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IKA® EUROSTAR 20 high speed digital
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Atitikties deklaracija
Atsakingai pareiškiame, kad šis produktas atitinka Direktyvų 2014/35/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2011/65/ES nuostatas
ir šių standartų bei normatyvų reikalavimus: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 ir EN ISO 12100-1.

Simbolių reikšmės
Bendras įspėjimas apie pavojų

PAVOJUS

Šiuoiuo simboliu žymima informacija, turinti itin didelę reikšmę jūsų sveikatos saugumui.
Nekreipiant dėmesio, kyla pavojus sveikatai ir grėsmė susižeisti.

DĖMESIO

Šiuoiuo simboliu žymima informacija, turinti reikšmės prietaiso techninių funkcijų veikimui.
Nekreipiant dėmesio, kyla pavojus pažeisti prietaisą.

ATSARGIAI

Šiuoiuo simboliu žymima informacija, turinti reikšmės sklandžiam prietaiso veikimui ir valdymui.
Nekreipiant dėmesio, rezultatai gali būti netikslūs.
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Saugos nuorodos
• Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją
ir laikykitės saugos nuorodų.
• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
• Prižiūrėkite, kad prietaisu dirbtų tik apmokyti darbuotojai.
• Laikykitės saugos nuorodų, reikalavimų, darbo saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių.
• Atsižvelgiant į beveik neribotas galimybes prietaisą naudoti su skirtingais įrankiais, maišymo indais, darbinėmis medžiagomis ir pasirinkti įvairią
bandymo eigą, neįmanoma užtikrinti naudotojo
saugumo, net jei prietaiso konstrukcija atitinka keliamus reikalavimus. Dėl šios priežasties
naudotojui reikėtų pasitelkti kitas saugos priemones. Pavyzdžiui, dėl disbalanso, per staigaus
apsukų skaičiaus didinimo ar per mažo atstumo
tarp maišiklio ir indo gali įtrūkti arba sudužti stiklinės dalys ar kiti mechaniniam poveikiui jautrūs
maišymo indai. Sudužus stiklui ir toliau besisukant maišikliui, naudotojas gali sunkiai susižeisti.
• Nepakankamai išmaišius pakaitintą medžiagą arba
pasirinkus per aukštą apsukų skaičių ir padidėjus
energijos sąnaudoms, gali kilti nekontroliuojamų
reakcijų. Kilus tokiam dideliam pavojui, naudotojas privalo imtis tinkamų papildomų saugos priemonių (pvz., apsaugančių nuo skeveldrų).
Nepaisant to, su kenksmingomis ir pavojingomis
medžiagomis dirbantiems asmenims IKA® rekomenduoja bandymo metu papildomai naudoti
specialias apsaugos priemones. Jos gali būti,
pvz., nuo sprogimo ir liepsnojimo apsaugančios
priemonės arba prijungti stebėjimo įrenginiai.
Be to, IKA® prietaiso išjungimo jungiklis turi būti
pasiekiamas greitai, tiesiogiai, vengiant pavojaus.
PAVOJUS

Jeigu šios sąlygos dėl montavimo aplinkybių ar patalpos
dydžio užtikrinti neįmanoma,
darbo zonoje reikia įrengti
papildomą, lengvai pasiekiamą AVARINIO IŠJUNGIMO mygtukas.

• Naudokite tik tas darbines medžiagas, kurias apdirbant energijos sąnaudos nekelia pavojaus. Ši
nuostata taikoma ir kitokios rūšies energijai, pvz.,
šviesos spinduliavimo energijai.
• Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje, su pavojingomis medžiagomis ir po vandeniu.
• Ligas sukeliančias darbines medžiagas maišykite
tik uždaruose, tinkamai uždengtuose induose.
Kilus klausimų, kreipkitės į IKA®.
• Prietaisas nepritaikytas naudoti rankiniu būdu.

