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Izjava o skladnosti
S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek ustreza določilom smernic 2014/35/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU in 2011/65/EU
ter je v skladu z zahtevami naslednjih standardov in normativnih predpisov: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 in EN ISO 12100.

Razlaga simbolov
Splošna varnostna opozorila

NEVARNOST

Simbol označuje informacije, ki so nadvse pomembne za varnost vašega zdravja. Neupoštevanje informacij lahko vpliva na zdravje in vodi do poškodb.

POZOR

Simbol označuje informacije, ki so pomembne za tehnično delovanje naprave. Neupoštevanja
simbola lahko vodi do poškodb naprave.

OPOMBA

Simbol označuje informacije, ki so pomembne za nemoteno delovanje naprave in ravnanje z
njo. Neupoštevanje informacij lahko vodi do nenatančnih rezultatov.
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Varnostna opozorila
• Pred uporabo v celoti preberite priročnik za
uporabo in upoštevajte varnostna opozorila.
• Priročnik za uporabo shranite na mestu, ki bo vsem
dostopno.
• Pazite, da bodo napravo uporabljale le za to usposobljene osebe.
• Upoštevajte varnostna opozorila, smernice, predpise za varstvo pri delu ter za preprečevanje nesreč.
• S skoraj neomejenimi možnimi kombinacijami izdelka, uporabljenega orodja, posode za mešanje,
konfiguracije poskusa in snovi varnosti uporabnika ni mogoče zagotoviti samo s konstruktivnimi
predpostavkami na strani izdelka. Zaradi tega so
potrebni dodatni varnostni ukrepi, ki jih izvede
uporabnik. Zaradi neuravnoteženosti, prehitrega
povečevanja vrtljajev ali premajhne razdalje med
mešalnikom in mešalno posodo se lahko na primer steklene aparature ali druge mehansko občutljive mešalne posode poškodujejo ali razbijejo.
Zdrobljeno steklo ali prosto vrteč se mešalnik lahko uporabnika zelo težko poškoduje.
• Zaradi nezadostno premešanega segretega materiala ali zaradi previsoko nastavljenega števila vrtljajev in s tem povečanega vnosa energije
lahko pride do nenadzorovanih reakcij. Pri tako
povečani nevarnosti obratovanja mora uporabnik poskrbeti za ustrezne dodatne varnostne
ukrepe (npr. zaščita pred drobci stekla). Ne glede na to podjetje IKA® uporabnikom, ki obdelujejo kritične oz. nevarne materiale, priporoča,
da konfiguracije poskusa dodatno zavarujejo z
ustreznimi ukrepi. To se lahko doseže z ukrepi za
preprečevanje eksplozij in požarov ali z nadrejenimi nadzornimi napravami. Upoštevati je treba
tudi, da mora biti stikalo za izklop naprave IKA®
dostopno takoj, neposredno in brez nevarnosti.
NEVARNOST

Če tega zaradi vgradnje oz.
prostorske namestitve ni mogoče v celoti zagotoviti, je
treba v delovnem prostoru namestiti dodatno, dobro dostopno stikalo Tipka V SILI.

• Obdelujte le sredstva, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlobnega obsevanja.
• Naprave ne uporabljajte v okolju, kjer je nevarnost eksplozije, z nevarnimi snovmi in pod vodo.
• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte le v
zaprtih posodah pod primernim odvodom. Če
imate vprašanje, se obrnite na podjetje IKA®.
• Naprava ni primerna za ročno upravljanje.

• Velik navor naprave EUROSTAR zahteva posebno skrbnost pri izbiri stojala in zavarovanju
mešalne posode pred vrtenjem.
• Stojalo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo,
suho in ognjevarno površino.
• Pazite, da je mešalno orodje trdno vpeto v vpenjalno glavo!
• Uporabite zaščito mešalne gredi!
• Mešalno posodo čvrsto pritrdite. Posoda mora biti
stabilna.
NEVARNOST

Bodite pozorni na nevarna
mesta, ki so predstavljena na
Fig. 8.

