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Declaraţie de conformitate
Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde prevederilor directivelor 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/
UE şi 2011/65/UE precum şi următoarelor norme şi documente normative: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 şi EN ISO 12100.

Explicarea semnelor
Indicaţie cu caracter general privind pericole

PERICOL

cu acest simbol sunt marcate informaţii, care au o importanţă absolută pentru siguranţa sănătăţii
dumneavoastră. Nerespectarea poate conduce la influenţarea sănătăţii şi accidentări.

AVERTIZARE

cu acest simbol sunt marcate informaţii, care sunt de importanţă pentru funcţionarea tehnică a
aparatului. Nerespectarea poate avea ca urmare defectarea aparatului.

ATENŢIE

cu acest simbol sunt marcate informaţii, care sunt de importanţă pentru utilizarea fără probleme
a funcţiilor aparatului precum şi pentru manipularea aparatului. Nerespectarea poate avea ca
urmare rezultate imprecise.
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Indicaţii de siguranţă
• Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile
de utilizare înainte de punerea în funcţiune
şi să respectaţi indicaţiile de siguranţă.
• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru întreg personalul.
• Asiguraţi-vă că numai personal instruit lucrează
cu aparatul.
• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi prevederile de protecţia muncii şi prevenire a accidentelor.
• Datorită combinaţiilor aproape infinite dintre produs, instrumentul utilizat, recipientul de mixare,
montajul experimental şi substanţă nu este posibilă asigurarea siguranţei utilizatorului prin simple
premise constructive aplicate asupra produsului.
Astfel pot deveni necesare măsuri de siguranţă ce
trebuie realizate de către utilizator. De exemplu
datorită dezechilibrării, creşterii prea rapide a turaţiei sau distanţei prea mici a instrumentului de
mixare faţă de recipientul de mixare, pot fi deteriorate sau sparte aparaturi din sticlă sau alte
recipiente de mixare sensibile mecanic. Datorită
spargerii sticlei sau a instrumentului de mixare
care se roteşte liber, utilizatorul se poate răni grav.
• Datorită mixării insuficiente a materialului încălzit
sau datorită turaţiei prea ridicate şi a creşterii în
consecinţă a energiei se pot declanşa reacţii necontrolate. În cazul unor pericole de funcţionare
cu gravitate aşa de ridicată, utilizatorul trebuie să
ia măsuri suplimentare de siguranţă (de ex. protejare împotriva cioburilor).
Independent de acest lucru, IKA® recomandă
utilizatorilor care prelucrează materiale critice
resp. periculoase, să asigure suplimentar montajul experimental, prin luarea de măsuri suplimentare. Acest lucru se poate realiza de ex. prin
măsuri inhibitoare a exploziilor şi focului, dar şi
prin sisteme supraordonate de supraveghere.
Suplimentar, se va asigura accesibilitatea rapidă,
directă şi fără pericole a butonului OPRIT al aparatului IKA®.
PERICOL

Dacă acest lucru nu se poate
realiza în orice situaţie, datorită modului de montare
resp. amplasării în spaţiu, trebuie montat un suplimentar
Tastă pentru OPRIRE DE
URGENŢĂ în zona de lucru.

• Procesaţi numai substanţe în cazul cărora surplusul de energie apărut în timpul procesării este
inofensiv. Acest lucru este valabil şi în privinţa
energiei produse sub alte forme, de exemplu prin
iradiere luminoasă.
• Nu utilizaţi aparatul în atmosferă explozivă, cu
materiale periculoase sau sub apă.

• Prelucraţi substanţe patogene numai în recipiente
închise şi cu ventilaţie corespunzătoare. În cazul în
care aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi IKA®.
• Aparatul nu se pretează pentru exploatare în regim manual.
• Cuplul ridicat al EUROSTAR necesită o atenţie
specială la alegerea stativului şi a siguranţei la rotire pentru recipientul de mixare.
• Aşezaţi stativul pe o suprafaţă plană, stabilă, curată, antiderapantă, uscată şi rezistentă la foc.
• Verificaţi fixarea fermă a instrumentului de mixare
în mandrină!
• Utilizaţi un dispozitiv de protecţie a arborelui de
mixare!
• Fixaţi bine recipientul de mixare. Asiguraţi stabilitatea corespunzătoare.
PERICOL

Ţineţi cont de locurile periculoase prezentate în Fig. 8.

• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului.
• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi
accesoriile să nu fie deteriorate. Nu folosiţi piese
deteriorate.
• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în capitolul „Accesorii“.
• La înlocuirea instrumentelor şi montarea accesoriilor admise, întrerupătorul principal al aparatului
trebuie să se afle în poziţia OPRIT sau aparatul
trebuie să fie separat de la reţea.
• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu
tensiune se realizează numai prin extragerea ştecherului din priză.
• Priza pentru alimentarea cu tensiune a aparatului
trebuie să fie uşor accesibilă.
• Priza utilizată trebuie să fie legată la pământ (contact de protecţie).
• Tensiunea reţelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea indicată pe plăcuţa de tip.
• Respectaţi turaţia admisă a instrumentului de mixare. În niciun caz nu setaţi turaţii mai mari.
• Înainte de punerea în funcţiune a aparatului, setaţi cea mai mică turaţie, deoarece aparatul începe să funcţioneze la turaţia care a fost setată
ultima dată. Creşteţi treptat turaţia.
• Îndreptaţi-vă atenţia asupra dezechilibrărilor instrumentelor de mixare şi a evitării formării de stropi a
mediului de mixat, atunci când reglaţi turaţia.
PERICOL

Nu folosiţi niciodată aparatul
cu instrumentul de mixare
aflat în rotaţie liberă. Aveţi
grijă să nu fie poată fi prinse
părţi ale corpului, părul, bijuteriile sau hainele de către
părţile aflate în rotaţie.
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PERICOL

PERICOL

PERICOL

PERICOL

PERICOL

Utilizarea cu capătul arborelui
în rotaţie este periculoasă. De
aceea, din motive de siguranţă, trecerea instrumentului de
mixare peste marginea recipientului este admisă numai cu
aparatul oprit.
Purtaţi echipamentul de protecţie corespunzător clasei de
pericol a materialului procesat. În caz contrar, pot exista
următoarele pericole:
- stropire cu lichide
- proiectarea în afară a unor
particule
- prinderea unor părţi ale corpului, părului, hainelor şi bijuteriilor.
Aveţi în vedere o periclitare prin:
- medii inflamabile
- spargerea sticlei ca urmare a
energiei mecanice de mixare.
Reduceţi turaţia, dacă:
- Substanţa este stropită din
recipient datorită turaţiei
prea mari
- survine o funcţionare neliniştită
- aparatul sau întregul montaj
începe să se deplaseze datorită forţelor mecanice
- apare o defecţiune.
Nu atingeţi piesele aflate
în rotaţie!

• Procesele electrostatice dintre substanţă şi arborele secundar nu pot fi excluse şi pot conduce la
un pericol.
• După o întrerupere a alimentării electrice sau după
o întrerupere de natură mecanică, survenită în
timpul procesului de mixare, aparatul nu reporneşte automat.

• În timpul funcţionării se ţine cont de faptul că suprafeţele motoului (aripioarele de răcire) şi îndeosebi lagărele se pot încălzi foarte tare.
• Nu acoperiţi fantele de aerisire şi aripioarele de răcire ale motorului respectiv ale unităţii de acţionare.
• Aveţi grijă ca stativul să nu înceapă să se deplaseze.
• Evitaţi şocurile şi loviturile aplicate asupra capătului de jos al arborelui respectiv mandrinei. Deja
daunele mici, ce nu pot fi recunoscute, pot conduce la dezechilibrarea şi funcţionare neuniformă a arborelui.
• Dezechilibrări ale arborelui secundar, ale mandrinei şi îndeosebi a instrumentelor de mixare pot
conduce la rezonarea necontrolată a aparatului şi
a întregului montaj. Aparaturile din sticlă şi recipientele de mixare pot fi deteriorate sau distruse
datorită acestui lucru. Ca urma a acestui fapt şi
datorită instrumentului de mixare în rotaţie, utilizatorul poate fi rănit. În acest caz, înlocuiţi instrumentul de mixare cu un instrument echilibrat
resp. eliminaţi cauza dezechilibrării.
Dacă dezechilibrarea sau zgomotele neobişnuite
reapar, trimiteţi aparatul înapoi la distribuitor sau
la producător pentru reparaţii, împreună cu descrierea defecţiunii.
• În cazul unei exploatări prea lungi în regim de
suprasarcină sau în cazul unei temperaturi ambiante prea mari, aparatul se opreşte permanent.
• Aparatul poate fi deschis, chiar şi în caz de reparaţii, numai de către personal calificat. Înainte
de deschidere, ştecherul trebuie scos din priză.
Piesele din interiorul aparatului aflate sub tensiune pot să rămână sub tensiune mult timp după
scoaterea ştecherului din priză.
AVERTIZARE