• EUROSTAR prietaise nustačius aukštą sukimo momentą, reikia labai atidžiai pasirinkti maišymo indo
stovą ir indo padėtį įtvirtinančius fiksatorius.
• Stovą statykite atviroje vietoje, ant lygaus, stabilaus, švaraus, neslidaus, sauso ir ugniai atsparaus
paviršiaus.
• Patikrinkite, ar maišiklis tvirtai laikosi veržiklyje!
• Naudokite maišymo veleno apsauginį įtaisą!
• Stipriai pritvirtinkite maišymo indą. Patikrinkite,
ar jis stovi stabiliai.
• Patikrinkite Fig. 8 pavaizduotas pavojingas vietas.
• Prietaiso ir jo priedų nespauskite ir netrankykite.
• Prieš naudodami prietaisą, kaskart patikrinkite, ar jis
ir jo priedai nepažeisti. Pažeistų detalių nenaudokite.
• Saugų darbą užtikrina tik tie priedai, kurie nurodyti skyriuje „Priedai“.
• Keičiant įrankį ir montuojant leistiną priedą, prietaiso įjungimo ir išjungimo jungiklis turi būti padėtyje „Išjungta” arba prietaisą reikia atjungti
nuo elektros tinklo.
• Prietaisas nuo elektros maitinimo tinklo atjungiamas iš tinklo ar prietaiso ištraukiant maitinimo
laido kištuką.
• Kištukinis lizdas, į kurį jungiamas prietaiso maitinimo
laidas, turi būti lengvai pasiekiamas ir prieinamas.
• Naudojamas lizdas turi būti įžemintas (su įžeminimo kontaktu).
• Tinklo įtampa turi sutapti su prietaiso techninių
duomenų skydelyje nurodyta įtampa.
• Atkreipkite dėmesį į naudojamo maišiklio leistiną
apsukų skaičių. Jokiu būdu nenustatykite aukštesnio apsukų skaičiaus!
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą, nustatykite
mažiausią apsukų skaičių, nes prietaisas pradės
veikti paskutinį kartą nustatytu apsukų skaičiumi. Lėtai didinkite apsukų skaičių.
• Nustatydami apsukų skaičių, atkreipkite dėmesį,
ar neprasidėjo maišiklio disbalansas ir ar nesitaško maišoma darbinė medžiaga.
PAVOJUS

PAVOJUS

Niekada nedirbkite prietaisu,
jeigu besisukantis maišiklis
neuždengtas. Kūno dalis,
plaukus, papuošalus ir drabužius saugokite nuo besisukančių detalių.
Prietaisą eksploatuoti, kai veleno galas sukasi atvirai, pavojinga. Dėl šios priežasties,
siekiant užtikrinti saugumą,
maišiklį perkišti per viršutinę
korpuso briauną leidžiama tik
išjungus prietaisą.
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PAVOJUS

PAVOJUS

PAVOJUS

PAVOJUS

Atsižvelgdami į maišomos
darbinės medžiagos pavojaus klasę, naudokite asmens
saugos priemones. Jų nenaudojant, pavojų gali kelti:
- apsitaškymas skysčiu
- detalių išsviedimas iš prietaiso
- kūno dalių, plaukų, drabužių
ir papuošalų pažeidimas.
Saugokitės pavojaus šiomis
aplinkybėmis:
- naudodami degias medžiagas
- sudužus stiklui dėl mechaninės
maišymo energijos.
Sumažinkite apsukų skaičių,
jeigu:
- dėl per aukšto apsukų skaičiaus darbinė medžiaga tykšta iš indo
- prietaisas pradeda dirbti nestabiliai
- dinaminių jėgų veikiamas prietaisas ar visa konstrukcija pradeda judėti
- įvyksta klaida.
Besisukančių dalių nelieskite!