• Izogibajte se trkom in udarcem na napravi ali
opremi.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in
oprema nepoškodovani. Ne uporabljajte poškodovanih delov.
• Varno delo je zagotovljeno le z opremo, ki je
opisana v poglavju »Oprema«.
• Pri menjavi orodja in montaži dovoljene opreme
mora biti glavno stikalo naprave v položaju AUS
(izklop) ali pa mora biti naprava izključena iz električnega omrežja.
• Napravo izključite iz električnega omrežja le, kadar izvlečete omrežni vtič oz. vtič naprave.
• Vtičnica za priključitev v električno omrežje mora
biti enostavno dosegljiva in dostopna.
• Uporabljena vtičnica mora biti ozemljena (zaščitni vodnik).
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno napetostjo.
• Upoštevajte dopustno število vrtljajev uporabljenega mešalnega orodja. V nobenem primeru ne
nastavite višjih vrtljajev.
• Pred zagonom naprave nastavite število vrtljajev na najmanjšo vrednost, saj se naprava začne
vrteti z nazadnje nastavljenim številom vrtljajev.
Število vrtljajev povečujte počasi.
• Pri nastavitvi števila vrtljajev bodite pozorni na
uravnoteženost mešalnega orodja in možnost
brizganja mešane snovi.
• Naprava ne sme nikoli delovati z mešalnim orodjem, ki se prosto vrti. Pazite, da vrteči se deli naprave ne zagrabijo delov telesa, las, nakita ali oblačil.
NEVARNOST

Obratovanje s prosto vrtečim
se spodnjim delom gredi je
nevarno. Zato lahko zaradi varnosti mešalno orodje
vključite prek zgornjega roba
ohišja le, ko naprava miruje.
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NEVARNOST

Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti sredstva, ki ga obdelujete. Sicer obstaja nevarnost:
- brizganja tekočin
- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.

NEVARNOST

Pazite na nevarnost zaradi:
- vnetljivih materialov,
- pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.

NEVARNOST

Zmanjšajte število vrtljajev, če:
- material zaradi prevelikega
števila vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se naprava ali celotna postavitev začne premikati
zaradi dinamičnih sil,
- se pojavi napaka.

NEVARNOST

Ne dotikajte se vrtečih se
delov!

• Med snovjo in pogonsko gredjo se lahko pojavi
elektrostatični naboj, ki lahko povzroči nevarnost.
• Naprava se po prekinitvi napajanja ali mehanski
prekinitvi med postopkom mešanja ne vključi
samodejno.
• Med delovanjem upoštevajte, da se lahko površina motorja (hladilna rebra), zlasti pa okolica
ležajev, zelo segrejejo.

• Zato rež za zračenje in hladilnih reber na motorju
ne pokrijte.
• Pazite, da se stojalo ne začne premikati.
• Izogibajte se trkom in udarcem na spodnjem delu
gredi oz. vpenjalne glave. Že majhne, neopazne
poškodbe lahko povzročijo neuravnoteženost in
opletanje gredi.
• Neuravnoteženost gnane gredi, vpenjalne glave
in še posebej mešalnih orodij lahko povzroči nenadzorovano resonanco naprave ter celotnega
sistema. Zaradi tega se lahko steklene aparature
in mešalne posode poškodujejo ali počijo. Razbitje in mešalno orodje lahko uporabnika poškoduje. V tem primeru mešalno orodje zamenjajte
z orodjem, ki je uravnoteženo, oz. odpravite
vzrok neuravnoteženosti. Če neuravnoteženost
ali nenavaden hrup ne izgine, napravo pošljite
svojemu trgovcu ali proizvajalcu v popravilo. Ne
pozabite priložiti opisa napak.
• Če je naprava med delovanje preobremenjena
ali če je temperatura okolice previsoka, se naprava trajno izključi.
• Napravo lahko, tudi v primeru popravila, odpre
le za to usposobljena oseba. Preden napravo
odprete, izvlecite vtikač iz vtičnice. Deli v notranjosti naprave, ki so pod napetostjo, so lahko
po izključitvi vtikača iz vtičnice še nekaj časa pod
napetostjo.
POZOR

Pokrov oz. dele, ki jih lahko
z naprave odstranite brez
pripomočkov, morate zaradi
varnega delovanja ponovno
namestiti na napravo. S tem
npr. preprečite prodiranje
tujkov, tekočin itd.

