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Verklaring van Overeenstemming
Wij verklaren uitsluitend voor onze verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de bepalingen van de Richtlijnen
2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU en 2011/65/EU, en overeenstemt met de volgende normen en normatieve documenten: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 en EN ISO 12100.

Verklaring van de tekens
Algemene gevaaraanduiding

GEVAAR

Met dit symbool wordt informatie aangeduid die van fundamenteel belang is voor de veiligheid
van uw gezondheid. Veronachtzaming kan aantasting van de gezondheid en letsel tot gevolg
hebben.

WAARSCHUWING

Met dit symbool wordt informatie aangeduid die van belang is voor de technische werking van
het apparaat. Veronachtzaming kan beschadigingen aan het apparaat tot gevolg hebben.

LET OP

Met dit symbool wordt informatie aangeduid die van belang is voor een probleemloze werking
van het apparaat alsook voor de omgang met het apparaat. Veronachtzaming kan onnauwkeurige resultaten tot gevolg hebben.
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Veiligheidsaanwijzingen
• Lees voor de inbedrijfstelling de gebruikshandleiding volledig door en neem de veiligheidsaanwijzingen in acht.
• Bewaar de gebruikshandleiding op een plaats
die voor iedereen toegankelijk is.
• Zorg ervoor dat alleen geschoold personeel met
het apparaat werkt.
• Neem de veiligheidsaanwijzingen, richtlijnen, arboen ongevallenpreventievoorschriften in acht.
• Door de nagenoeg onbeperkt mogelijke combinaties van product, werktuig, roervat, proefopstelling en medium is het niet mogelijk de
veiligheid van de gebruiker uitsluitend door
maatregelen bij de constructie van het product
te verzekeren. Derhalve kunnen verdere, door
de gebruiker te nemen veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn. Glazen apparaten of andere
mechanisch gevoelige roervaten kunnen bijvoorbeeld beschadigd of vernield worden door
onbalans, door te snelle stijging van het toerental of door een te kleine afstand tussen het
roerwerktuig en het roervat. Door glasscherven
of het vervolgens vrij draaiende roerwerktuig
kan de gebruiker ernstig gewond raken.
• Door onvoldoende vermenging van verhit materiaal of door een te hoog ingesteld toerental
en daardoor verhoogde energie-inbreng kunnen ongecontroleerde reacties optreden. Bij
een dergelijk verhoogd bedrijfsgevaar moeten
geschikte aanvullende veiligheidsmaatregelen
worden getroffen door de gebruiker (bijvoorbeeld bescherming tegen splinters). Onafhankelijk daarvan adviseert IKA® gebruikers die kritische resp. gevaarlijke materialen bewerken de
proefopstelling extra te zekeren door geschikte
maatregelen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld
door explosie- en brandvertragende maatregelen of ook door allesomvattende bewakingsvoorzieningen. Verder moet ervoor worden
gezorgd dat de UIT-schakelaar van het IKA®
apparaat onmiddellijk, rechtstreeks en zonder
gevaar te bereiken is.
GEVAAR

Als dit door inbouw of gezien
de plaatsing in de ruimte niet
in ieder geval gewaarborgd
kan worden, dan moet een
aanvullende, goed te bereiken NOODSTOP-toets in
het werkgebied worden aangebracht.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de energie-inbreng door de bewerking geen gevaar oplevert.
Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen,
bijv. door lichtinstraling.

• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke atmosferen, met gevaarlijke stoffen of onder water.
• Bewerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten houders onder een geschikte
afzuiging. Gelieve bij vragen contact op te nemen met IKA®.
• Het apparaat is niet geschikt voor handbediening.
• Het hoge draaimoment van de EUROSTAR vereist bijzondere zorgvuldigheid bij de keuze van
het statief en de draaibeveiliging voor de roerhouder.
• Plaats het statief op een vlakke, stabiele, schone, slipvaste, droge en vuurvaste ondergrond.
• Let erop of het roerwerktuig vast in de klembus
is gespannen!
• Gebruik een beveiligingsinrichting voor de roeras!
• Bevestig het roervat goed. Zorg voor een goede
stabiliteit.
GEVAAR

Let op de op Fig. 8 aangegeven gevaarlijke plaatsen.