• Neuždenkite variklio ar variklio bloko aušinimo tarpelio ir briaunų.
• Prižiūrėkite, kad stovas nepradėtų judėti.
• Veleno apačios ir veržiklio nespauskite ir netrankykite. Net ir maži, nepastebimi pažeidimai sukelia
disbalansą ir netolygų veleno sukimąsi.
• Varančiojo veleno, veržiklio ir ypač maišiklio disbalansas gali turėti nekontroliuojamų rezonansinių padarinių prietaisui ir visai konstrukcijai. Dėl
šios priežasties gali būti pažeistos arba sudužti
stiklinės dalys ir maišymo indai. Jiems sudužus
ir toliau besisukant maišikliui, gali susižeisti naudotojas. Tokiu atveju maišiklį pakeiskite kitu maišikliu, nesukeliančiu disbalanso, arba pašalinkite
disbalanso priežastį.
Jeigu ir toliau disbalansas ar neįprasti garsai kartojasi, prietaisą su pridėtu gedimo aprašu atiduokite
remontuoti prekybos atstovui arba gamintojui.
• Jeigu prietaisas per ilgai eksploatuojamas esant
perkrovai arba per aukštai aplinkos temperatūrai, jis išsijungia.
• Net ir remonto atveju prietaisą atidaryti gali tik
kvalifikuoti darbuotojai. Prieš jį atidarant, reikia
ištraukti maitinimo laido kištuką. Vidinėse prietaiso dalyse, kuriomis perduodama įtampa, net ir
ilgesnį laiką ištraukus kištuką gali tvyroti įtampa.
DĖMESIO

• Tarp darbinės medžiagos ir varančiojo veleno gali
įvykti ir pavojų kelti elektrostatinė sąveika.
• Nutrūkus tiekiamai srovei arba mechaniškai nutraukus maišymo procesą, vėliau prietaisas pats
automatiškai neįsijungia.
• Eksploatuojant reikia žinoti, kad variklio paviršiai
(aušinimo briaunos) ir ypač atraminės dalys gali
labai įkaisti.

Norint saugiai eksploatuoti
prietaisą, dangtelius ir dalis,
kurias nuo prietaiso galima
nuimti be pagalbinių priemonių, reikia vėl uždėti, kad
į vidų, pavyzdžiui, nepatektų
svetimkūnių, skysčių ir t. t.

Tinkamas naudojimas
• Paskirtis
Mažo ir vidutinio klampumo skysčių plakimas ir
maišymas skirtingais maišikliais.
Naudojimas pagal paskirtį: prietaisas tvirtinamas
prie stovo (veržiklis nukreiptas žemyn).
• Darbo vieta (tik uždarose patalpose)
- laboratorijos		
- mokyklos
- vaistinės		
- universitetai

Prietaisas tinkamas naudoti visose patalpose,
išskyrus šias:
- gyvenamosios patalpos
- patalpos, tiesiogiai prijungtos prie žemos įtampos
maitinimo tinklo, energiją tiekiančio į gyvenamąsias patalpas.
Naudotojo apsauga neužtikrinama šiais atvejais:
- kai prietaisas naudojamas ne su gamintojo pateiktais ir rekomenduojamais priedais
- kai prietaisas naudojamas ne pagal gamintojo nurodytą paskirtį
- kai prietaise ar jo montažinėje plokštėje tretieji
asmenys atlieka keitimus.
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Išpakavimas
• Išpakavimas
- Atsargiai išpakuokite prietaisą.
- Jei pastebėjote pažeidimų, juos iš karto įrašykite
(krovinį gavus paštu, traukiniu ar per ekspediciją).

Tik su modeliu EUROSTAR 20 high speed digital:
- tikslusis velenas R 6000
- Dvipusis raktas
- Riestas raktas.

• Komplektacija
- EUROSTAR maišytuvas
- naudojimo instrukcija
- laikiklis
- vidinis šešiabriaunis varžtas
- lenktas šešiabriaunis raktas
- veržiklio raktas
(nėra modelyje EUROSTAR 20 high speed digital)
- garantijos kortelė.

Variklis
Sukant reguliavimo ratuką (žr. B, Fig. 1), visame apsukų diapazone galima tolygiai nustatyti apsukų skaičių.

