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Deklaracja zgodności
Niniejszym deklarujemy na własną, wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi dyrektyw 2014/35/EU,
2006/42/WE, 2014/30/EU i 2011/65/EU i jest zgodny z następującymi normami oraz dokumentami normatywnymi:
EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 i EN ISO 12100.

Objaśnienie symboli
Ogólna wskazówka o niebezpieczeństwie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Symbolem tym oznaczono informacje, które są niezmiernie istotne dla Państwa bezpieczeństwa.
Ich lekceważenie może spowodować uszczerbek na zdrowiu i urazy.

Symbolem tym oznaczono informacje, które są istotne dla technicznej sprawności urządzenia.
Ich lekceważenie może być przyczyną uszkodzeń urządzenia.

Symbolem tym oznaczono informacje, które są istotne dla niezawodnego działania urządzenia
oraz jego obsługi. Ich lekceważenie może być przyczyną niedokładnych wyników.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać całą instrukcję
obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
• Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich.
• Przestrzegać, by urządzenie obsługiwał wyłącznie
przeszkolony personel.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, dyrektyw oraz przepisów BHP.
• W związku z możliwością prawie nieograniczonego
łączenia produktu, zastosowanych narzędzi, naczyń
do mieszania, instalacji próbnej i medium nie ma
możliwości zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa poprzez same założenia konstrukcyjne
produktu. W związku z tym niezbędne mogą okazać
się dalsze zabiegi zabezpieczające, których realizacja spoczywa na użytkowniku. Na przykład wskutek
niewyważenia, zbyt szybkiego wzrostu prędkości
obrotowej lub zbyt małej odległości mieszadła od
naczynia, uszkodzeniu lub stłuczeniu mogą ulec
aparatura szklana lub inne wrażliwe mechanicznie
naczynia do mieszania. Pęknięte szkło lub nieosłonięte wskutek tego obracające się mieszadło mogą
spowodować ciężkie urazy u użytkownika.
• Niedostateczne wymieszanie podgrzanego materiału lub nastawienie zbyt wysokiej prędkości obrotowej i związane z tym podwyższone obciążenie cieplne mogą spowodować niekontrolowane
reakcje. Przy tak zwiększonym ryzyku eksploatacyjnym użytkownik musi podjąć odpowiednie
dodatkowe działania zabezpieczające (np. zastosować osłonę przeciwodpryskową). Niezależnie
od tego firma IKA® zaleca użytkownikom obrabiającym materiały krytyczne bądź niebezpieczne, aby, wykonując odpowiednie zabiegi, dodatkowo zabezpieczali instalację próbną. Można to
osiągnąć poprzez działania hamujące eksplozję
i ogień albo za pomocą nadrzędnych urządzeń
monitorujących. Należy również pamiętać, aby
dostęp do wyłącznika urządzenia firmy IKA® był
łatwy, bezpośredni i bezpieczny.
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli z powodu wbudowania bądź umiejscowienia nie
w każdym przypadku jest to
możliwe, w przestrzeni pracy
należy zamontować dodatkowy, łatwo dostępny przycisk
zatrzymania awaryjnego.

• Stosować wyłącznie takie media, w przypadku których obciążenie cieplne podczas obróbki nie jest
niebezpieczne. Dotyczy to również innych obciążeń cieplnych, np. promieniowaniem świetlnym.

• Nie używać urządzenia w atmosferach zagrożonych wybuchem, z materiałami niebezpiecznymi
oraz pod wodą.
• Materiały chorobotwórcze można stosować wyłącznie w zamkniętych naczyniach, pod odpowiednim wyciągiem. Z pytaniami prosimy zgłaszać się do firmy IKA®.
• Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w
trybie ręcznym.
• Wysoki moment obrotowy urządzenia EUROSTAR
wymaga szczególnej staranności przy doborze statywu i zabezpieczenia przed obróceniem się zbiornika z mieszadłem.
• Statyw ustawić bezpośrednio na równej, stabilnej, czystej, antypoślizgowej, suchej i ognioodpornej powierzchni.
• Zwrócić uwagę na to, aby mieszadło było mocno
zamocowane w uchwycie szczękowym!
• Stosować osłonę wałka mieszadła!
• Dobrze zamocować naczynie do mieszania. Zważać na stabilne ustawienie.
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwracać uwagę na miejsca
niebezpieczne, przedstawione
na Fig. 8.