• Voorkom stoten en slagen tegen het apparaat
of het toebehoren.
• Inspecteer het apparaat en het toebehoren voor
elk gebruik op beschadigingen. Gebruik geen
beschadigde onderdelen.
• Veilig werken wordt alleen gewaarborgd met
het toebehoren dat beschreven is in het hoofdstuk “Toebehoren“.
• Bij het verwisselen van het werktuig en het monteren van het toegestane toebehoren moet de
hoofdschakelaar van het apparaat op de UITstand staan of moet het apparaat zijn afgescheiden van de netvoeding.
• Het apparaat is alleen afgescheiden van het elektriciteitsnet als de stekker uit het stopcontact is
getrokken.
• Het stopcontact voor aansluiting op het elektriciteitsnet moet gemakkelijk te bereiken en toegankelijk zijn.
• Het gebruikte stopcontact moet geaard zijn
(randaarde).
• De spanning die vermeld staat op de typeplaat
moet overeenstemmen met de netspanning.
• Let op het toegestane toerental van het gebruikte roerwerktuig. Stel in geen geval hogere toerentallen in.
• Stel voor de inbedrijfstelling van het apparaat
het laagste toerental in, want het apparaat begint te werken met het laatst ingestelde toerental. Verhoog het toerental langzaam.
• Richt uw aandacht bij het instellen van het toerental op onbalans van het roerwerktuig en mogelijk opspatten van het medium dat geroerd
moet worden.
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GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

GEVAAR

Drijf het apparaat nooit aan
met een vrij draaiend roerwerktuig. Let erop dat lichaamsdelen, haar, sieraden of kledingstukken niet verstrikt kunnen
raken in draaiende delen.
Werking met een vrij draaiend asuiteinde is gevaarlijk.
Daarom mag het roerwerktuig uit veiligheidsoverwegingen alleen worden doorgestoken vanaf de bovenkant
van de behuizing als het toestel stilstaat.
Draag uw persoonlijke beschermingen overeenkomstig
de gevarenklasse van het medium dat bewerkt wordt. Anders bestaat er gevaar door:
- Spattende vloeistoffen
- Wegslingerende onderdelen
- Verstrikt raken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken
en sieraden.
Let op gevaar door:
- ontvlambare media
- glasscherven door mechanische roerenergie.
Verlaag het toerental als:
- het medium door een te hoog
toerental uit het vat spat
- het apparaat ongelijkmatig
draait
- het apparaat of de gehele
opstelling door dynamische krachten begint te
“lopen”
- er een fout optreedt.
Raak draaiende
nooit aan!

delen

• Elektrostatische processen tussen het medium
en de aandrijfas kunnen niet uitgesloten worden en kunnen gevaar veroorzaken.
• Na een onderbreking in de stroomtoevoer of na
een mechanische onderbreking tijdens een roerproces start het apparaat niet vanzelf weer.

• Tijdens het gebruik moet erop gelet worden dat
de oppervlakken van de motor (koelribben) en bijzondere lagerplekken zeer warm kunnen worden.
• Zorg ervoor dat de ontluchtingssleuven en de
koelribben op de motor resp. de aandrijfeenheid niet worden afgedekt.
• Let erop dat het statief niet begint te lopen.
• Voorkom stoten en slagen tegen de onderkant
van de as resp. de klembus. Ook kleine, niet vast
te stellen beschadigingen veroorzaken onbalans
en onronde loop van de as.
• Onbalans van de aandrijfas, de klembus en in
het bijzonder de roerwerktuigen kunnen leiden
tot ongecontroleerd resonantiegedrag van het
apparaat en van de gehele samenstelling. Hierbij kunnen glazen apparaten en roervaten beschadigd of vernield worden. Daardoor, en door
het draaiende roerwerktuig, kan de gebruiker
gewond raken. Verwissel in dit geval het roerwerktuig door een werktuig zonder onbalans,
of hef de oorzaak van de onbalans op. Als er
verder nog onbalans of abnormale geluiden optreden dient u het apparaat ter reparatie terug
te sturen naar de dealer of de fabrikant, samen
met een beschrijving van het probleem.
• Bij te lang geforceerd bedrijf of een te hoge omgevingstemperatuur slaat het apparaat blijvend af.
• Het apparaat mag uitsluitend door een vakman
worden geopend, ook als het gerepareerd moet
worden. Voor het openen moet eerst de stekker
uit het stopcontact worden getrokken. Spanningvoerende onderdelen binnenin het apparaat kunnen ook langere tijd nadat de stekker
uit het stopcontact gehaald is, nog onder spanning staan.
WAARSCHUWING