Variklio apsauga
Maišytuvas pritaikytas veikti be pertraukos. Variklio
galios srautas ribojamas automatiškai. Prietaisas apsaugotas nuo strigčių ir perkrovos.

Sutrikus veikimui ir suveikus saugikliams, per elektroninės plokštės relę variklis išjungiamas. Gedimas kyla
tada, kai nebeužtikrinamas saugus prietaiso veikimas.

Apsukų skaičius normaliu režimu
Apsukų skaičius reguliuojamas (nenukrypstama nuo nuostatos)
Apsukų skaičius stebimas ir reguliuojamas procesoriumi. Tokiu atveju nustatytoji vertė palyginama
su esama, o skirtumas koreguojamas. Šiuo būdu
užtikrinama, kad net ir pasikeitus maišomos medžiagos klampumui apsukų skaičius išliks vienodas.

Tinklo įtampos svyravimai leistinose ribose neturi
poveikio reguliavimo kokybei ir apsukų skaičiaus
tolygumui.
Apsukų skaičius nustatomas priekyje esančiu ratuku (žr. B, Fig. 1). Normaliu režimu skystųjų kristalų
ekrane rodomas apsukų dydis (žr. C, Fig. 1) reiškia
varančiojo veleno apsukų skaičių per minutę (rpm).

Apsukų skaičius perkrovos režimu
Trumpą laiką maišytuvas gali veikti su dviguba galia, kad galėtų sumažinti itin aukštą apkrovą, atsirandančią, pvz., įdėjus kietų ar netakių medžiagų.
Prietaisui pradėjus veikti perkrovos režimu (pvz.,
kai dėl apdirbimo padidėja darbinės medžiagos
klampumas), apsukų skaičius iškart mažinamas,
kol maišymo veleno sukimo momentas sutaps su
prietaiso nominaliuoju sukimo momentu ir pradės
žybsėti nustatytasis apsukų skaičius.

Leistinas apsukų skaičius nustatomas pagal eksploatacijos sąlygas, garantuojant, kad jis bus kuo
artimesnis nustatytajam apsukų skaičiui.
Norint prietaisą apsaugoti nuo perkrovos, apsukų
skaičius sumažinamas, prietaisui pradėjus veikti
perkrovos režimu. Tada nustatytasis apsukų skaičius (skystųjų kristalų ekrane rodomas dydis) nesutampa su esamuoju varančiojo veleno apsukų
skaičiumi. Apie tokią padėtį pranešama žybsint
nustatytajam apsukų skaičiui (perkrovos režimas).
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1 perkrovos lygis:
Prietaisas veikia su perkrova, tačiau nustatytasis
apsukų skaičius jau nebesutampa su esamuoju
apsukų skaičiumi. Tokia padėtis išlieka tol, kol nei
variklio galios srautas, nei temperatūra neviršija
leistinų ribų.
Įspėjimas ekrane: žybsi nustatytasis apsukų
skaičius.
Apkrovai grįžus į normalų lygį, nustatytasis apsukų
skaičius nustoja žybsėti ir vėl sutampa su esamuoju apsukų skaičiumi.

2 perkrovos lygis:
Jei prietaisą veikia permaininga apkrova, daugiau
nei dvigubai viršijanti normalų sukimo momentą,
esamasis apsukų skaičius greitai mažinamas, kol
prietaisas sustoja.
Įspėjimas ekrane: Er 4 (žr. skyrių „Klaidų kodai“).

Varantysis velenas
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
Veržikliu ir varančiuoju velenu tvirtinami IKA® leistini maišikliai (žr. skyrių „Leistini IKA® maišymo
mechanizmai“). Varantysis velenas yra tuščiaviduris, jo viršuje esanti anga uždengta maišymo veleno dangteliu. Vis dėlto sustabdžius prietaisą ir
nuėmus maišymo veleno dangtelį, maišymo veleną
galima išstumti, pvz., keičiant indą, per korpuso viršutinę briauną.
Norint, kad prietaisas veiktų saugiai, maišymo veleno dangtelį vėl reikia užspausti ant korpuso angos
ir tokiu būdu ją tinkamai uždengti. Tik ją uždengę
užtikrinsite saugų prietaiso veikimą ir prietaisą apsaugosite nuo darbinės medžiagos patekimo į vidų.