Capacele, respectiv piesele
care pot fi îndepărtate din
aparat fără mijloace auxiliare
trebuie montate înapoi pe
aparat pentru o funcţionare
în siguranţă, pentru a evita,
de exemplu, intrarea corpurilor străine, lichidelor, etc.

Utilizare conformă cu destinaţia
• Utilizare
Pentru mixare şi amestecare de lichide cu viscozitate redusă, cu instrumente de mixare diferite.

• Domeniu de utilizare (numai în spaţii închise)
- laboratoare		
- şcoli
- farmacii		
- universităţi

Utilizare conformă cu destinaţia: Dispozitiv pe
stativ (mandrină orientată în jos)
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Aparatul este adecvat pentru a fi utilizat în toate
domeniile, în afară de:
- locuinţe
- zone care sunt conectate direct la o reţea de alimentare de joasă tensiune, care alimentează şi locuinţe.

Protecţia utilizatorului nu mai este asigurată:
- atunci când aparatul este utilizat cu accesorii care
nu sunt livrate sau recomandate de producător
- dacă aparatul este utilizat neconform cu destinaţia, contrar prevederilor producătorului
- dacă au fost efectuate modificări la aparat sau circuitele conductoare, de către terţi.

Despachetarea
• Despachetarea
- Despachetaţi cu grijă aparatul
- Dacă observaţi deteriorări, completaţi imediat
un proces verbal de constatare (poştă, transport feroviar sau coletărie)

Numai versiunea EUROSTAR 20 high speed
digital:
- un arbore de precizie R 6000
- o cheie fixă dublă
- o cheie cu cioc.

• Conţinutul furniturii
- un mecanism de mixare EUROSTAR
- un manual cu instrucţiuni de folosire
- un braţ
- un şurub cu cap imbus
- o cheie imbus cotită
- o cheie pentru mandrină
(nu la EUROSTAR 20 high speed digital)
- o fişă de garanţie.

Mecanismul de acţionare
Prin intermediul butonului rotativ (B, consultaţi Fig. 1) se poate regla liniar turaţia, pe întreaga plajă de
turaţii.

Protecţia motorului
Mecanismul de mixare se pretează pentru funcţionarea în regim continuu. Curentul absorbit de
motor este limitat electronic. Aparatul este protejat la blocare şi suprasarcină.

Motorul este oprit imediat, permanent, în caz
de defecţiune, prin intermediul unui circuit de
protecţie, compus dintr-un releu de pe placa de
putere. O defecţiune apare atunci când nu este
asigurată funcţionarea în siguranţă a aparatului.

Turaţie - regim normal
Turaţie – controlată (nu există abatere de turaţie)
Turaţia este supravegheată şi reglată prin intermediul unui procesor. Valoarea nominală este comparată în permanenţă cu valoarea reală iar abaterile
sunt corectate. Aceasta garantează o turaţie constantă chiar şi dacă se modifică viscozitatea substanţei mixate.

