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Fig. 2

Pos.		 Designação
1		
Painel de operação e indicação
2		
Interruptor principal
3		
Tomada de corrente
4		
Flutuador
5		Aquecedor
6		Suporte
7		 Pt 100 + Pt 1000 sensor de temperatura
8		
Alça
9		
Ventilador
10		
Porta RS-232
11		
Porta USB
12		
Braçadeira
13		
Mola do cabo
14		
Soquete sensor de temperatura
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Declaração UE de conformidade
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que este produto cumpre as disposições das diretivas 2014/35/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE e 2011/65/UE e está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos:
EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61326-1, EN 60529, DIN 12876-1 e EN ISO 12100.
Uma cópia da Declaração de Conformidade UE completa pode ser solicitada junto à sales@ika.com.

Legenda
PERIGO

Situação (extremamente) perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança
pode causar a morte ou ferimentos graves.

ATENÇÃO

Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar a
morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

Situação perigosa, na qual a não observância da indicação de segurança pode causar ferimentos leves.

AVISO
ATENÇÃO

Aponta, p.ex. para ações que podem causar danos materiais.
Indicação dos perigos originados por temperaturas elevadas!

Superfícies quentes!
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Instruções de segurança
Instruções gerais:
• Leia as instruções de utilização por completo antes da colocação em funcionamento e tenha em
atenção as instruções de segurança.
• Guarde as instruções de utilização acessíveis a todos.
• Observe que apenas pessoal qualificado trabalhe com o
aparelho.
• Tenha em atenção as instruções de segurança, diretivas,
normas de segurança e de prevenção de acidentes.
• Coloque o aparelho em cima de uma superfície plana,
estável, limpa, antiderrapante, seca e ignífuga.
• Não use o aparelho em atmosferas explosivas, com
substâncias perigosas.
• Evite choques e pancadas violentas no aparelho e nos
acessórios.
• Antes de usar, verifique a eventual existência de vícios
no equi pamento ou nos respectivos acessórios. Não utilize peças danifi cadas.
• O funcionamento seguro do aparelho só é garantido
se for usado com os acessórios descritos no capítulo
”Acessórios”.
• O dispositivo somente pode ser operado com o cabo de
rede original.
• A tomada para o cabo de alimentação deve ser de fácil
acesso.
• A tomada utilizada deve ser ligada à terra (Contacto do
condutor de proteção).
• O valor de tensão indicado na placa de características do
modelo deve coincidir com o valor da tensão de rede.
• O desligamento do dispositivo da corrente elétrica ocorre apenas retirando a ficha da rede ou do dispositivo.
• Retirar o cabo de alimentação antes de adicionar ou trocar de acessórios.
• Retirar o cabo de alimentação antes de limpar e realizar
a manutenção ou antes do transporte do termóstato.
• O aparelho só pode ser aberto - também em caso de
reparação - por um técnico especializado. Antes de abrir
o aparelho, deve-se retirar a ficha da tomada. Mesmo depois de um tempo prolongado após a retirada da ficha da
tomada da rede elétrica, as peças condutoras de tensão
no interior do aparelho ainda podem estar sob tensão.
Para garantir um funcionamenAVISO
to seguro, as tampas ou peças
que podem ser removidas do
aparelho sem o uso de meios auxiliares, devem ser recolocadas no mesmo para, por exemplo, impedir a penetração de corpos estranhos, líquidos, etc.
• O aparelho apenas deve ser utilizado corretamente e
como descrito no manual de instruções anexo. Isto também se aplica para operação por pessoal qualificado.

• É recomendado pela IKA que, os utilizadores que processem materiais perigosos ou críticos, e a placa de
montagem experimental, sejam protegidos com medidas adicionais adequadas. Isto pode ser efetuado por
ex. através de medidas retardadoras de chama e de explosão ou dispositivos de monitorização superiores.
• Processe materiais patogénicos apenas em recipientes
fechados usando um sistema de exaustão adequado. Em
caso de dúvidas, contacte IKA.
Tenha em atenção que, o interruptor OFF do dispositivo IKA
deve ser de acesso imediato,
direto e sem perigo. Se isto não puder ser sempre assegurado devido à montagem ou à localização espacial,
deve ser colocado um botão de paragem de emergência no local de trabalho.

ATENÇÃO

• Com um termóstato de laboratório, os líquidos são aquecidos e misturados em conformidade com os parâmetros
indicados. Existe perigo devido a elevadas temperaturas,
fogo e perigos gerais através da utilização de energia elétrica. A segurança operacional não pode ser garantida
apenas através de exigências especiais quanto à construção do aparelho. Outras fontes de perigo podem surgir de
tipos de líquido térmico, por ex. ao ultrapassar algumas
fontes de temperatura ou em caso de danos no recipiente
e a reação com o líquido de transferência de calor. Não
é possível prever todos os eventuais casos. Estes ficam ao
critério e à responsabilidade do utilizador. Por este motivo, podem ser necessárias medidas de segurança previstas por parte do utilizador.
• Em caso de ventilação insuficiente pode ocorrer a formação de misturas explosivas. Por isso, utilizar o aparelho apenas em áreas bem ventiladas.
O circuito de segurança (temperatura de segurança) deve
ser definido de modo a que a
temperatura máxima admissível não seja ultrapassada
mesmo em caso de avarias. Verificar o circuito de segurança regularmente.