EUROSTAR 20 high speed digital
Varantysis velenas turi specialų kūginį laikiklį tiksliajam velenui, prie kurio sriegiami maišikliai (žr. Fig. 5).

PAVOJUS

Laikykitės skyriuje „Saugos
nuorodos“ pateiktų reikalavimų!

Apsukų skaičiaus rodmuo
Apsukų skaičius nustatomas priekyje esančiu ratuku
(žr. B, Fig. 1).

Apsukų skaičius (apsukos per minutę, rpm.) rodomas
skystųjų kristalų ekrane (žr. C, Fig. 1).

Pirmasis įjungimas
Maišytuvą pastatykite ant stabilaus, lygaus ir neslidaus paviršiaus. Kryžminiu veržtuvu (pvz., R 270)
maišytuvą EUROSTAR pritvirtinkite prie stabilaus
stovo (pvz., R 2722 arba R 2723). Dėl saugos maišytuvas visada turi būti gerai pritvirtintas. Be to, pasirūpinkite, kad laikiklis (stovas) stovėtų stabiliai: negalėtų apsiversti ir maišymo metu nepradėtų judėti.

Priedai sumontuojami pagal toliau pateiktą montavimo instrukciją (Fig. 2 - Fig. 7).
Įvykdę šias sąlygas ir į elektros tinklą įkišę prietaiso
kištuką, prietaisą galite pradėti eksploatuoti.

7

Tvirtinimas
Kronšteino skersinio tvirtinimas prie maišytuvo
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 2)
Patikrinkite, ar kronšteinas laikosi tvirtai.
Dėl vibracijos gali atsileisti varžtas. Todėl saugumo
dėlei laikas nuo laiko patikrinkite kronšteino tvirtinimą. Reikalui esant, paveržkite vidinį šešiasienį
varžtą stipriau.
Maišytuvo tvirtinimas prie stovo
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 3)
Pritvirtinkite kryžminę įvorę (H) prie stovo kolonos
(I). Pritvirtinkite maišytuvo kronšteiną (J) laisvoje, į
viršų atvirtoje kryžminės įvorės pusėje.
Kai nustatyta pageidaujama maišymo proceso pozicija, smarkiai priveržkite abu užveržimo varžtus (G).
Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti ir reguliariais
laiko tarpais patikrinkite, ar maišytuvas gerai pritvirtintas. Maišytuvo poziciją galima keisti tik, kai jis
neveikia ir kištukai ištraukti iš elektros tinklo lizdų.
Maišymo mechanizmo tvirtinimas griebtuve
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 4)
Skirta visiems EUROSTAR maišymo prietaisams
su griebtuvu.
Įstumkite maišymo mechanizmą (M) į griebtuvą (L).
Griebtuvą smarkiai užveržkite griebtuvo raktu (K).
Maišymo mechanizmą galima keisti tik tada, kai
prietaisas neveikia ir kištukai ištraukti iš elektros
tinklo lizdų.
Maišymo mechanizmo tvirtinimas kūginiame
užspaudimo įtaise
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 5)
Skirta tik EUROSTAR 20 high speed digital
maišymo prietaisams.
Įstumkite precizinį veleną R 6000 (P) į išėjimo veleno (N) kūginį užspaudimo įtaisą. Kabliniu ir viengubu veržliniu raktu smarkiai užveržkite užmetamąją veržlę (O).