• Unikać uderzeń w urządzenie lub wyposażenie.
• Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie lub jego wyposażenie nie są uszkodzone. Nie
używać uszkodzonych części.
• Bezpieczną pracę zapewnia wyłącznie wyposażenie opisane w rozdziale ”Wyposażenie”.
• Podczas zmiany narzędzi i montażu dozwolonego wyposażenia wyłącznik główny musi znajdować się w położeniu WYŁ. lub urządzenie musi
być odłączone od sieci.
• Urządzenie odłącza się od sieci elektrycznej tylko
poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda lub wtyku z
urządzenia.
• Gniazdo do podłączenia urządzenia do sieci musi
być łatwo dostępne.
• Zastosowane gniazdo musi posiadać uziemienie
(zestyk przewodu ochronnego).
• Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacją
o napięciu podaną na tabliczce znamionowej
urządzenia.
• Przestrzegać dozwolonej prędkości obrotowej
używanego mieszadła. W żadnym wypadku
nie nastawiać wyższych obrotów.
• Przed uruchomieniem urządzenia ustawić najniższą
prędkość obrotową, ponieważ urządzenie rozpoczyna pracę przy ostatnio ustawionych obrotach.
Prędkość obrotową należy zwiększać stopniowo.
• Podczas ustawiania prędkości obrotowej należy zwrócić uwagę na niewyważenie mieszadła
i możliwe rozpryskiwanie mieszanego medium.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nigdy nie używać urządzenia
z obracającym się, nieosłoniętym mieszadłem. Uważać,
aby pracujące mieszadło nie
pochwyciło części ciała, włosów, biżuterii lub elementów
garderoby.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Praca z obracającą się, nieosłoniętą końcówką wału jest niebezpieczna. W związku z tym
z przyczyn bezpieczeństwa
wystawianie mieszadła ponad
górną krawędź obudowy jest
dozwolone wyłącznie wtedy,
gdy urządzenie jest wyłączone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Stosować środki ochrony indywidualnej, odpowiednie
do klasy zagrożenia, przypisanej używanemu medium.
W przeciwnym razie istnieje
zagrożenie spowodowane:
- rozpryskami cieczy
- elementami wyrzucanymi siłą
odśrodkową
- chwytaniem części ciała, włosów, elementów garderoby i
biżuterii.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zwracać uwagę na zagrożenie stwarzane przez:
- media łatwopalne
- szkło pęknięte wskutek działania mechanicznej energii
mieszania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Prędkość obrotową należy
zmniejszyć, jeżeli:
- wskutek zbyt wysokich obrotów z naczynia wydostają
się rozpryski medium
- wystąpi niespokojna praca
urządzenia
- urządzenie lub cała konstrukcja zaczną się przemieszczać
wskutek działania sił dynamicznych
- wystąpi błąd.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wolno chwytać obracających się części!

• Nie można wykluczyć oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy medium a wałkiem odbioru mocy,
które mogą stanowić źródło zagrożenia.
• Po przerwie w dopływie prądu lub po mechanicznym przerwaniu operacji mieszania urządzenie
nie uruchamia się ponownie w sposób samoczynny.
• Podczas pracy należy pamiętać o tym, że powierzchnie silników (żeber chłodzących) i niektóre miejsca łożyskowania mogą bardzo się
nagrzewać.
• Nie przykrywać szczelin wentylacyjnych i żeber
chłodzących silnik oraz zespół napędowy.
• Uważać, by statyw nie zaczął się przemieszczać.
• Unikać uderzeń w dolny koniec wałka i w uchwyt
szczękowy. Nawet niewielkie, niewidoczne
uszkodzenia prowadzą do niewyważenia i nierównej pracy wałka.
• Niewyważenie wałka odbioru mocy, uchwytu, a
w szczególności mieszadeł może prowadzić do
niekontrolowanego rezonansu urządzenia i całej
konstrukcji. Uszkodzeniu lub stłuczeniu mogą
przy tym ulec elementy aparatury szklanej i naczynia do mieszania. Odłamki szkła i obracające
się mieszadło mogą zranić użytkownika. W takim
przypadku niewyważone mieszadło należy zastąpić wyważonym bądź usunąć przyczynę niewyważenia. Jeżeli niewyważenie lub nietypowe
odgłosy podczas pracy nie ustąpią, urządzenie
należy odesłać do naprawy do sprzedawcy lub
do producenta z załączonym opisem błędu.
• Zawsze w przypadku długotrwałego przeciążenia
lub zbyt wysokiej temperatury otoczenia urządzenie wyłączy się.
• Nawet w przypadku naprawy urządzenie może
otwierać wyłącznie specjalista. Przed otwarciem
urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Znajdujące się pod napięciem elementy we
wnętrzu urządzenia mogą pod nim pozostawać
jeszcze przez dłuższy czas po odłączeniu od sieci.
OSTRZEŻENIE