ATENÇÃO

• Colocar o termóstato de imersão ICC de modo resistente a vibrações para utilizar no banho.
• Se o aparelho é utilizado para uma mistura externa, devem
ser tomadas as medidas adicionais para evitar um vazamento de líquido quente de tubos eventualmente danificados.
• Utilizar tubos adequados para a ligação.
• Proteger os tubos e tubagens de deslizes e evitar dobras.
• Verificar tubos, tubagens e o banho regularmente quanto a eventual fadiga do material (fissuras/fugas).
• O cabo de alimentação não deve entrar em contacto
com peças ou líquidos quentes.
• Em caso de utilização de um banho de plástico deve ser
tomado em atenção as temperaturas de trabalho permitidas e os líquidos.
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PERIGO

Não colocar o aparelho em
funcionamento se:

- Estiver danificado ou não vedar.
- os cabos (não apenas o cabo de alimentação) estiverem danificados.
• Cuidado ao encher um banho quente.
Em caso de temperaturas de
funcionamento elevadas, a
temperatura das peças da caixa, superfícies e tubos pode exceder os 70 °C.

ATENÇÃO

ATENÇÃO

Perigo devido a contacto com
unidades térmicas. A temperatura da unidade térmica pode
ser muito alta.

• Após uma falha de corrente durante o funcionamento,
o aparelho pode arrancar automaticamente (dependendo do tipo de funcionamento).
• Transportar cuidadosamente o aparelho.
• Não transportar ou esvaziar o banho enquanto ainda
estiver quente. Caso contrário, são possíveis acidentes,
especialmente queimaduras.
Para evitar que o cabo de alimentação caia dentro do fluído, o mesmo sempre deve ser
fixado com a braçadeira (13, ver Fig. 2).

AVISO

Fluídos:

ATENÇÃO

Tenha em atenção o perigo de
inflamação devido a superaquecimento!

Utilizar apenas líquidos que
cumpram os requisitos de segurança, de proteção de saúde
e de compatibilidade de aparelhos. Ter sempre em atenção queimaduras químicas provocadas pelo líquido do
banho utilizado. Ter em atenção todas as instruções de
segurança para os líquidos.

Nunca utilizar o aparelho sem
uma quantidade suficiente de
líquido de transferência de calor! Por este motivo, assegure-se de que são cumpridas
as distâncias mínimas e profundidades de imersão relativamente ao líquido. Verificar regularmente a deteção do
nível de líquido (consulte capítulo “Encher e esvaziar“).

AVISO

• O monitoramento contínuo do banho e do nível do líquido do banho é necessário, especialmente em caso de
elevadas temperaturas.
• Para garantir a circulação de líquido suficiente, a viscosidade do líquido do banho à temperatura operacional
mais baixa não deve exceder o valor de 50mm2/s.

AVISO

• Não deve ser utilizada água canalizada não tratada.
Recomenda-se a utilização de água destilada ou água
ultra pura (permutador de iões) e a adição de 0,1 g Soda
(Carbonato de sódio Na2CO3) / litro, para diminuir as
propriedades corrosivas.

ATENÇÃO

AVISO

AVISO

ATENÇÃO

• Dependendo do líquido do banho utilizado e tipo de
funcionamento podem ser formados vapores tóxicos e
inflamáveis. Assegurar exaustão adequada.
• Não utilize líquidos, nos quais podem originar reações
perigosas durante a preparação.
• Utilizar apenas líquido para banho recomendado. Utilizar apenas líquido sem ácidos e não corrosivos.
Utilizar e aquecer apenas líquiATENÇÃO
dos cujo ponto inflamável é
superior ao limite da temperatura de segurança definida. O limite da temperatura de
segurança deve ser definido pelo menos 25 ºC abaixo
do ponto inflamável do líquido utilizado. Verificar regularmente o modo de funcionamento do limitador da
temperatura de segurança.

Se a água usada estiver a uma
temperatura mais elevada, há
perda de líquido devido à evaporação.

AVISO

Na sequência da serpentina de
refrigeração (acessórios) existe
o perigo de inflamação devido
a vapor ou água quente.
Não operar a serpentina de refrigeração com água em caso de
temperaturas de banho > 95°C.
Em caso de temperaturas de
banho > 60°C certifique-se de
que o fluxo através da serpentina de refrigeração é suficiente.
Não utilizar os seguintes líquidos:

- Água canalizada não tratada
- Ácidos ou bases
- Soluções com halogenetos: Cloretos, fluoretos, brometos, iodetos ou enxofre de branqueamento
- Branqueador (hipoclorito de sódio)
- Soluções com cromatos ou sais de crómio
- Glicerina
- Água com ferro.
Quando água é substituída
como líquido do banho por um
líquido de transferência de calor para temperaturas acima dos 100 ºC, a restante água
deve ser retirada de todo o sistema (incluindo tubos e
aparelhos externos). Para isso abrir também os bujões e
os tampões da porca de capa das saídas e entradas da
bomba e ventilar com ar comprimido através de todas
as saídas e entradas da bomba!