Surinkdami maišymo organus (R), tvirtai laikykite
išėjimo veleną/precizinį veleną viengubu užveržimo raktu. Maišymo organą kitu viengubu užveržimo raktu tvirtai užveržkite per rakto plokštumas
maišymo organe.
Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti ir reguliariais laiko tarpais patikrinkite, ar maišytuvo mechanizmas gerai pritvirtintas. Maišytuvo mechanizmo
poziciją galima keisti tik, kai maišytuvas neveikia ir
kištukai ištraukti iš elektros tinklo lizdų.
Maišymo veleno apsaugos tvirtinimas
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 6)
Norėdami apsisaugoti nuo sužeidimų prietaiso
darbo metu, naudokite maišymo veleno apsaugą
(Q) (pvz., R 301).
Varžtais (U) pritvirtinkite plastikines taurės pavidalo apsaugines detales prie maišymo prietaiso, kaip
pavaizduota Fig. 6. Varžtu (S) galima pakeisti maišymo veleno apsaugos ilgį.
Kiekvieną kartą prieš pradėdami dirbti ir reguliariais laiko tarpais patikrinkite, ar maišymo veleno
apsauga gerai pritvirtinta. Maišymo veleno apsaugos poziciją galima keisti tik, kai maišytuvas ir kištukai ištraukti iš elektros tinklo lizdų.
Maišymo indo tvirtinimas prie stovo įtempiamuoju diržu
Montavimo paveikslas
(žr. Fig. 7)
Pirmiausia prie stovo kolonos (I) pritvirtinkite kryžminį
veržtuvą (H).
Tada ant kryžminio veržtuvo viršutinės atviros pusės
uždėkite įtempiamojo diržo laikiklį. Nustatę maišymo
indo ir maišiklio padėtį, kuri reikalinga maišymo metu,
užveržkite abu veržtuvo varžtus (G).
Lanksčiu įtempiamuoju diržu (W) pritvirtinkite maišymo indą (V) ir diržo padėtį (W) užfiksuokite gnybtine
svirtimi (X).

Prietaiso įjungimas
Patikrinkite, ar esama tinklo įtampa sutampa su
prietaiso techninių duomenų skydelyje nurodyta
įtampa.
Naudojamas lizdas turi būti
įžemintas (apsauginio laido
kontaktas).
Įvykdę šias sąlygas ir į elektros tinklą įkišę prietaiso
kištuką, prietaisą galite pradėti eksploatuoti.
Kitais atvejais neužtikrinama saugi prietaiso eksploatacija arba prietaisas gali būti pažeistas.

Įjungus įjungimo ir išjungimo jungiklį (A, Fig. 1)
šviesos diodų ekrane (C) parodoma programinės
įrangos versija, kurią po kelių sekundžių pakeičia
vėliausiai nustatyto sūkių skaičiaus rodmuo. Įsitikinkite, ar nustatytasis apsukų skaičius tinka pagal
pasirinkto bandinio struktūrą. Kilus abejonėms, sukamuoju ratuku (B) nustatykite mažiausią apsukų
skaičių (ratuką pasukite į kairę iki pat galo). Norėdami pradėti arba sustabdyti maišymo procesą,
ratuką (B) paspauskite.
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Techninė priežiūra ir valymas
Prietaisui nereikalinga techninė priežiūra. Jo sudėtinės dalys natūraliai dėvisi ir gali nustoti veikti
pagal statistikos normas.
Valymas
Norėdami išvalyti prietaisą,
ištraukite kištuką.
IKA® prietaisus valykite tik IKA® nurodytais valikliais.
Teršalai
Dažai
statybinės medžiagos
kosmetika
maisto produktai
degalai

Valiklis
izopropanolis
vanduo su tenzidais/izopropanolis
vanduo su tenzidais/izopropanolis
vanduo su tenzidais
vanduo su tenzidais

Atsarginių dalių užsakymas
Užsakydami atsargines dalis, nurodykite šiuos
duomenis:
- prietaiso modelį
- prietaiso serijos numerį (žr. techninių duomenų
skydelį)
- atsarginės dalies numerį ir pavadinimą
(žr. www.ika.com)
- programinės įrangos versiją.
Remontas
Remontuoti siųskite tik išvalytus ir sveikatai
pavojingų medžiagų neturinčius prietaisus.
Prašykite formos „Decontamination Certificate“ iš IKA® arba galite naudoti atsisiųstą atsispausdintą formą, esančią IKA® interneto svetainėje
www.ika.com.