Namenska raba
• Uporaba
Za mešanje tekočin majhne do velike viskoznosti z
različnimi mešalnimi orodji.
Namenska raba: Naprava na stativu (vpenjalna
glava, obrnjena navzdol)
• Področje uporabe (le v zaprtih prostorih)
- laboratoriji		
- šole,
- lekarne		
- fakultete

Naprava je primerna za uporabo na vseh področjih,
razen:
- v stanovanju
- v področjih, ki so neposredno priključena na nizkonapetostno omrežje, ki oskrbuje tudi stanovanjska
področja.
Zaščita za uporabnika ni več zagotovljena, če:
- se pri delovanju naprave uporablja oprema, ki je ni
dobavil ali priporočil proizvajalec
- naprava glede na napotke proizvajalca ne deluje v
skladu z namensko rabo
- napravo ali ploščo tiskanega vezja spreminja tretja
oseba.

5

Razpakiranje
• Razpakiranje
- Napravo previdno razpakirajte.
- Če opazite poškodbe, nemudoma dokumentirajte dejansko stanje in obvestite prevoznika
(pošta, železnica ali špedicija).

Le različica EUROSTAR 20 high speed digital:
- precizna gred R 6000,
- dvojni viličast ključ,
- vpenjalni ključ s kavljem.

• Obseg dobave
- Mešalna naprava EUROSTAR
- priročnik za uporabo
- nosilni drog
- vijak inbus
- upognjen ključ inbus
- ključ za vpenjalno glavo
		 (neEUROSTAR 20 high speed digital)
- garancijski list.

Pogon
Število vrtljajev lahko z vrtljivim gumbom (B, glejte Fig. 1) brezstopenjsko nastavite v celotnem področju
števila vrtljajev.

Zaščita motorja
Mešalna naprava je primerna za neprekinjeno delovanje. Tok motorja je elektronsko omejen. Naprava je zaščitena pred blokado in preobremenitvijo.

Zaradi varnostnega tokokroga se bo motor v primeru motenj v delovanju prek releja na močnostnem tiskanem vezju takoj trajno izključil. Motnje
nastanejo, kadar ni zagotovljeno varno delovanje
naprave.

Število vrtljajev – normalno delovanje
Število vrtljajev – regulirano (brez odstopanja števila vrtljajev)
Število vrtljajev je procesorsko krmiljeno, nadzorovano in regulirano. Pri tem stalno poteka primerjava nastavljene in dejanske vrednosti, odstopanja
pa so popravljena. To zagotavlja nespremenjeno
število vrtljajev tudi pri sredstvu, ki se mu spreminja viskoznost.

Nihanja omrežne napetosti v dovoljenem tolerančnem območju ne vplivajo na uravnavanje in
stalnost števila vrtljajev.
Število vrtljajev nastavite z vrtljivim gumbom na
sprednji strani naprave (B, glejte Fig. 1). Pri normalnem delovanju število vrtljajev na LED-zaslonu
(C, glejte Fig. 1) ustreza številu vrtljajev pogonske
gredi v vrtljajih na minuto (rpm).

Število vrtljajev – preobremenjeno delovanje
Mešalo lahko za kratek čas deluje z dvojno močjo. S tem izenači najvišje obremenitve, do katerih
lahko pride npr. pri dodajanju trdnih ali viskoznih
snovi. Pri delovanju v področju preobremenitve
(npr. procesno pogojeno povišanje viskoznosti)
se število vrtljajev zmanjša za toliko, da je navor