Afdekkingen resp. onderdelen die zonder hulpmiddelen
van het apparaat kunnen
worden verwijderd, moeten voor een veilige werking
weer op het apparaat zijn
aangebracht, zodat bijvoorbeeld het binnendringen
van vreemde voorwerpen,
vloeistoffen enz. verhinderd
wordt.
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Bedoeld gebruik
• Toepassing
Dit toestel is bedoeld voor het roeren en mengen
van vloeistoffen met lage tot hoge viscositeit,
met verschillende roerwerktuigen.
Bedoeld gebruik: Statief (klembus naar beneden
gericht)

Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, behalve:
- woningen
- omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten
op een laagspanningsnet dat ook woningen van
stroom voorziet.
De bescherming van de gebruiker wordt niet meer
gewaarborgd:
- als het apparaat wordt aangedreven met toebehoren dat niet door de fabrikant geleverd of aanbevolen is
- als het apparaat bij oneigenlijk gebruik in strijd
met de instructies van de fabrikant gebruikt wordt
- als er door derden veranderingen aan het apparaat of de printplaat zijn aangebracht.

• Toepassingsgebied (alleen binnen)
- Laboratoria		
- Scholen
- Apotheken		
- Universiteiten

Uitpakken
• Uitpakken
- Pak het apparaat voorzichtig uit
- Noteer in het geval van beschadigingen onmiddellijk de feiten op (post, spoorwegen of
expediteur).

Alleen voor de versie EUROSTAR 20 high
speed digital:
- een precisieas R 6000
- een dubbele steeksleutel
- een haaksleutel.

• Geleverd materiaal
- een EUROSTAR roertoestel
- een gebruikshandleiding
- een dwarsarm
- een inbusschroef
- een haaksgewijs gebogen inbussleutel
- een klembussleutel
(niet bij EUROSTAR 20 high speed digital)
- een garantiebewijs.

Aandrijving
Met de draaiknop (B, zie Fig. 1) kan het toerental traploos over het hele toerentalbereik worden ingesteld.

Motorbescherming
Het roertoestel is geschikt voor continubedrijf. De
motorstroom wordt elektronisch begrensd. Het
apparaat is beveiligd tegen blokkering en overbelasting.

In het geval van een storing wordt de motor door
een veiligheidscircuit via een relais op de printplaat onmiddellijk blijvend uitgeschakeld. Een storing treedt op wanneer de veilige werking van het
apparaat niet gewaarborgd wordt.
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Toerental – Normaal bedrijf
Toerental – geregeld (geen toerentalafwijking)
Het toerental wordt procesgestuurd bewaakt en
geregeld.
Daarbij wordt de ingestelde waarde voortdurend
vergeleken met de werkelijke waarde en worden
afwijkingen gecorrigeerd. Dit garandeert een constant toerental, ook bij veranderende viscositeit
van het materiaal dat geroerd moet worden.

Schommelingen in de netspanningen binnen het
toegestane tolerantiebereik hebben geen invloed
op de kwaliteit van de regeling en de constantheid van het toerental.
Het toerental wordt ingesteld met de draaiknop
op de voorzijde (B, zie Fig. 1). Tijdens normaal bedrijf komt de toerentalwaarde op het leddisplay
(C, zie Fig. 1) overeen met het toerental van de
aandrijfas in omwentelingen per minuut (rpm).

