precíziós tengely
részére kialakított kúpos fészek található, amelyre
felcsavarhatók a keverőszerszámok (lásd az Fig. 5).

VESZÉLY

Ezzel kapcsolatba ügyeljen
a “Biztonsági tudnivalók”
fejezetben foglaltakra!

Fordulatszám-kijelző
A fordulatszám az első oldalon található forgatógombbal (B, lásd az Fig. 1) állítható be.

A fordulatszámot a LED-kijelző közvetlenül percenkénti fordulatokban (rpm) jeleníti meg (C, lásd
az Fig. 1).
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Üzembe helyezés
Állítsa a keverőberendezést stabil, sík és csúszásmentes felületre. Az EUROSTAR keverőberendezést
kettősdióval (pl. R 270) kell egy stabil állványhoz (pl.
R 2722 vagy R 2723) rögzíteni. A keverőedényt
biztonsági okokból mindig gondosan rögzíteni kell.
Emellett ügyelni kell arra is, hogy a tartóberendezést
(állványt) úgy rögzítse, hogy ne borulhasson fel, és
ne kezdjen mozgásba keverés közben.

A kiegészítőket az alábbi szerelési útmutató szerint
kell összeállítani (Fig. 2 - Fig. 7).
Ha ezek a feltételek teljesültek, a készülék a hálózati
dugó csatlakoztatása után
üzemkész.

Rögzítés
A tartókar rúd rögzítése a keverőművön
Szerelés képe
(lásd a Fig. 2)
Ellenőrizze a tartókar szilárd rögzítését.
A csavarok a rázás miatt meglazulhatnak. Ezért a
biztonság kedvéért időnként vizsgálja meg a tartókar rögzítését. Szükség esetén húzza utána az
imbuszcsavart.
A keverőmű rögzítése az állványon
Szerelés képe
(lásd a Fig. 3)
Rögzítse a (H) keresztkarmantyút az (I) állvány oszlopon. Rögzítse a keverőmű (J) tartókarját a szabad, felfele nyitott keresztkarmantyúban.
A keverési folyamathoz kívánt pozícióba beállítva,
húzza meg erősen a két (G) szorítócsavart.
Minden üzembe helyezés előtt és rendszeres
időközönként ellenőrizze a keverőmű szilárd elhelyezését. A keverőmű pozícióját csak nyugalmi
állapotban és kihúzott hálózati csatlakozó mellett
szabad változtatni.
A keverőszerszám rögzítése a tokmányban
Szerelés képe
(lásd a Fig. 4)
Minden tokmányos EUROSTAR keverőkészüléknél.
A (M) keverőszerszámot csúsztassa be az (L) tokmányba. A tokmányt erősen húzza meg a (K) tokmánykulccsal.
A keverőszerszám cserét csak nyugalmi állapotban
és kihúzott hálózati csatlakozó mellett szabad elvégezni.
A keverőszerszám rögzítése a kúpos tartóban
Szerelés képe
(lásd a Fig. 5)
Csak az EUROSTAR 20 high speed digital keverőkészülékre vonatkozik.
Az (P) R 6000 precíziós tengelyt csúsztassa be a
meghajtó tengely (N) kúpos tartójába. Kampós- és
franciakulccsal erősen húzza meg a hollandi anyát
(O).
A (R) keverőfej felszereléséhez tartsa erősen a
meghajtó tengelyt / precíziós tengelyt egy franciakulccsal. A keverőfejet egy másik franciakulccsal
húzza meg erősen a keverőfej kulcsfelületén.

Minden üzembe helyezés előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze a keverőszerszám szilárd
rögzítését. A keverőszerszám cseréjét csak nyugalmi állapotban és kihúzott hálózati csatlakozó
mellett szabad elvégezni.
Keverőtengely védelem rögzítése
Szerelés képe
(lásd a Fig. 6)
A készülékkel végzett munka során a sérülések elleni védekezés céljából használjon (Q) keverőtengely védelmet (pl. R 301).
A (U) csavarokkal kell a műanyag félköpenyeket
rögzíteni a keverőkészüléken a Fig. 6 jelzett módon. A (S) csavarral változtatható a védelem a
hossz mentén.
Minden üzembe helyezés előtt és rendszeres időközönként ellenőrizze a keverőtengely védelem
szilárd rögzítését. A keverőtengely védelem pozícióját csak nyugalmi állapotban és kihúzott hálózati
csatlakozó mellett szabad változtatni.
A keverőedény rögzítése az állványhoz szorítóval
Szerelés képe
(lásd a Fig. 7)
Először rögzítse a kettősdiót (H) az állvány oszlopán (I).
Ezután rögzítse a szorító konzolát (Z) a kettősdió felfelé néző nyitott oldalához. Ha a keverés
műveletéhez szükséges pozíció beállítása a keverőedény (V) és a keverőelem között megtörtént,
húzza meg a két szorítócsavart (G).
A rugalmas szorítószalag (W) segítségével rögzítse
a keverőedént (V), és rögzítse a rugalmas szorítószalagot (W) a szorítókar (X) segítségével.
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A készülék bekapcsolása
Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő feszültség
megegyezik-e az elérhető hálózati feszültséggel.
A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel)
kell rendelkeznie.
Ha ezek a feltételek teljesültek, a készülék a hálózati dugó csatlakoztatása után üzemkész.
Ellenkező esetben a biztonságos működés nem
valósítható meg, vagy a készülék károsodhat.