Pokrywy bądź części, które
można zdjąć bez konieczności stosowania dodatkowych
przyrządów pomocniczych,
należy, w celu zapewnienia
bezpiecznej pracy, ponownie
założyć, np. aby zapobiec
przedostawaniu się ciał obcych, cieczy itp. do wnętrza
urządzenia.
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Przeznaczenie
Do mieszania cieczy o lepkości od niskiej do wysokiej za pomocą różnych mieszadeł.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: urządzenie statywowe (uchwyt szczękowy skierowany ku dołowi).
• Obszary stosowania (tylko w pomieszczeniach)
- laboratoria
- szkoły
- apteki
- uniwersytety

Urządzenie to można stosować wszędzie, oprócz:
- pomieszczeń mieszkalnych
- miejsc bezpośrednio podłączonych do niskonapięciowej sieci elektrycznej, zasilającej również strefy
mieszkalne.
Bezpieczeństwo użytkownika nie jest zapewnione:
- jeżeli urządzenie stosuje się z wyposażeniem nie
dostarczonym lub nie zalecanym przez producenta
- jeżeli urządzenie stosuje się niezgodnie z jego
przeznaczeniem, wbrew wytycznym producenta
- jeżeli osoby trzecie dokonają zmian w obrębie
urządzenia lub płytki drukowanej.

Rozpakowanie
• Rozpakowanie
- Ostrożnie wypakować urządzenie.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast zarejestrować stan faktyczny (poczta, kolej
lub spedycja).

Tylko w wersji EUROSTAR 20 high speed digital:
- Wałek precyzyjny R 6000
- Płaski dwustronny klucz maszynowy
- Klucz hakowy.

• Zakres dostawy
- Mieszadło EUROSTAR
- Instrukcja obsługi
- Wysięgnik
- Śruba imbusowa
- Kątowy klucz imbusowy
- Klucz do uchwytów szczękowych
(nie w EUROSTAR 20 high speed digital)
- Karta gwarancyjna.

Napęd
Za pomocą pokrętła (B, patrz Fig. 1) można w całym zakresie płynnie regulować prędkość obrotową.

Ochrona silnika
Mieszadło jest przystosowane do pracy ciągłej.
Prąd silnika jest ograniczany elektronicznie.
Urządzenie jest zabezpieczone przed zablokowaniem i przeciążeniem W razie wystąpienia zakłóceń obwód zabezpieczający natychmiast trwale
wyłączy silnik poprzez przekaźnik na płytce mocy.

Zakłócenie występuje wówczas, gdy bezpieczna
praca urządzenia nie jest zapewniona.
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Prędkość obrotowa – normalna praca
Prędkość obrotowa – regulowana (odchylenie prędkości obrotowej)
Prędkość obrotowa jest monitorowana i regulowana przez procesor.
Jednocześnie jej wartość zadana i rzeczywista są
stale porównywane, a odchylenia korygowane.
Gwarantuje to stałą prędkość obrotową także przy
zmieniającej się lepkości materiału mieszanego.
Wahania napięcia sieciowego w dopuszczalnym
zakresie tolerancji nie mają wpływu na jakość regulacji i stałość prędkości obrotowej.

Prędkość obrotową ustawia się za pomocą pokrętła umieszczonego na stronie przedniej urządzenia
(B, patrz Fig. 1). Podczas normalnej pracy wartość prędkości obrotowej, podana na wyświetlaczu LED (C, patrz Fig. 1), odpowiada prędkości
obrotowej wałka odbioru mocy w obrotach na
minutę (rpm).