Toerental – Bedrijf met overbelasting
Het roertoestel kan korte tijd het dubbele vermogen
afgeven om belastingpieken te compenseren, zoals
bijvoorbeeld bij het toevoegen van vaste of viskeuze
media kunnen optreden. Bij werking met overbelasting (bijv. procesafhankelijke verhoging van de viscositeit) wordt het toerental zodanig verlaagd dat het
draaimoment van de roeras overeenstemt met het
nominale draaimoment van het apparaat, en het
ingestelde toerental begint te knipperen. Het mogelijke toerental wordt doorlopend aangepast aan de
bedrijfsomstandigheden, zodat de best mogelijke
benadering van het ingestelde toerental wordt gewaarborgd.
Om het apparaat tegen overbelasting te beschermen
wordt het toerental verlaagd wanneer het apparaat
aangedreven wordt in bedrijf met overbelasting.
Het ingestelde toerental (waarde van het leddisplay)
stemt dan niet meer overeen met het werkelijke toerental van de aandrijfas. Deze toestand wordt aangegeven door het knipperen van het ingestelde toerental (bedrijf met overbelasting).

Overbelastingstoestand 1:
Het apparaat loopt al in het overbelastingsbereik,
maar het ingestelde toerental stemt niet meer overeen met het werkelijke toerental. Deze toestand
wordt gehandhaafd zolang de motorstroom noch de
temperatuur de toegestane grenzen overschrijden.
Melding in het display: Het ingestelde toerental
knippert.
Als de belasting binnen het normale bereik terugkeert, houdt het ingestelde toerental op met knipperen en komt het ingestelde toerental weer overeen
met het werkelijke toerental.
Overbelastingstoestand 2:
Als het apparaat onderhevig is aan schommelende
belasting die het dubbele van het normale draaimoment overschrijdt, neemt het werkelijke toerental van
de roeras snel af tot aan stilstand.
Melding in het display: Er 4 (zie hoofdstuk “Foutcodes”).

Aandrijfas
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
In de klembus en aandrijfas kunnen de door IKA®
toegelaten roerwerktuigen worden bevestigd (zie
het hoofdstuk “Toegestane roertoestellen van
IKA®“). De aandrijfas is uitgevoerd als een holle
as, waarvan de opening aan de bovenkant afgesloten is met een roerasdeksel. Het is echter mogelijk om roerschachten in stilstand, bijv. bij het
verwisselen van de houder, via de bovenkant van
de behuizing naar buiten te schuiven wanneer het
roerasdeksel weggenomen wordt.
Voor een veilig bedrijf moet het roerasdeksel in de
opening in de behuizing worden teruggeduwd,
zodat de opening goed gesloten wordt. Alleen zo
waarborgt u veilig werken en verhindert u dat er
media in het apparaat kunnen binnendringen.

EUROSTAR 20 high speed digital
De aandrijfas heeft een kegelzitting die speciaal
bestemd is voor de precisieas waarop de roerwerktuigen worden vastgeschroefd (zie Fig. 5).

GEVAAR

Neem hierbij de aanwijzingen van de paragraaf
“Veiligheidsaanwijzingen”
in acht!
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Toerentalweergave
Het toerental wordt ingesteld met de draaiknop
op de voorzijde (B, zie Fig. 1).

Het toerental wordt rechtstreeks in omwentelingen per minuut (rpm) weergegeven op het leddisplay (C, zie Fig. 1).

Inbedrijfstelling
Plaats het roertoestel op een stabiele, vlakke en
slipvaste ondergrond. Het EUROSTAR roertoestel
moet met een kruisbevestigingsstuk (bijv. R 270)
aan een stabiel statief (bijv. R 2722 of R 2723)
worden bevestigd. Het roervat moet om veiligheidsredenen altijd goed bevestigd worden. U moet er
bovendien voor zorgen dat de fixeervoorziening
(statief) zo is vastgezet dat zij niet kan omkiepen en
niet begint te bewegen tijdens het roeren.

Het toebehoren moet in overeenstemming met
de volgende montagehandleiding geassembleerd
worden (Fig. 2 tot en met Fig. 7).
Als aan deze voorwaarden
is voldaan, is het apparaat
bedrijfsklaar nadat de stekker in het stopcontact is
gestoken.