Variaţiile tensiunii de reţea în toleranţele admise nu
au o influenţă asupra calităţii reglajului şi a nivelului
constant al turaţiei.
Turaţia se reglează de la butonul din faţă (B, consultaţi Fig. 1). În regimul de funcţionare normal, valoarea turaţiei de pe afişajul LED (C, consultaţi Fig. 1)
corespunde turaţiei arborelui secundar, în rotaţii pe
minut (rpm).
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Turaţie - regim de suprasarcină
Mecanismul de mixare poate furniza pentru scurt timp
o putere dublă, pentru a compensa astfel vârfurile de
sarcină care apar de ex. la adăugarea de medii solide
sau vâscoase. În cazul exploatării în regim de suprasarcină (de ex. creşterii vâscozităţii datorită procesului), turaţia este redusă până când cuplul de la arborele de mixare corespunde valorii nominale a cuplului
aparatului iar turaţia nominală începe să se aprindă
intermitent. Turaţia posibilă este adaptată permanent
la condiţiile de funcţionare, astfel încât se asigură cea
mai bună adaptare posibilă la turaţia nominală.
Pentru a proteja aparatul de suprasarcină este redusă turaţia, atunci când aparatul este exploatat în
regim de suprasarcină. În acest caz turaţia nominală
setată (valoarea de pe afişajul LED) nu corespunde cu valoarea reală a turaţiei arborelui secundar.
Această stare este indicată prin aprinderea intermitentă a turaţiei nominale (regim de suprasarcină).

Stare suprasarcină 1:
Aparatul funcţionează deja în regim de suprasarcină, însă turaţia nominală nu corespunde cu turaţia
reală. Această stare este menţinută cât timp atât
nici curentul absorbit de motor şi nici temperatura
nu depăşesc valorile limită admise.
Mesaj pe afişaj: Aprindere intermitentă a turaţiei nominale.
Dacă solicitarea scade în zona normală, turaţia nominală nu mai clipeşte şi corespunde din nou cu
turaţia reală.
Stare suprasarcină 2:
Dacă aparatul este supus unei solicitări oscilante,
care depăşeşte dublul cuplului normal, turaţia reală
este redusă până la oprire.
Mesaj pe afişaj: Er 4 (consultaţi capitolul “Coduri
de eroare”).

Arborele secundar
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
Mandrina şi arborele secundar permit fixarea instrumentelor de mixare aprobate de IKA® (consultaţi capitolul “Instrumente de mixare permise
de IKA®“). Arborele secundar este executat sub
formă tubulară, a cărei deschidere din partea de
sus este obturată de un capac. Este însă posibilă
împingerea arborilor de mixare cu aparatul oprit,
de ex. la înlocuirea recipientelor, peste marginea
superioară a carcasei, dacă se detaşează capacul
arborelui de mixare.
Pentru funcţionarea în siguranţă, capacul arborelui de mixare trebuie presat înapoi în deschiderea
carcasei, pentru ca aceasta să fie închisă corespunzător. Numai aşa asiguraţi munca în siguranţă
şi împiedicaţi pătrunderea de substanţe în aparat.

EUROSTAR 20 high speed digital
Arborele secundar este echipat cu un scaun conic, special pentru arborele de precizie, pe care se
înşurubează instrumentele de mixare (consultaţi
Fig. 5).

PERICOL

În acest scop, ţineţi cont
de secţiunea “Indicaţie
de siguranţă“!

Indicator turaţie
Turaţia se reglează prin intermediul butonului din
faţă (B, consultaţi Fig. 1).

Turaţia se afişează direct în turaţii pe minut (rpm), pe
afişajul LED (C, consultaţi Fig. 1).
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Punerea în funcţiune
Aşezaţi mecanismul de mixare pe o suprafaţă
stabilă, plană şi aderentă. Mecanismul de mixare EUROSTAR trebuie fixat cu ajutorul unui fiting
(de ex. R 270) pe un stativ stabil (de ex. R 2722
sau R 2723). Recipientul de mixare trebuie să fie
întotdeauna fixat ferm, din motive de siguranţă.
Trebuie să vă asiguraţi suplimentar, că sistemul de
fixare (stativul) este fixat în aşa fel încât să nu se
poată răsturna şi că nu începe să se mişte în timpul
procesului de mixare.

Accesoriile trebuie asamblate conform instrucţiunilor de montaj de mai jos (Fig. 2 până la Fig. 7).
Dacă aceste condiţii sunt
îndeplinite, aparatul este
gata de funcţionare imediat după conectarea la
reţea.