mešalne gredi enak nazivnemu navoru naprave,
idealna vrednost števila vrtljajev pa začne utripati.
Možno število vrtljajev se sproti prilagaja delovnim
razmeram, tako da se zagotovi približevanje nastavljeni vrednosti števila vrtljajev tako natančno,
kolikor je le mogoče.
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Za zaščito naprave pred preobremenitvijo se število
vrtljajev zmanjšuje, ko je naprava nekaj časa delovala v področju preobremenitve. V tem primeru nastavljena idealna vrednost števila vrtljajev (vrednost
na LED-zaslonu) ni enaka dejanski vrednosti števila
vrtljajev pogonske gredi. To stanje javlja idealna
vrednost števila vrtljajev (preobremenitev), ki utripa.
Stanje preobremenitve 1:
Naprava že deluje v področju preobremenitve,
vendar se nastavljena idealna vrednost števila vrtljajev ne ujema z dejansko vrednostjo števila vrtljajev. Stanje se ohranja tako dolgo, dokler niti tok
motorja niti temperatura ne presežeta dopustnih
mejnih vrednosti.

Prikaz na zaslonu: Utripa idealna vrednost števila
vrtljajev.
Ko je obremenitev naprave v območju normale,
idealna vrednost števila vrtljajev preneha utripati in
ponovno ustreza dejanski vrednosti števila vrtljajev.
Stanje preobremenitve 2:
Če je naprava neenakomerno obremenjena, obremenitev pa za dvakratno vrednost presega normalen
navor, se dejanska vrednost števila vrtljajev mešalne
gredi hitro zmanjšuje, vse dokler se le-ta ne zaustavi.
Prikaz na zaslonu: Er 4 (glejte poglavje »Kode napak«).

Pogonska gred
EUROSTAR 20/40/60/100 digital
Vpenjalna glava in pogonska gred omogočata vpenjanje mešalnih orodij, ki jih je odobrilo podjetje
IKA® (glejte poglavje »Dopustna mešalna orodja
IKA®«). Pogonska gred je izdelana kot votla gred,
katere odprtina je na zgornji strani zaprta s pokrovom mešalne gredi. Vendar je pri mirovanju mogoče mešalna stebla, npr. pri menjavi posode, vstaviti
čez zgornji rob ohišja.
Zaradi varnega delovanja morate pokrov mešalne
gredi znova pritisniti v odprtino ohišja in jo tako zapreti. Le tako boste zagotovili varno delovanje in
preprečili vdor snovi v napravo.

EUROSTAR 20 high speed digital
Pogonska gred ima stožčasti ležaj posebej za precizno gred, na katero se privijejo mešalna orodja
(glejte Fig. 5).

NEVARNOST

Upoštevajte
poglavje
»Varnostna opozorila«!

Prikaz števila vrtljajev
Število vrtljajev se nastavi z vrtljivim gumbom na
sprednji strani naprave (B, glejte Fig. 1).

Število vrtljajev je v enoti vrtljaji na minuto (rpm) prikazano neposredno na LED-zaslonu (C, glejte Fig. 1).

Zagon
Mešalo postavite na stabilno, ravno in nedrsečo
podlago. Mešalo EUROSTAR morate s križno objemko (npr. R 270) pritrditi na stabilno stojalo (npr.
R 2722 ali R 2723). Mešalna posoda mora biti
zaradi varnosti vedno dobro pritrjena. Poleg tega
morate poskrbeti, da je držalo (stojalo) pritrjeno
tako, da se ne more prevrniti in da se med mešanjem ne začne premikati.

Opremo montirajte v skladu z naslednjimi navodili
za montažo (Fig. 2 do Fig. 7).
Ko so vsi pogoji izpolnjeni,
vtaknite vtikač v vtičnico in
naprava je pripravljena za
delovanje.
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Pritrditev
Pritrditev nosilnega droga na mešalo
Montažna risba (glejte Fig. 2)
Preverite trdnost naseda nosilnega droga.
Zaradi vibracij se vijak lahko odvije. Zaradi varnostnih
razlogov občasno preverite pritrditev nosilnega droga.
Po potrebi pritegnite inbus vijak.

Pritegnite mešalni del z drugim viličastim ključem,
ki naj nalega na naležne površine na tem delu.
Pred vsakim zagonom in v rednih intervalih preverite trdnost naseda mešalnega orodja. Mešalno
orodje smete menjati samo med mirovanjem in ob
izvlečenem električnem vtiču.