Bevestiging
Bevestiging van de uithouderstang aan het
roerapparaat
Montageafbeelding
(zie Fig. 2)
Probeer of de uithouder goed vastzit.
Door trilling kan de schroef losraken. Controleer
daarom voor de zekerheid regelmatig de bevestiging van de uithouder. Span eventueel de binnenzeskantschroef na.
Bevestiging van het roerapparaat aan het
statief
Montageafbeelding
(zie Fig. 3)
Bevestig de kruismof (H) aan de staander van het
statief (I). Bevestig de uithouder (J) van het roerapparaat in de vrije, naar boven geopende zijde van
de kruismof.
Als de gewenste positie voor het roerproces is
ingesteld, dan moeten beide klemschroeven (G)
krachtig worden aangehaald.
Controleer telkens voor de inbedrijfname en met
regelmatige tussenpozen of het roerapparaat
goed vastzit. De positie van het roerapparaat mag
alleen worden veranderd als het stilstaat en de
stekker uit het stopcontact is gehaald.

Bevestiging van het roerapparaat in de
spanklauw
Montageafbeelding
(zie Fig. 4)
Geldig voor alle EUROSTAR roerapparaten met
spanklauw.
Schuif roerapparaat (M) in de spanklauw (L). De
spanklauw krachtig spannen met de spanklauwsleutel (K).
Het roerapparaat mag alleen worden verwisseld
als het stilstaat en de stekker uit het stopcontact
is gehaald.
Bevestiging van het roerapparaat in de conushouder
Montageafbeelding
(zie Fig. 5)
Geldt alleen voor EUROSTAR 20 high speed digital roerapparaten.
Schuif de precisie-as R 6000 (P) in de conushouder
van de afdrijfas (N). Span de dopmoer (O) krachtig
vast met de haak- en dubbele steeksleutel.
Voor het monteren van de roerorganen (R) houdt
u de afdrijfas / precisie-as vast met een steeksleutel. Het roerorgaan wordt met een tweede steeksleutel op de hiervoor bestemde vlakken op het
roerorgaan stevig aangehaald.
Controleer telkens voor de inbedrijfname en met
regelmatige tussenpozen of het roerwerktuig
goed vastzit. Roerwerktuigen mogen alleen worden verwisseld als ze stilstaan en de stekker uit het
stopcontact is gehaald.
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Bevestiging van de roerasbescherming
Montageafbeelding
(zie Fig. 6)
Gebruik tijdens het werken met het apparaat een
roerasbescherming (Q) (b.v. R 301) als bescherming tegen verwondingen.
Met de schroef (U) worden de halve kunststofelementen aan het roerapparaat (T) bevestigd, zoals
weergegeven op Fig. 6. Met de schroef (S) kan de
roerasbescherming van lengte veranderd worden.
Controleer telkens voor de inbedrijfname en met
regelmatige tussenpozen of de roerasbescherming
goed vastzit. De positie van de roerasbescherming
mag alleen worden veranderd als hij stilstaat en de
stekker uit het stopcontact is gehaald.

Bevestiging van het roervat met een spanbeugel aan het statief
Montageafbeelding
(zie Fig. 7)
Bevestig eerst het kruisbevestigingsstuk (H) aan de
staander van het statief (I).
Bevestig vervolgens de dwarsarm (Z) van de spanbeugel in de naar boven wijzende open zijde van
het kruisbevestigingsstuk. Wanneer de positie tussen het roervat (V) en het roerorgaan die vereist
wordt voor het roerproces eenmaal is ingesteld,
haalt u beide klemschroeven (G) stevig aan.
Bevestig het roervat (V) met behulp van de buigzame spanband (W) en zet de buigzame spanband
(W) vast met behulp van de hendel (X).

Inschakelen van het apparaat
Controleer of de op de typeplaat vermelde spanning
overeenstemt met de beschikbare netspanning.
Het gebruikte stopcontact
moet geaard zijn (randaarde).
Als aan deze voorwaarden is voldaan, is het apparaat bedrijfsklaar nadat de stekker in het stopcontact is gestoken.
Anders is veilig bedrijf niet gewaarborgd of kan
het apparaat beschadigd raken.

Na het inschakelen van de hoofdschakelaar (A)
Fig. 1 wordt op het leddisplay (C) de softwareversie weergegeven, en na enkele seconden ook het
laatst ingestelde toerental. Verzeker u ervan dat
het ingeschakelde toerental geschikt is voor de
gekozen opstelling. In geval van twijfel stelt u met
de draaiknop (B) het laagste toerental in (knop helemaal naar links gedraaid). Druk op de draaiknop
(B) om de roerfunctie te starten of te stoppen.