Fixarea
Fixarea braţului pe mecanismul de mixare
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 2)
Verificaţi fixarea fermă a braţului.
Şurubul se poate desface datorită vibraţiilor. De
aceea, verificaţi, pentru siguranţă, din timp în
timp, fixarea fermă a braţului. Dacă este necesar,
repetaţi strângerea şurubului cu cap imbus.
Fixarea mecanismului de mixare pe stativ
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 3)
Fixaţi fitingul (H) pe stâlpul stativului (I).
Fixaţi braţul (J) mecanismului de mixare în partea
liberă, deschisă în sus, a fitingului. Dacă este reglată poziţia dorită pentru procesul de mixare, strângeţi bine ambele şuruburi de fixare (G).
Verificaţi fixarea fermă a mecanismului de mixare
înainte de fiecare punere în funcţiune şi la intervale regulate. Poziţia mecanismului de mixare poate
fi modificată numai cu dispozitivul oprit şi cu fişa
scoasă din priză.
Fixarea instrumentul de mixare în mandrină
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 4)
Se referă la toate aparatele de mixare EUROSTAR
cu mandrină.
Introduceţi instrumentul de mixare (M) în mandrina (L). Strângeţi bine mandrina utilizând cheia
pentru mandrină (K).
Poziţia instrumentului de mixare poate fi modificată numai în staţionare şi cu fişa scoasă din priză.
Fixarea instrumentului de mixare în prinderea
conică
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 5)
Se referă numai la aparatele de mixare EUROSTAR 20 high speed digital.
Introduceţi arbore de precizie R 6000 (P) în prinderea conică a arborelui secundar (N). Strângeţi
bine piuliţa olandeză (O) cu cheia fixă şi cheia cu
cioc.

Pentru montarea organelor de mixare (R) ţineţi
contra la arborele secundar /de precizie, cu ajutorul unei chei fixe. Organul de mixare se strânge cu
ajutorul unei a doua chei fixe, prin intermediul suprafeţelor de strângere de pe organul de mixare.
Verificaţi înainte de fiecare punere în funcţiune şi
la intervale regulate fixarea fermă a instrumentului de mixare. Înlocuirea instrumentului de mixare
este permisă cu dispozitivul oprit şi cu fişa scoasă
din priză.
Fixarea scutului pentru arborele de mixare
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 6)
Pentru a vă proteja de accidentări, utilizaţi în timpul lucrului cu aparatul un scut pentru arborele de
mixare (Q) (de ex. R 301).
Utilizând şuruburile (U) se fixează semicarcasele
din material plastic pe aparatul de mixare (T), în
modul reprezentat în Fig. 6. Cu ajutorul şurubului
(S) se poate modifica lungimea scutului pentru arborele de mixare.
Verificaţi fixarea fermă a scutului arborelui de mixare înainte de fiecare punere în funcţiune şi la
intervale regulate. Poziţia scutului arborelui de mixare poate fi modificată numai cu dispozitivul oprit
şi cu fişa scoasă din priză.
Fixarea mecanismului de mixare pe stativ,
prin intermediul chingii de fixare
Figură de montaj
(Consultaţi Fig. 7)
Fixaţi întâi fitingul (H) pe stâlpul stativului (I).
Fixaţi apoi braţul (Z) chingii de fixare în partea liberă,
îndreptată în sus, deschisă a fitingului. Dacă, pentru procesul de mixare, este reglată poziţia necesară
dintre recipientul de mixare (V) şi organul de mixare,
strângeţi bine ambele şuruburi de fixare (G).
Fixaţi recipientul de mixare (V) cu ajutorul chingii flexibile (W) şi asiguraţi chinga flexibilă (W) cu ajutorul
pârghiei (X).
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Pornirea aparatului
Verificaţi dacă tensiunea indicată pe plăcuţa de tip
corespunde cu tensiunea disponibilă la reţea.
Priza utilizată trebuie să fie
legată la pământ (contact
de protecţie).
Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, aparatul este
gata de funcţionare imediat după conectarea la reţea.
În caz contrar nu este asigurată funcţionarea în
siguranţă sau aparatul poate fi deteriorat.