Pritrditev mešala na stojalo
Montažna risba (glejte Fig. 3)
Križno objemko (H) pritrdite na steber stojala (I).
Pritrdite nosilni drog (J) mešala v prosto, navzgor
odprto stran križne objemke.
Po nastavitvi želene lege za postopek mešanja
močno pritegnite oba pritrdilna vijaka (G).
Pred vsakim zagonom in v rednih intervalih preverite trdnost naseda mešala. Lego mešala smete
spreminjati samo med mirovanjem in ob izvlečenem električnem vtiču.

Pritrditev zaščite mešalne gredi
Montažna risba (glejte Fig. 6)
Zaradi zaščite pred telesnimi poškodbami uporabljajte pri delu z napravo zaščito mešalne gredi (Q)
(npr. R 301).
Z vijaki (U) pritrdite plastične polovične lupine na
mešalno napravo (T), kot prikazuje Fig. 6. Z vijakom (S) lahko spreminjate zaščito mešalne gredi
po dolžini.
Pred vsakim zagonom in v rednih intervalih preverite trdnost naseda zaščite mešalne gredi. Lego zaščite mešalne gredi smete spreminjati samo med
mirovanjem in ob izvlečenem električnem vtiču.

Pritrditev mešalnega orodja v vpenjalno glavo
Montažna risba (glejte Fig. 4)
Za vse mešalne naprave z vpenjalno glavo
EUROSTAR.
Mešalno orodje (M) potisnite v vpenjalno glavo (L).
S ključem za vpenjalno glavo (K) pritegnite to glavo.
Mešalno orodje smete menjati samo med mirovanjem in ob izvlečenem električnem vtiču.
Pritrditev mešalnega orodja v konično vpenjalo
Montažna risba (glejte Fig. 5)
Za mešalne naprave EUROSTAR 20 high speed
digital.
Precizno gred R 6000 (P) potisnite v konično vpenjalo pogonske gredi (N). S ključem s kljuko in viličastim ključem pritegnite prekrivno matico (O).
Pri montaži mešalnih delov (R) trdno primite pogonsko gred/precizno gred z viličastim ključem.

Pritrditev mešalne posode s pomočjo vpenjala na stojalo
Montažna risba (glejte Fig. 7)
Najprej pritrdite križno objemko (H) na steber stojala (I).
Nato pritrdite nosilni drog (Z) vpenjala v navzgor
odprto stran križne objemke. Ko je želena lega
med mešalno posodo (V) in mešalnimi deli za postopek mešanja nastavljena, močno pritegnite oba
pritrdilna vijaka (G).
Mešalno posodo (V) pritrdite s pomočjo prilagodljivega vpenjalnega traku (W), prilagodljivi vpenjalni trak (W) pa zapnite s pomočjo vpenjalne
ročice (X).

Vklop naprave
Preverite, ali se napetost, ki je navedena na tipski
ploščici, ujema z razpoložljivo omrežno napetostjo.
Uporabljena vtičnica mora
biti ozemljena (zaščitni vodnik).
Ko so vsi pogoji izpolnjeni, vtaknite vtikač v vtičnico
in naprava je pripravljena za delovanje. V nasprotnem primeru varno delovanje ni zagotovljeno oziroma obstaja možnost, da se naprava poškoduje.

Po vklopu glavnega stikala (A) Fig. 1 se na LED-zaslonu prikažeta različica programske opreme in
po nekaj sekundah še zadnje nastavljeno število
vrtljajev. Prepričajte se, da nastavljeno število vrtljajev ustreza izbrani konfiguraciji preizkusa. Če
dvomite v pravilnost nastavitve, z vrtljivim gumbom (B) nastavite najmanjše število vrtljajev (gumb
zasučite skrajno levo). Za zagon ali zaustavitev postopka mešanja pritisnite vrtljivi gumb (B).
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Vzdrževanje in čiščenje
Naprava ne potrebuje vzdrževanja. Podvržena je
le naravnemu staranju sestavnih delov in njihove
pogostosti odpovedi.
Čiščenje
Pred čiščenjem izvlecite
vtikač iz vtičnice.
Naprave IKA® čistite le s čistili, ki jih je odobrilo
podjetje IKA®.
Onesnaženje
Barvila
Gradbeni material
Kozmetika
Živila
Goriva