Onderhoud en reiniging
Het apparaat werkt onderhoudsvrij. Het is alleen
onderhevig aan natuurlijke veroudering van de
onderdelen en aan de statistische uitvalkans.

Voor stoffen die hier niet genoemd worden, gelieve navraag te doen bij ons toepassingstechnische
laboratorium.

Reiniging

Draag veiligheidshandschoenen bij het reinigen
van het apparaat.
Voor het reinigen moet de
stekker uit het stopcontact
worden getrokken.

Reinig IKA®-apparaten alleen met door IKA®
goedgekeurde reinigingsmiddelen.
Verontreiniging
Kleurstoffen
Constructiematerialen
Cosmetica
Levensmiddel
Brandstof

Reinigingsmiddel
Isopropanol
Water met tenside/
Isopropanol
Water met tenside/
Isopropanol
Water met tenside
Water met tenside

Elektrische apparaten mogen niet in het reinigingsmiddel worden gelegd om schoongemaakt
te worden.
Bij het reinigen mag er geen vocht in het apparaat
binnendringen.
Alvorens een reinigings- of ontsmettingsmethode
te gebruiken die niet door de fabrikant aanbevolen is, moet de gebruiker er zich bij de fabrikant
van vergewissen dat de beoogde methode niet
schadelijk is voor het apparaat.
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Bestellen van vervangingsonderdelen
Bij het bestellen van vervangingsonderdelen moet
het volgende worden vermeld:
- Apparaattype
- Productienummer van het apparaat, zie de typeplaat
- Positienummer en benaming van het vervangingsonderdeel, zie www.ika.com
- Softwareversie.

Reparaties
Zend uitsluitend apparaten ter reparatie
terug die gereinigd en vrij van voor de gezondheid gevaarlijke stoffen zijn.
Vraag hiervoor het formulier “Decontmination
Certificate“ aan bij IKA®, of gebruik een afdruk
van het formulier dat u kunt downloaden op IKA®
Website www.ika.com.
Stuur het apparaat terug in de oorspronkelijke
verpakking, als reparatie nodig is. Opslagverpakkingen zijn onvoldoende voor terugzendingen.
Gebruik in aanvulling hierop een geschikte transportverpakking.

Foutcodes
Als er een fout optreedt, wordt deze aangegeven door een foutcode in het leddisplay (C), bijv. Er 4.
Ga dan als volgt te werk:
F Schakel het apparaat uit op de achterkant (A).
F Verwijder het roerwerktuig en neem het apparaat uit de opstelling.
F Verlaag het toerental en schakel het apparaat in zonder roerwerktuig (apparaatschakelaar (A)).
Fout
Er 2
Er 3
Er 4

Oorzaak
Motorstroomsensor onderbroken
Temperatuur in apparaat te hoog
Motor geblokkeerd of
overbelasting

Gevolg
Motor uit
Motor uit
Motor uit

Er 8

Toerentalopnemer defect of
overbelasting
Veiligheidsrelais defect

Motor uit

Oplossing
- Apparaat uitschakelen
- Apparaat uitschakelen en laten afkoelen
- Apparaat uitschakelen
- De belasting van de motor verlagen
en een nieuwe start uitvoeren
- Apparaat uitschakelen

Motor uit

- Apparaat uitschakelen

Er 21

Als de fout niet wordt opgelost door de beschreven maatregelen of als er een andere foutcode wordt
weergegeven:
- neem contact op met de serviceafdeling
- zend het apparaat terug met een korte beschrijving van de fout.

Garantie
Conform de garantiebepalingen van IKA® bedraagt
de garantietermijn 24 maanden. Om aanspraak te
maken op de garantie kunt u een beroep doen op
uw verdeler. U kunt het toestel tevens direct naar
onze fabriek sturen, vergezeld van de leveringsbon
en een omschrijving van het probleem. De vrachtkosten vallen te uwen laste.