Prędkość obrotowa – tryb przeciążenia
Mieszadło może przez krótki czas pracować ze
zdwojoną mocą, aby w ten sposób wyrównać obciążenia szczytowe, spowodowane na przykład dodanie stałych lub kleistych mediów. Podczas pracy w
warunkach przeciążenia (np. wskutek związanego z
wymogami procesu zwiększenia lepkości) prędkość
obrotowa jest dotąd redukowana, aż moment obrotowy na wałku mieszadła będzie zgodny ze znamionowym momentem obrotowym urządzenia i
zadana prędkość obrotowa zacznie migać. Możliwa
prędkość obrotowa jest dostosowywana na bieżąco do warunków eksploatacji w taki sposób, aby
zapewnić możliwie największe przybliżenie do ustawionej, zadanej prędkości obrotowej.
Prędkość obrotowa jest redukowana, gdy urządzenie pracowało w trybie przeciążenia, aby ochronić
je przed przeciążeniem. W takiej sytuacji ustawiona,
zadana prędkość obrotowa (wartość na wyświetlaczu LED) nie jest zgodna z rzeczywistą prędkością
obrotową wałka odbioru mocy. Stan ten jest sygnalizowany przez migające wskazanie zadanej prędkości obrotowej (tryb przeciążenia).

Status przeciążenia 1:
Urządzenie pracuje już w trybie przeciążenia, jednak zadana prędkość obrotowa nie jest zgodna z
rzeczywistą. Stan ten będzie utrzymywał się dopóki
ani prąd silnika, ani temperatura nie przekroczą dozwolonych wartości granicznych.
Komunikat na wyświetlaczu: miganie wskazania
zadanej prędkości obrotowej.
Gdy obciążenie wróci do normalnego zakresu,
wskazanie przestaje migać, a zadana prędkość obrotowa jest zgodna z rzeczywistą.
Status przeciążenia 2:
Jeśli urządzenie podlega zmiennemu obciążeniu
przekraczającemu podwójną wartość normalnego momentu obrotowego, rzeczywista prędkość
obrotowa wałka mieszadła szybko spada aż do
zatrzymania.
Komunikat na wyświetlaczu: Er 4 (patrz rozdział
„Kody błędów”).

Wałek odbioru mocy
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
Uchwyt szczękowy i wałek odbioru mocy pozwalają
na mocowanie dozwolonych mieszadeł zatwierdzonych przez firmę IKA® (patrz rozdział „Dopuszczone przyrządy mieszające IKA®”). Wałek odbioru
mocy jest wykonany jako wał pusty, którego otwór
jest zamknięty w górnej części pokrywą. Jednak
istnieje możliwość wysunięcia trzonków mieszadeł
przez górną krawędź obudowy po uprzednim usunięciu pokrywy wałka mieszadła, gdy urządzenie
nie pracuje np. podczas zmiany pojemnika.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pokrywę wałka mieszadła należy ponownie wcisnąć
do otworu w obudowie, aby była prawidłowo
zamknięta. Tylko w ten sposób można zapewnić
bezpieczną pracę i zapobiec przedostawaniu się
mediów do wnętrza urządzenia.
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EUROSTAR 20 high speed digital
Wałek odbioru mocy jest wyposażony w gniazdo
stożkowe, przeznaczone specjalnie pod wałek precyzyjny, na który nakręca się mieszadła (patrz Fig. 5).

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Patrz również rozdział
„Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa”!

Wskazanie prędkości obrotowej
Prędkość obrotową ustawia się za pomocą pokrętła umieszczonego na stronie przedniej urządzenia
(B, patrz Fig. 1).

Prędkość obrotowa jest podawana bezpośrednio
w obrotach na minutę (rpm) na wyświetlaczu LED
(C, patrz Fig. 1).

Uruchomienie
Mieszadło ustawić na stabilnej, równej i antypoślizgowej powierzchni. Mieszadło EUROSTAR należy zamocować za pomocą mufy krzyżowej (np.
R 270) do stabilnego statywu (np. R 2722 lub
R 2723). Z uwagi na bezpieczeństwo naczynie do
mieszania musi być zawsze dobrze zamocowane.
Ponadto należy zadbać o to, aby przyrząd trzymający (statyw) był zamocowany w taki sposób, by
nie mógł się przewrócić i by podczas mieszania nie
zaczął się przemieszczać.

Montaż wyposażenia należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją (od Fig. 2 do Fig. 7).
Gdy warunki te są spełnione, urządzenie po włożeniu wtyczki do gniazdka
jest gotowe do pracy.