A főkapcsoló (A) Fig. 1 bekapcsolását követően
a LED-es kijelzőn (C) megjelenik a szoftververzió,
majd néhány másodperc múlva az utoljára beállított fordulatszám. Győződjön meg arról, hogy a
beállított fordulatszám a választott kísérleti összeállításhoz alkalmas. Kétség esetén a (B) forgatógombbal állítsa be a legkisebb fordulatszámot (a
gombot teljesen balra elforgatva). A (B) forgatógomb megnyomásával indítható és állítható le a
keverés.

Karbantartás és tisztítás
A készülék nem igényel karbantartást. Csak az
alkatrészek természetes öregedése és azoknak a
statisztikai meghibásodási aránya érinti.
Tisztítás
Tisztításkor húzza kia hálózati csatlakozót.
Az IKA® készülékeket csak az IKA® által jóváhagyott tisztítószerrel tisztítsa.
Szennyeződés
Színezőanyagok
Építőanyagok
Kozmetikumok
Élelmiszerek
Tüzelőanyagok

Tisztítószer
Izopropanol
tenzidtartalmú víz/izopropanol
tenzidtartalmú víz/izopropanol
tenzidtartalmú víz
tenzidtartalmú víz

Az itt fel nem sorolt anyagokkal kapcsolatosan érdeklődjön alkalmazástechnikai laborunkban.

Pótalkatrészek rendelése
Pótalkatrészek rendelése esetén, kérjük, az alábbi
adatokat közölje:
- Készülék típusa
- Készülék gyári száma, lásd a típustáblát
- Alkatrész pozíciószáma és megnevezése, lásd a
www.ika.com oldalon
- Szoftververzió.
A készülék javítása
Kérjük, csak olyan készülékeket küldjenek
be javításra, amelyek tiszták és egészségkárosító anyagoktól mentesek.
Ehhez használják a készülékhez mellékelt
“Decontamination Certificate” űrlapot, vagy
töltsék le és nyomtassák ki az űrlapot az IKA®
weboldaláról: www.ika.com.
A készüléket az eredeti csomagolásában küldjék
vissza javításra. A tároláshoz használt csomagolás
a visszaküldéshez nem elegendő. Használjon mellette alkalmas szállítási csomagolást.

A készülék tisztítása során viseljen védőkesztyűt.
Az elektromos készülékeket nem szabad tisztítás
céljára belemeríteni a tisztítószerbe.
A tisztítás során nem juthat nedvesség a készülékbe.
A gyártó ajánlásától eltérő tisztítási és fertőtlenítési eljárás alkalmazása előtt a felhasználónak a
gyártónál meg kell győződnie arról, hogy a tervezett módszer nem károsítja a készüléket.
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Hibakódok
Ha hiba következik be, ezt a LED-kijelzőn (C) olvasható hibakód jelzi, pl.: Er 4.
Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:
F Kapcsolja ki a készüléket a hátoldalon (A).
F Vegye ki a keverőszerszámot, és vegye ki a készüléket az állványból.
F Csökkentse a fordulatszámot, és kapcsolja be a készüléket keverőszerszám nélkül.
Hiba
Er 2
Er 3
Er 4

Ok
A motoráramszenzor megszakított
A készülék belső hőmérséklete túl magas
A motor elakadt vagy túlterhelődött

Hatás
A motor leáll
A motor leáll
A motor leáll

Er 8

A fordulatszámjeladó hibás vagy
túlterhelődött
A biztonsági relé hibás

A motor leáll

Megoldás
- Kapcsolja ki a készüléket
- Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni
- Kapcsolja ki a készüléket
- Csökkentse a motor terhelését, és indítsa újra
- Kapcsolja ki a készüléket

A motor leáll

- Kapcsolja ki a készüléket

Er 21

Ha a hiba elhárítása a leírt módon nem sikerül, vagy más hibakód jelenik meg:
- kérjük, forduljon a szervizosztályhoz
- küldje vissza a készüléket, és mellékelje a hiba rövid leírását.