Norėdami išvalyti nepaminėtas medžiagas, kreipkitės į mūsų techninės praktikos laboratoriją.
Valydami prietaisą, dėvėkite apsaugines pirštines.

Remontuotiną prietaisą atsiųskite originalioje pakuotėje. Grąžinant prietaisą, neužtenka jį įpakuoti į
sandėliavimui skirtas pakuotes. Taip pat naudokite
papildomą transportavimo pakuotę.

Valomų elektros prietaisų nardinti į valiklį negalima.
Valymo metu į prietaisą neturi patekti drėgmės.
Prieš taikydamas ne gamintojo rekomenduojamą,
o kitokį valymo ir teršalų pašalinimo metodą, naudotojas turi pasitarti su gamintoju, ar pasirinktas
metodas nesugadins prietaiso.

Klaidų kodai
Įvykusi klaida parodoma kaip klaidos kodas skystųjų kristalų ekrane (C), pvz., Er 4.
Tokiu atveju imkitės šių priemonių:
 Jungikliu (A) išjunkite prietaisą.
 Nuimkite maišiklį ir prietaisą nukelkite nuo rėmo.
 Sumažinkite apsukų skaičių ir A jungikliu įjunkite prietaisą be maišiklio.
Klaida
Er 2
Er 3
Er 4

Priežastis
pažeistas variklio galios srauto jutiklis
per aukšta prietaiso vidaus temperatūra
užstrigęs variklis arba perkrova

Padarinys
variklis išsijungia
variklis išsijungia
variklis išsijungia

Er 8

sugedęs apsukų skaičiaus daviklis
arba perkrova
sugedusi apsauginė relė

variklis išsijungia

Sprendimo būdas
- išjungti prietaisą
- prietaisą išjungti ir palaukti, kol atvės
- išjungti prietaisą
- sumažinti variklio apkrovą ir prietaisą
paleisti iš naujo
- išjungti prietaisą

variklis išsijungia

- išjungti prietaisą

Er 21

Jeigu aprašytomis priemonėmis klaidos pašalinti nepavyksta arba pasirodo kitas klaidos kodas:
- kreipkitės į techninės priežiūros skyrių
- atsiųskite prietaisą su trumpu klaidos aprašymu.
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Garantija
Remiantis IKA® pardavimo ir tiekimo sąlygomis
garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai. Garantijos
atveju prašom kreiptis į platintoją. Prietaisą taip
pat galite atsiųsti tiesiai į gamyklą, pridėję sąskaitą
ir įvardiję reklamacijos priežastis. Persiuntimo išlaidas apmokate Jūs.

Garantija netaikoma susidėvinčioms dalims ir gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo
ir nepakankamos priežiūros ir techninio aptarnavimo, kurie nurodyti šioje darbo instrukcijoje.

EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Stovas ant plokštės
R 1826 Stovas ant plokštės
R 1827 Stovas ant plokštės
R 2722 H stovas
R 2723 Teleskopo stovas
R 182 Kryžminė mova
R 270 Kryžminė mova
R 271 Kryžminė mova
RH 3 Spannhalter
RH 5 Spannhalter
FK 1 Lankstus jungiamasis gnybtas
R 301 Maišymo veleno apsauga
R 301.1 Atraminis stovas
R 60 Greitasis veržiklis

EUROSTAR 20
digital

Priedai

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
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EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

maks. apsukų
skaičius (rpm)