Mocowanie
Mocowanie drążka wysięgnika do mieszadła
Schemat montażu
(patrz Fig. 2)
Sprawdź, czy wysięgnik jest mocno przymocowany.
Drgania mogą doprowadzić do odkręcenia się śruby. Z
tego powodu sprawdzaj regularnie przymocowanie wysięgnika. W razie konieczności dokręć śrubę imbusową.
Mocowanie mieszadła do statywu
Schemat montażu
(patrz Fig. 3)
Przymocuj złączkę krzyżową (H) do słupka statywu
(I). Przymocuj wysięgnik (J) mieszadła do wolnej,
otwartej do góry strony złączki krzyżowej.
Po ustawieniu wymaganego położenia roboczego
dokręć mocno obie śruby zaciskowe (G).
Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych odstępach czasu sprawdzaj przymocowanie mieszadła.
Położenie mieszadła można zmieniać tylko przy
całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.
Mocowanie przyrządu mieszającego do
uchwytu zaciskowego
Schemat montażu
(patrz Fig. 4)
Dotyczy wszystkich mieszadeł EUROSTAR z
uchwytem zaciskowym.
Wsuń przyrząd mieszający (M) w uchwyt zaciskowy

(L). Za pomocą dołączonego klucza (K) dokręć uchwyt
zaciskowy.
Wymiana przyrządów mieszających jest dozwolona tylko przy całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.
Mocowanie przyrządu mieszającego do mocowania stożkowego
Schemat montażu
(patrz Fig. 5)
Dotyczy tylko mieszadeł EUROSTAR 20 high
speed digital.
Wsuń pręt do mieszania precyzyjnego R 6000 (P)
w mocowanie stożkowe wału napędowego (N).
Za pomocą klucza hakowego i szczękowego dokręć mocno nakrętkę nasadową (O).
W celu zamontowania końcówek mieszających
(R), kluczem szczękowym przytrzymaj wał napędowy / pręt do mieszania precyzyjnego. Końcówkę
mieszającą dokręć drugim kluczem szczękowym
przykładając go do powierzchni dokręcania.
Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych
odstę-pach czasu sprawdzaj przymocowanie przyrządu miesza-jącego. Wymiana przyrządu mieszającego jest dozwolona tylko przy całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu
wtyczki zasilania elektrycznego.
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Mocowanie osłony pręta mieszającego
Schemat montażu
(patrz Fig. 6)
Aby uniknąć obrażeń ciała podczas pracy urządzenia, należy zamontować osłony pręta mieszającego
(Q) (np. R 301).
Za pomocą śrub (U) przykręć plastikowe połówki
osłony do mieszadła (T), patrz Fig 6. Za pomocą śruby (S) dostosuj długość osłony pręta mieszającego.
Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych
odstę-pach czasu sprawdzaj przymocowanie osłony pręta miesza-jącego. Położenie osłony pręta
mieszającego można zmieniać tylko przy całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.

Mocowanie naczynia do mieszania za pomocą uchwytu zaciskowego na statywie
Schemat montażu
(patrz Fig. 7)
Najpierw zamocować mufę krzyżową (H) na kolumnie statywu (I).
Następnie zamocować wysięgnik (Z) uchwytu zaciskowego w obróconej do góry, otwartej części
mufy krzyżowej. Jeżeli pozycja między naczyniem
do mieszania (V) a mieszadłem, potrzebna do procesu mieszania, jest ustawiona, należy mocno dokręcić obie śruby zaciskowe (G).
Za pomocą elastycznej taśmy dociskowej (W) zamocować naczynie do mieszania (V) i zabezpieczyć ją
(W) za pomocą dźwigni zaciskowej (X).

Włączanie urządzenia
Sprawdzić, czy dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zastosowane gniazdo musi
posiadać uziemienie (zestyk
przewodu ochronnego).
Gdy warunki te są spełnione, urządzenie po włożeniu wtyczki do gniazdka jest gotowe do pracy.
W przeciwnym razie bezpieczna praca nie jest zapewniona, a urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Po ustawieniu wyłącznika głównego (A) (Fig. 1) na
wyświetlaczu LED (C) ukaże się wersja oprogramowania, a po kilku sekundach – ostatnio ustawiona
prędkość obrotowa. Upewnić się, że ustawiona
prędkość obrotowa jest odpowiednia dla wybranej
instalacji próbnej. W razie wątpliwości ustawić za
pomocą pokrętła (B) najmniejszą prędkość obrotową (przekręcić pokrętło maksymalnie w lewo). Naciśnięcie pokrętła (B) powoduje uruchomienie lub
zatrzymanie procesu mieszania.

Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Urządzenie nie wymaga konserwacji. Dotyczy go
jedynie naturalne starzenie się elementów i ich
statystyczna awaryjność.
Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę
z gniazda elektrycznego.
Urządzenia firmy IKA® należy czyścić wyłącznie
środkami zatwierdzonymi przez firmę IKA®.
Zanieczyszczenie
Barwniki
Materiały
budowlane
Kosmetyki
Żywność
Paliwa

Środki czyszczące
Izopropanol
Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne/izopropanol

W sprawie materiałów tu nie wymienionych prosimy o kontakt z naszym laboratorium badawczym.
Podczas czyszczenia urządzenia nosić rękawice
ochronne.
W celu oczyszczenia urządzeń elektrycznych nie
wolno ich zanurzać w środku czyszczącym.
Podczas czyszczenia wilgoć nie może przedostać
się do wnętrza urządzenia.
Przed zastosowaniem innych metod czyszczenia i
dekontaminacji niż te, które zaleca producent, użytkownik winien upewnić się u producenta, czy dana
metoda nie doprowadzi do zniszczenia urządzenia.

Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne/izopropanol
Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne
Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne
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Zamówienie części zamiennych
Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:
- typ urządzenia
- numer fabryczny urządzenia, patrz tabliczka znamionowa
- numer pozycji i oznaczenie części zamiennej,
patrz www.ika.com
- wersja oprogramowania.

Naprawa
Do naprawy prosimy przesyłać tylko urządzenia czyste i nie zawierające substancji zagrażających zdrowiu.
Na życzenie dostępny jest formularz „Decontamination Certificate” firmy IKA®, który można również pobrać na stronie internetowej IKA®
www.ika.com.
W razie konieczności dokonania naprawy urządzenie
należy odesłać w oryginalnym opakowaniu. Opakowania magazynowe nie są wystarczającym zabezpieczeniem wysyłkowym. Dodatkowo należy zastosować odpowiednie opakowanie transportowe.

Kody błędów
W razie wystąpienia błędu zostanie on zasygnalizowany na wyświetlaczu LED (C) za pomocą kodu, np. Er 4.
Należy wówczas postępować zgodnie z poniższym:
F Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem (A).
F Zdjąć mieszadło i wyjąć urządzenie ze statywu.
F Zredukować obroty i włączyć urządzenie bez mieszadła (wyłącznik (A)).
Błąd
Er 2
Er 3

Przyczyna
Czujnik prądu silnika zadziałał
Temperatura urządzenia jest za wysoka

Er 4

Silnik zablokowany lub nastąpiło przeciążenie Silnik wyłączony

Er 8

Nastąpiła awaria czujnika prędkości
Silnik wyłączony
obrotowej lub nastąpiło przeciążenie
Nastąpiła awaria przekaźnika bezpieczeństwa Silnik wyłączony

Er 21

Skutek
Silnik wyłączony
Silnik wyłączony

Rozwiązanie
- Wyłączyć urządzenie
- Wyłączyć urządzenie i poczekać aż
ostygnie
- Wyłączyć urządzenie
- Zmniejszyć obciążenie silnika i
wykonać restart
- Wyłączyć urządzenie
- Wyłączyć urządzenie

Jeżeli błędu nie uda się usunąć, wykonując opisane czynności lub jeśli wyświetlany jest inny kod błędu, należy:
- zwrócić się do naszego serwisu
- przesłać urządzenie wraz z krótkim opisem błędu.

Gwarancja
Zgodnie z warunkami sprzedaży i dostaw firmy
IKA® okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Reklamacje na gwarancji należy zgłaszać u sprzedawcy.
Urządzenia można jednak również przesłać bezpośrednio do naszego zakładu, dołączając fakturę
z dostawy i podając przyczyny reklamacji. Koszty
transportu ponosi Klient.

Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych oraz
usterek spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z urządzeniem, brakiem dostatecznej
pielęgnacji i konserwacji, wbrew zaleceniom podanym w niniejszej instrukcji.
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EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 statyw płytowy
R 1826 statyw płytowy
R 1827 statyw płytowy
R 2722 Statyw w kształcie litery H
R 2723 Statyw teleskopowy
R 182 mufa krzyżowa
R 270 mufa krzyżowa
R 271 mufa krzyżowa
RH 3 uchwyt mocujący
RH 5 uchwyt mocujący
FK 1 Złącze elastyczne
R 301 Osłona pręta mieszającego
R 301.1 Uchwyt statywu
R 60 Uchwyt szczękowy szybkomocujący

EUROSTAR 20
digital

Wyposażenie

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

≤ 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 Mieszadło śmigłowe
R 1345 Mieszadło śmigłowe
R 1381 Mieszadło śmigłowe
R 1382 Mieszadło śmigłowe
R 1389 Mieszadło śmigłowe, PTFE
R 1311 Mieszadło turbinowe
R 1312 Mieszadło turbinowe
R 1313 Mieszadło turbinowe
R 1300 Mieszadło do rozpuszczania
R 1302 Mieszadło do rozpuszczania
R 1303 Mieszadło do rozpuszczania
R 1352 Mieszadło odśrodkowe
R 1355 Mieszadło odśrodkowe
R 1375 Mieszadło powierzchniowe
R 1330 Mieszadło kotwicowe
R 1331 Mieszadło kotwicowe
R 6000 Pręt do mieszania precyzyjnego
R 1401 Śmigło
R 1402 Tarcza do rozpuszczania
R 1405 Śmigło

EUROSTAR 60
digital

Maks. prędkość
obrotowa
(rpm)

EUROSTAR 40
digital

 Tylko w połączeniu z prętem do mieszania
precyzyjnego R 6000

EUROSTAR 20
digital

Dopuszczone przyrządy mieszające IKA®

•
•
•
•
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EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 20
high speed digital

Zakres prędkości obrotowej
poniżej obciążenia nominalnego
Ustawianie prędkości obrotowej
Wskazanie prędkości obrotowej
Dokładność ustawień prędkości
obrotowej
Odstępstwo - pomiar prędkości
obrotowej
Maks. moment obrotowy wałka
mieszadła
Maks. ilość mieszanego materiału
(woda)
Maks. lepkość
Dop. czas włączenia
Napięcie znamionowe
Częstotliwość
Maks. pobór mocy
Maks. moc przekazywana na
wałku mieszadła
Rodzaj ochrony według
DIN EN 60529

EUROSTAR 20
digital

Dane techniczne

rpm

0/30-2000

0/30-2000

0/30-2000

0/30-1300

0/150-6000

rpm

---------------------------------- Bezstopniowy ----------------------------------------------------- Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED ------------------------------------------------------- ±1 ---------------------------------------Prędkość obrotowa < 300 rpm: ±3 rpm / Prędkość obrotowa > 300 rpm: ±1%

Ncm

20

40

60

100

20

ltr

15

25

40

100

20

mPas
%
VAC
Hz
W
W

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

Klasa ochrony

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

Kategoria przepięciowa
Stopień zabrudzenia
Zabezpieczenie przy przeciążeniu
Bezpieczniki (na płytce zasilania)
Dop. temperatura otoczenia
Dop. wilgotność względna
Napęd
Uchwyt szczękowy – zakres
mocowania
Ø wewn. wału pustego
Wysięgnik (ØxD)
Obudowa
Wymiary bez wysięgnika (SxGxW)
Masa z wysięgnikiem i uchwytem
szczękowym
Zastosowanie urządzenia do
wysokości n.p.m.

----------------------------------------- II --------------------------------------------------------------------------------- 2 --------------------------------------------------------------- Tak/ograniczenie prądu silnika ---------------------------------------------- T 4 A (IKA® nr ident. 2585100) ----------------------------------------------------- od +5 do +40 ---------------------------------------------------------------------- 80 ------------------------------------------------------------------- Silnik bezszczotkowy ----------------------------0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10


A
°C
%
mm
mm
mm
mm
kg

11
11
11
11
-/-------------------------------------- 16x220 ------------------------------------------------ Odlew aluminiowy i tworzywo termoplastyczne -----------86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325
4,4
4,4
4,4
4,4
5,3

m

------------------------------------ maks. 2000 ----------------------------------

 Obsada stożkowa do wałka precyzyjnego R 6000, mieszadło (np. R 1401) przykręcane.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
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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