După cuplarea comutatorului principal (A) Fig. 1,
pe afişajul LED (C) este indicată versiunea software, iar după câteva secunde, ultima turaţie setată.
Asiguraţi-vă că turaţia setată este adecvată pentru
montajul experimental selectat. În caz de îndoială,
reglaţi cea mai mică turaţie prin intermediul butonului rotativ (B) (butonul rotit complet spre stânga). Apăsaţi butonul rotativ (B) pentru a porni sau
opri funcţia de mixare.

Întreţinere şi curăţare
Aparatul nu necesită întreţinere. Funcţionarea
aparatului este afectată numai de îmbătrânirea
naturală a componentelor şi de rata statistică de
defectare a acestora.
Curăţarea
Pentru curăţare, deconectaţi fişa de la priză!
Curăţaţi aparatele IKA® numai cu agenţii de curăţare aprobate de IKA®.
Murdărie
Coloranţi
Materiale de
construcţie
Cosmeticale
Alimente
Combustibili

Agent de curăţare
Izopropanol
apă cu agenţi tensioactivi/Izopropanol
apă cu agenţi tensioactivi/Izopropanol
apă cu agenţi tensioactivi
apă cu agenţi tensioactivi

În cazul substanţelor care nu au fost menţionate,
informaţi-vă la laboratorul nostru tehnic.

Comandarea pieselor de schimb
La comanda pieselor de schimb, vă rugăm să menţionaţi următoarele:
- Tipul aparatului
- Seria de fabricaţie a aparatului, vezi marca de
construcţie
- Numărul de ordine şi denumirea piesei de schimb,
consultaţi www.ika.com
- Versiunea software.
În caz de reparaţii
Vă rugăm expediaţi spre reparaţie numai
aparate care au fost curăţate şi sunt libere
de substanţe care periclitează sănătatea.
Solicitaţi în acest sens formularul „Decontamination Certificate” de la IKA® sau utilizaţi versiunea printabilă a formularului de pe pagina de web
IKA®, www.ika.com.
Pentru reparaţii, expediaţi aparatul în ambalajul
original. Ambalajele de depozitare nu sunt suficiente pentru expediere. Utilizaţi în acest caz un
ambalaj adecvat pentru transport.

Pentru curăţarea aparatului, purtaţi mănuşi.
Aparatele electrice nu pot fi scufundate în agentul
de curăţare, în scopul de a le curăţa.
La curăţare nu este permisă pătrunderea umezelii
în aparat.
Înainte de a aplica orice metodă de curăţare sau
decontaminare diferită de cea recomandată de
producător, utilizatorul trebuie să se asigure prin
consultarea producătorului, că metoda dorită nu
distruge aparatul.
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Coduri de eroare
Dacă apare o eroare, aceasta este indicată printr-un cod de eroare pe afişajul LED (C), de ex. Er 4.
Procedaţi după cum urmează:
F Opriţi aparatul din partea din spate (A).
F Demontaţi instrumentul de mixare şi scoateţi aparatul din montaj.
F Reduceţi turaţia şi porniţi aparatul fără instrumentul de mixare (comutator aparat (A)).
Eroare
Er 2
Er 3
Er 4

Cauză
senzor tensiune motor întrerupt
temperatura interioară a aparatului
prea ridicată
motor blocat sau suprasarcină

Effect
motor oprit
motor oprit

Remediu
- opriţi aparatul
- opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească

motor oprit

- opriţi aparatul
- reduceţi solicitarea motorului şi
efectuaţi o repornire
- opriţi aparatul
- opriţi aparatul

Er 8
Er 21

senzor turaţie defect sau suprasarcină motor oprit
releu siguranţă defect
motor oprit

Dacă eroarea nu poate fi eliminată prin măsurile descrise sau dacă se afişează un alt cod de eroare:
- adresaţi-vă departamentului de service
- expediaţi aparatul împreună cu o scurtă descriere a erorii.

Garanţie
În conformitate cu condiţiile de vânzare şi livrare
IKA®, perioada de garanţie este de 24 de luni. În
cazul solicitării garanţiei, vă rugăm să vă adresaţi
comerciantului dumneavoastră de specialitate. Puteţi să ne trimiteţi însă şi nouă aparatul, pe adresa
fabricii, însoţit de factură şi descrierea motivelor
reclamaţiei. Costurile de transport sunt suportate
de dumneavoastră.