Čistilo
Izopropanol
Voda, ki vsebuje tenzid/Izopropanol
Voda, ki vsebuje tenzid/Izopropanol
Voda, ki vsebuje tenzid
Voda, ki vsebuje tenzid

Za čiščenje snovi, ki niso navedene, povprašajte v
našem laboratoriju za tehnično uporabo.
Pri čiščenju naprave nosite zaščitne rokavice.
Električnih naprav med čiščenjem ne smete namakati v čistilo.

Če nameravate uporabiti druge metode za čiščenje
in dekontaminacijo, se predhodno prepričajte pri
proizvajalcu, da predvidena metoda ne bo uničila
naprave.
Naročanje rezervnih delov
Ko naročate rezervne dele, navedite naslednje podatke:
- tip naprave,
- tovarniško serijsko številko naprave, glejte tipsko
ploščico,
- pozicijsko številko in oznako rezervnega dela,
glejte www.ika.com
- različica programske opreme.
Popravilo
Prosimo, da na popravilo pošljete le očiščeno
napravo, ki ne vsebuje zdravju škodljivih snovi.
V zvezi s tem naročite obrazec »Decontamination
Certificate« pri IKA® ali ga prenesite s spletnega mesta IKA® www.ika.com in ga natisnite.
Naprava naj bo zapakirana v originalni embalaži. Skladiščna embalaža za pošiljanje ne zadostuje. Napravo
dodatno položite v ustrezno transportno embalažo.

Med čiščenjem v napravo ne sme prodreti vlaga.

Kode napak
Če se pojavi napaka, se na LED-zaslonu (C) prikaže koda napake, npr. Er 4.
V tem primeru:
F S stikalom (A) izključite napravo.
F Odstranite mešalno orodje in vzemite napravo iz postavitve.
 Zmanjšajte število vrtljajev in napravo vključite (stikalo (A)) brez nameščenega mešalnega orodja.
Napaka
Er 2
Er 3
Er 4

Er 8
Er 21

Vzrok
Tipalo toka motorja je prekinjeno
Notranja temperatura naprave je
previsoka
Motor je blokiran ali
preobremenjen
Okvara dajalnika obratov ali
preobremenjen
Okvara varnostnega releja

Posledica
Motor ne deluje
Motor ne deluje

Ukrep
- Izključite napravo.
- Izključite napravo in jo pustite, da se ohladi

Motor ne deluje

Motor ne deluje

- Izključite napravo
- Zmanjšajte obremenitev motorja, nato motor
na novo zaženite
- Izključite napravo

Motor ne deluje

- Izključite napravo

Če napake s pomočjo opisanih navodil ni mogoče odpraviti ali je prikazana druga koda napake:
- posvetujte se z našo servisno službo
- pošljite nam napravo in priložite kratek opis napake.
9

Garancija
V skladu s prodajnimi in dobavnimi pogoji IKA®
traja garancijski rok 24 mesecev. Ko uveljavljate garancijo, poiščite svojega trgovca. Napravo s
priloženim računom in opisom vzroka reklamacije
lahko pošljete neposredno v našo tovarno. Stroški
prevoza v takem primeru bremenijo vas.

Garancija ne velja za obrabne dele in napake, ki
nastanejo kot posledica nestrokovnega ravnanja
in nezadostnega vzdrževanja oziroma so nastale
zaradi načina uporabe, ki je v nasprotju z napotki
v navodilu za delovanje.