EUROSTAR 20
digital

 Tik kartu su preciziniu velenu R 6000

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 20
high speed digital

Leistini IKA® maišymo mechanizmai

R 1342 propelerinis maišytuvas
R 1345 propelerinis maišytuvas
R 1381 propelerinis maišytuvas
R 1382 propelerinis maišytuvas
R 1389 propelerinis maišytuvas, PTFE
R 1311 turbininis maišytuvas
R 1312 turbininis maišytuvas
R 1313 turbininis maišytuvas
R 1300 ištirpinamų medžiagų išmaišytuvas
R 1302 ištirpinamų medžiagų išmaišytuvas
R 1303 ištirpinamų medžiagų išmaišytuvas
R 1352 centrifuginis maišytuvas
R 1355 centrifuginis maišytuvas
R 1375 paviršinis maišytuvas
R 1330 inkarinis maišytuvas
R 1331 inkarinis maišytuvas
R 6000 precizinis velenas
R 1401 propeleris

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

R 1402 ištirpinamų medžiagų diskas

≤ 6000

•

R 1405 propeleris

≤ 6000

•

•
•
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Tuščiavidurio veleno vidinis skersmuo
Laikiklio skersmuo x ilgis
Korpusas
Matmenys be indo laikiklio
(plotis x ilgis x aukštis)
Svoris su indo laikikliu ir veržikliu
Prietaiso eksploatacija virš jūros lygio

EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 20
high speed digital

Nom. galios nesiekiantis apsukų
skaičius
Apsukų skaičiaus nuostata
Apsukų skaičiaus rodmuo
Apsukų skaičiaus nuostatos tikslumas
Sūkių dažnio matavimo nuokrypis
Maks. maišymo veleno sukimo
momentas
Maks. maišymo kiekis (vandens)
Maks. klampumas
Leist. veikimo trukmė
Nominalioji įtampa
Dažnis
Maks. energijos sąnaudos
Maks. maišymo veleno
atiduodama galia
Apsaugos rūšis pagal DIN EN 60529
Apsaugos klasė
Viršįtampių kategorija
Taršos lygis
Apsauga įvykus perkrovai
Saugikliai (elektros tinklo plokštėje)
Leist. aplinkos temperatūra
Leist. santykinė drėgmė
Variklis
Veržiklio žiočių plotis

EUROSTAR 20
digital

Techniniai duomenys

rpm

0/30-2000

0/30-2000

0/30-2000

0/30-1300

0/150-6000

rpm
Ncm

----------------------------------- belaipsnis ------------------------------------------------------- 7 ženklų skystųjų kristalų ekrane ------------------------------------------------------------ ±1 ---------------------------------------apsukų skaičius < 300 rpm: ±3 rpm / apsukų skaičius > 300 rpm: ±1%
20
40
60
100
20

ltr
mPas
%
VAC
Hz
W
W

15
25
40
100
20
10000
30000
50000
70000
10000
--------------------------------------- 100 -------------------------------------------------------- 230±10% (EURO) / 115±10% (USA) ------------------------------------------------------- 50/60 -------------------------------------70
118
176
186
176
42
84
126
136
125

A
°C
%
mm
mm
mm

-------------------------------------- IP 42 ------------------------------------------------------------------------------- I --------------------------------------------------------------------------------- II --------------------------------------------------------------------------------- 2 ----------------------------------------------------------taip/variklio galios srauto apribojimas --------------------------------------- T 4A (IKA® ident. Nr. 2585100) ---------------------------------------------------- nuo +5 iki +40 ---------------------------------------------------------------------- 80 ----------------------------------------------------------------- Bešepetis elektros variklis -------------------------0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10


mm

11
11
11
11
-/------------------------------------- 16x220 --------------------------------------------------- iš dengto aliuminio liejinio ir termoplastiko --------------86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325

kg
m

4,4
4,4
4,4
4,4
5,3
----------------------------------- maks. 2000 ----------------------------------

 Prisukamas tiksliojo veleno (R 6000) kūginis laikiklis, maišiklis (pvz., R 1401).
Pasiliekame teisę daryti techninius keitimus!
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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