Garanţia nu include piesele de uzură şi nu acoperă
defecţiunile produse prin manipularea necorespunzătoare, întreţinerea şi îngrijirea necorespunzătoare sau folosirea neconformă cu prezentele
instrucţiuni de folosire.
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EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Stativ cu picior
R 1826 Stativ cu picior
R 1827 Stativ cu picior
R 2722 Stativ H
R 2723 Stativ telescopic
R 182 Fiting
R 270 Fiting
R 271 Fiting
RH 3 Chingă fixare
RH 5 Chingă fixare
FK 1 Cuplaj flexibil
R 301 Scut arbore mixare
R 301.1 Element de fixare pentru stativ
R 60 Mandrină rapidă

EUROSTAR 20
digital

Accesorii

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

≤ 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 Mixer elice
R 1345 Mixer elice
R 1381 Mixer elice
R 1382 Mixer elice
R 1389 Mixer elice , PTFE
R 1311 Mixer turbină
R 1312 Mixer turbină
R 1313 Mixer turbină
R 1300 Mixer pentru dizolvare
R 1302 Mixer pentru dizolvare
R 1303 Mixer pentru dizolvare
R 1352 Mixer centrifugal
R 1355 Mixer centrifugal
R 1375 Mixer cu padele
R 1330 Mixer tip ancoră
R 1331 Mixer tip ancoră
R 6000 Arbore de precizie
R 1401 Elice
R 1402 Disc pentru dizolvare
R 1405 Elice

EUROSTAR 60
digital

turaţie max.
(rpm)

EUROSTAR 40
digital

 Numai în combinaţie cu arborele de precizie
R 6000

EUROSTAR 20
digital

Instrumente de mixare permise de IKA®

•
•
•
•
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Domeniu turaţie la sarcină nominală
Reglarea turaţiei
Indicator turaţie
Turaţia - precizie de reglare
Abatere la măsurarea turaţiei
cuplu maxim arbore mixare
cantitate maximă mixare (apă)
viscozitate max.
durată pornire admisă
Tensiune nominală
Frecvenţă
putere maximă absorbită
putere maximă de ieşire la
arborele de mixare
Tip protecţie conform
DIN EN 60529
Clasa de protecţie
Categorie supratensiune
Grad de murdărire
Protecţie la suprasarcină
Siguranţe (pe placa de alimentare
de la reţea)
temperatură ambiantă admisă
umiditate relativă admisă
Mecanismul de acţionare
Mandrină - diametre de fixare
Arbore tubular Ø interior
Braţ (ØxL)
Carcasă
Dimensiuni fără braţ (L x a x î)
Masă cu braţ şi mandrină
Utilizare aparat prin NN

rpm

rpm
Ncm
ltr
mPas
%
VAC
Hz
W
W

EUROSTAR 20
high speed digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 20
digital

Date tehnice

0/30-2000 0/30-2000 0/30-2000 0/30-1300 0/150-6000
----------------------------------- fără trepte -------------------------------------------------------------- LED cu 7 segmente --------------------------------------------------------------------- ±1 ------------------------------------------------- turaţie < 300 rpm: ±3 rpm / turaţie > 300 rpm: ±1% --------20
40
60
100
20
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
-------------------------------------- IP 42 ---------------------------------------

A
°C
%
mm
mm
mm
mm
kg
m

----------------------------------------- I --------------------------------------------------------------------------------- II --------------------------------------------------------------------------------- 2 ------------------------------------------------------------- Da/limitare curent absorbit motor ----------------------------------------- T 4 A (IKA® Ident. Nr. 2585100) ---------------------------------------------------- +5 până la +40 ---------------------------------------------------------------------- 80 ----------------------------------------------------------------------- Motor fără perii -------------------------------0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10

11
11
11
11
-/------------------------------------- 16x220 ------------------------------------Aluminiu turnat, prevăzut cu strat protector şi material termoplastic
86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325
4,4
4,4
4,4
4,4
5,3
---------------------------------- maxim 2000 ---------------------------------

 Scaun conic pentru arbore de precizie R 6000, instrument de mixare (de ex. R 1401) cu fixare prin
înşurubare.
Se rezervă dreptul la modificări tehnice!

12

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