EUROSTAR 20
high speed digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 100
digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 40
digital

R 1825 Stojalo s ploščo
R 1826 Stojalo s ploščo
R 1827 Stojalo s ploščo
R 2722 H-stojalo
R 2723 Teleskopsko stojalo
R 182 Križna objemka
R 270 Križna objemka
R 271 Križna objemka
RH 3 Vpenjalo
RH 5 Vpenjalo
FK 1 Prilagodljiva sklopka
R 301 Zaščita mešalne gredi
R 301.1 Držalo za stativ
R 60 Hitrovpenjalna glava

EUROSTAR 20
digital

Oprema

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
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EUROSTAR 40
digital

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

R 1342 propelersko mešalo
R 1345 propelersko mešalo
R 1381 propelersko mešalo
R 1382 propelersko mešalo
R 1389 propelersko mešalo, PTFE
R 1311 turbinsko mešalo
R 1312 turbinsko mešalo
R 1313 turbinsko mešalo
R 1300 topno mešalo
R 1302 topno mešalo
R 1303 topno mešalo
R 1352 centrifugalno mešalo
R 1355 centrifugalno mešalo
R 1375 ploskovno mešalo
R 1330 sidrno mešalo
R 1331 sidrno mešalo
R 6000 precizna gred
R 1401 propeler
R 1402 plošča za topljenje
R 1405 propeler

maks.
št. vrtljajev
(rpm)
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 1000
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 6000
≤ 6000
≤ 6000
≤ 6000

EUROSTAR 20
digital

 Samo skupaj s precizno gredjo R 6000

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EUROSTAR 20
high speed digital

Dopustna mešalna orodja IKA®

•
•
•
•

11

EUROSTAR 60
digital

EUROSTAR 100
digital

EUROSTAR 20
high speed digital

rpm

EUROSTAR 40
digital

Področje števila vrtljajev pri
nazivni obremenitvi

EUROSTAR 20
digital

Tehnični podatki

0/30-2000

0/30-2000

0/30-2000

0/30-1300

0/150-6000

Nastavitev števila vrtljajev

--------------------------------- Brezstopenjsko --------------------------------

Prikaz števila vrtljajev

--------------------------- 7-segmentni LED-prikaz ---------------------------

Število vrtljajev – nastavitvena
natančnost

rpm

Števila vrtljajev < 300 rpm: ±3 rpm / Števila vrtljajev > 300 rpm: ±1%

Odstopanje – meritev števila
vrtljajev
Največji navor mešalne gredi

----------------------------------------- ±1 ----------------------------------------

Ncm

Največja mešalna količina (voda)

ltr

Največja viskoznost

mPas

Dovoljeno trajanje vklopa

%

20

40

60

100

20

15

25

40

100

20

10000

30000

50000

70000

10000

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

Nazivna napetost

VAC

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

Frekvenca

Hz

--------------------------------------- 50/60 --------------------------------------

Največja vhodna moč

W

70

118

176

186

176

Največja izhodna moč na
mešalni gredi

W

42

84

126

136

125

Vrsta zaščite po DIN EN 60529

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

Zaščitni razred

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

Prenapetostna kategorija

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

Stopnja onesnaženosti

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

Zaščita pri preobremenitvi

-------------------------- Da/omejitev toka motorja ----------------------------------------------- T 4 A (IKA® Ident. št. 2585100) --------------------

Varovalke (na omrežnem vezju)

A

Dopustna okoliška temperatura

°C

---------------------------------- od +5 do +40 --------------------------------

dovoljena relativna vlažnost

%

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

Pogon

------------------------------- Motor brez ščetk -------------------------------

Vpenjalna glava – vpenjalno področje mm
Notranji Ø votle gredi

mm

Nosilni drog (ØxL)

mm

0,5-10

0,5-10

0,5-10

0,5-10
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11

11

11

-/-

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

Ohišje

--- Prevleka iz aluminijeve zlitine in termoplastična umetna masa ---

Mere brez nosilnega droga (Š x G x V) mm

86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x248 86x208x325

Teža z nosilnim drogom in
vpenjalno glavo

kg

Uporaba naprave prek NN

m

4,4

4,4

4,4

4,4

5,3

---------------------------------- največ 2000 ----------------------------------

 Stožčasto vpenjalo za precizno gred R 6000, možnost privitja mešalnega orodja (npr. R 1401).
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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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