Szavatosság
A IKA® értékesítési és szállítási feltételeinek megfelelően a garancia ideje 24 hónap. Garanciális
igény esetén forduljon a szakkereskedőhöz. A
készüléket azonban küldheti közvetlenül gyárunknak is, ha mellékeli a szállításról szóló számlát és
a reklamációs indok leírását. A szállítás költségei
Önt terhelik.

A garancia nem terjed ki kopott alkatrészekre és
nem érvényes olyan hibák esetén, melyek a jelen
használati utasításban lévő útmutatások ellenére a
szakszerűtlen kezelésre, valamint a nem megfelelő
gondozásra és karbantartásra vezethetők vissza.
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EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Lemezes állvány
R 1826 Lemezes állvány
R 1827 Lemezes állvány
R 2722 H-állvány
R 2723 Teleszkóp állvány
R 182 Kereszttartó
R 270 Kereszttartó
R 271 Kereszttartó
RH 3 Szorítófogó
RH 5 Szorítófogó
FK 1 Flexibilis csatlakozás
R 301 Keverőtengely védelme
R 301.1 állványtartó
R 60 Gyorsbefogó tokmány

EUROSTAR 20
digital

Kiegészítők

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

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 Propeller keverő
R 1345 Propeller keverő
R 1381 Propeller keverő
R 1382 Propeller keverő
R 1389 Propeller keverő, PTFE
R 1311 Turbinás keverő
R 1312 Turbinás keverő
R 1313 Turbinás keverő
R 1300 Oldó keverő
R 1302 Oldó keverő
R 1303 Oldó keverő
R 1352 Centrifugális keverő
R 1355 Centrifugális keverő
R 1375 Lapos keverő
R 1330 Horgony keverő
R 1331 Horgony keverő
R 6000 Precíziós tengely
R 1401 Propeller
R 1402 Oldó lemez
R 1405 Propeller

EUROSTAR 40
digital

Max. fordulatszám
(rpm)

EUROSTAR 20
digital

 Csak az R 6000 precíziós tengellyel összekötve

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 20
high speed digital

Engedélyezett IKA®-keverőszerszámok

•
•
•
•
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EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 20
high speed digital

rpm

EUROSTAR 40
digital

Névleges terheléshez tartozó
fordulatszám-tartomány

EUROSTAR 20
digital

Műszaki adatok

0/30-2000

0/30-2000

0/30-2000

0/30-1300

0/150-6000

Fordulatszám-beállítás

-------------------------------- Fokozatmentes --------------------------------

Fordulatszám-kijelző

---------------------------- 7-szegmenses LED-ek ----------------------------

Fordulatszám beállítási pontossága rpm

---------------------------------------- ±1 ---------------------------------------fordulatszám < 300 rpm: ±3 rpm / fordulatszám > 300 rpm: ±1%

Eltérés - fordulatszámmérés
Keverőtengely max.
forgatónyomatéka

Ncm

20

40

60

100

20

Max. keverhető mennyiség (víz)

ltr

15

25

40

100

20

Max. viszkozitás

mPas

10000

30000

50000

70000

10000

Megengedett folyamatos üzemidő %

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

Névleges feszültség

VAC

------------------ 230±10% (EURO) / 115±10% (USA) ------------------------------------------------------- 50/60 --------------------------------------

Frekvencia

Hz

Max. felvett teljesítmény

W

70

118

176

186

176

Max. leadott teljesítmény a
keverőtengelyen

W

42

84

126

136

125

DIN EN 60529 szerinti védelem
típusa

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

Védelmi osztály

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

Túlfeszültség-kategória

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

Szennyeződés foka

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

Túlterhelés elleni védelem
Biztosítók (a tápkártyán)

------------------------ Igen/motoráram korlátozása ---------------------------------------- T 4A (IKA® azonosító szám: 2585100) ----------------

A

Megengedett környezeti hőmérséklet °C

------------------------------------ +5 ... +40 -----------------------------------

Megengedett relatív páratartalom

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

%

Hajtás

----------------------------- Kefe nélküli motor -------------------------------

Tokmány befogási tartománya

mm

0,5-10

0,5-10

0,5-10

0,5-10



Csőtengely belső Ø

mm

11

11

11

11

-/-

Konzol (ØxL)

mm

------------------------------------- 16x220 -------------------------------------

Ház

---- Alumíniumöntvénnyel és termoplasztikus műanyaggal fedve ---

Méretek konzol nélkül (sz x mé x ma) mm

86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325

Súly konzollal és tokmánnyal

kg

Készülék tengerszint feletti
magassági tartománya

m

4,4

4,4

4,4

4,4

5,3

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

 Kúpos befogás R 6000 precíziós tengelyhez, felcsavarozható keverőszerszámhoz (pl. R 1401).
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
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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