De garantie strekt zich niet uit tot onderdelen die
aan slijtage onderhevig zijn en geldt niet voor fouten die voortvloeien uit ondeskundig gebruik en
ontoereikend onderhoud, waarbij de aanwijzingen
in deze handleiding niet worden opgevolgd.
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EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Platenonderstel
R 1826 Platenonderstel
R 1827 Platenonderstel
R 2722 H-onderstel
R 2723 Teleskopisch onderstel
R 182 Kruismof
R 270 Kruismof
R 271 Kruismof
RH 3 Spanhouder
RH 5 Spanhouder
FK 1 Flexibele koppeling
R 301 Roerasafscherming
R 301.1 Statiefarm
R 60 Snelklembus

EUROSTAR 20
digital

Toebehoren

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

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

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 20
high speed digital

EUROSTAR 100
digital

R 1342 Propellerroerder
R 1345 Propellerroerder
R 1381 Propellerroerder
R 1382 Propellerroerder
R 1389 Propellerroerder, PTFE
R 1311 Turbineroerder
R 1312 Turbineroerder
R 1313 Turbineroerder
R 1300 Dissolventenroerder
R 1302 Dissolventenroerder
R 1303 Dissolventenroerder
R 1352 Centrifugaalroerder
R 1355 Centrifugaalroerder
R 1375 Bladenroerder
R 1330 Ankerroerder
R 1331 Ankerroerder
R 6000 Precisie-as
R 1401 Propeller
R 1402 Dissolverschijf
R 1405 Propeller

EUROSTAR 60
digital

max. Toerental
(rpm)

EUROSTAR 40
digital

 Alleen in combinatie met precisie-as
R 6000.

EUROSTAR 20
digital

Toegestane roertoestellen van IKA®

•
•
•
•
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Toerentalbereik bij nominale belasting
Toerentalinstelling
Toerentalweergave
Toerental - Nauwkeurigheid van de
instelling
Afwijking - Toerentalmeting
Max. draaimoment roeras
Max. te roeren hoeveelheid (water)
Max. viscositeit
Toegest. inschakelduur
Nominale spanning
Frequentie
Max. stroomverbruik
Max. geleverd vermogen aan de roeras
Bescherming volgens DIN EN 60529
Beschermingsklasse
Overspanningscategorie
Vervuilingsgraad
Bescherming bij overbelasting
Zekeringen (op netprintplaat)
Toegest. omgevingstemperatuur
Toegest. relatieve vochtigheid
Aandrijving
Klembus - Spanbereik
Holle as, binnen Ø
Arm (ØxL)
Behuizing
Afmetingen zonder arm (BxDxH)
Gewicht met arm en klembus
Gebruik van het apparaat boven zeeniveau

rpm

rpm

EUROSTAR 20
high speed digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 20
digital

Technische gegevens

0/30-2000 0/30-2000 0/30-2000 0/30-1300 0/150-6000
---------------------------------- Traploos -------------------------------------------------------------- 7-segment leds ------------------------------------------------------------------ ±1 --------------------------------------- Toerental < 300 rpm: ±3 rpm/Toerental > 300 rpm: ±1% -20
20
40
60
100
20
15
25
40
100
10000
10000
30000
50000
70000

Ncm
ltr
mPas
%
VAC
Hz
W
W

------------------------------------- 100 ---------------------------------------------------- 230±10% (EURO) / 115±10% (USA) ---------------------------------------------------- 50/60 ----------------------------------176
70
118
176
186
125
42
84
126
136

A

----------------------------------- IP 42 --------------------------------------------------------------------------- I ---------------------------------------------------------------------------- II ----------------------------------------------------------------------------- 2 ----------------------------------------------------------- Ja/motorstroombegrenzing ---------------------------------------- T 4 A (IKA® Ident. Nr. 2585100) ------------------

°C
%
mm
mm
mm

------------------------------- +5 tot +40 -------------------------------------------------------------------- 80 ----------------------------------------------------------------- Borstelloze motor ---------------------------
0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10
-/11
11
11
11

mm
kg

---------------------------------- 16x220 ----------------------------------- Aluminiumgietwerk, bekleed, en thermoplastische kunststof 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325
5,3
4,4
4,4
4,4
4,4

m

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

 Kegelzitting voor precisieas R 6000, roerwerktuig (bijv. R 1401) vastschroefbaar.
Technische wijzigingen voorbehouden!
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