AVISO
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Utilização conforme as disposições das normas
• Utilização：
Utilização do ICC (Immersion Circulator Compact) para
aquecer e mexer líquidos.
Utilização conforme: Dispositivo tabletop
• Área de utilização：
Ambientes semelhantes a laboratórios em áreas fechadas
na pesquisa, ensino ou indústria (CEM classe B).

A proteção do utilizador não é assegurada:
- quando o dispositivo é operado com os acessórios que
não são fornecidos ou recomendados pelo fabricante
- quando o dispositivo é utilizado em desacordo com a sua
finalidade e com as indicações do fabricante
- quando as alterações no dispositivo ou na placa de circuito impresso são efetuadas por terceiros.

Desembalar
• Desembalar
- Desembale o dispositivo com cuidado
- Em caso de danos registe imediatamente o estado do
dispositivo (Correios, caminhos de ferro ou empresa
transportadora).

AVISO

Proteção de transporte
Retire a proteção de transporte situada por baixo do flutuador (4).

• Fornecimento
- ICC control
- Cabo de alimentação
- Chave de fenda (para circuito de segurança)
- Cabo USB 2.0 A – micro B
- Guia do usuário
- Certificado de garantia.

Preparações
• Montagem
- Instalar o termostato de imersão corretamente no banho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável, limpa, antiderrapante, seca e refratária.
- Deixe uma distância frontal e posterior de, pelo menos, 20 cm.
- Em caso de utilização de um banho de plástico, certifique-se de que o elemento quente não entra em
contato com o recipiente do banho.
- A área de instalação deve ser grande e ventilada o suficiente para assegurar que o compartimento não vai
aquecer excessivamente devido ao calor do aparelho.
- Não coloque o aparelho próximo de fontes de calor e
nem sob a luz solar direta.

• Encher e esvaziar
- Insira o plugue da tomada e ligue o aparelho no interruptor principal (2).
- O símbolo vermelho para nível de enchimento baixo ( )
é exibido na tela.
- Encha o banho com líquido.
Nota: As informações sobre o nível exibidas no visor
consideram:
— Nível baixo
— Nível elevado
Instalar o termostato de imersão corretamente no
banho.
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• Fluídos (informações padrão sobre fluídos IKA):
IKA Designação
CF.EG28.N10.80.8
CF.EG39.N20.80.16
CF.EG44.N25.80.19
CF.EG48.N30.80.22
UF.Si.N30.150.10LV
HF.Si.20.200.50
HF.Si.20.250.50A
H2O 

Intervalo da temperatura Intervalo da temperatura
de serviço utilização do de serviço utilização do
banho aberto (°C)
banho fechado (°C)
-10 ... 80
-10 … 80
-20 … 80
-20 … 80
-25 … 80
-25 … 80
-30 … 80
-30 … 80
-30 … 130
-30 … 150
20 … 200
20 … 200
20 … 200
20 … 250
5 … 95
5 … 95

Temperatura de
segurança (°C)

Ponto de fulgor
(°C)

90
90
90
90
145 
255
255
-

115
115
115
115
>170
>280
>280
-

Personalizado 1
Personalizado 2

Verifique a adequação do líquido em dependência da sua aplicação.
Nomenclatura dos fluídos IKA:
CF.EG28.N10.80.8 -(5) Informações adicionais
(4) Viscosidade (8 mm²/s)
(3) Faixa de temperatura (-10 – 80 °C)
(2) Composição química (Etileno Glicol 28 %)
(1) Classificação (fluído refrigerante)
(1) Classificação:
HF (Heating Fluid): fluído de aquecimento
CF (Cooling Fluid): fluído refrigerante
UF (Universal Fluid): fluído universal
(2) Composição química:
Si (Silicone oil): óleo de silicone
EG (Ethylene Glycol): etileno glicol
(3) Faixa de temperatura: (Temperatura mínima. Temperatura máxima):
N: (Negative Temperature): temperatura negativa
(4) Viscosidade:
Viscosidade à 25 °C para fluído de aquecimento (HF)
Viscosidade à -20 °C para fluído refrigerante (CF)
Viscosidade à 25 °C para fluído universal (UF)
A viscosidade dinâmica [mPa•s] é um produto da viscosidade cinemática [mm²/s] e a densidade [kg/m³] do fluído,
dividido por 1000.
(5) Informações adicionais:
A (Oil Additives aditivos): de óleo
LV (Low Viscosity): baixa viscosidade
 Nota: para aplicações de banho aberto!
 Nota: A água canalizada normalmente não é adequada para este efeito, pois o teor de carbonato de cálcio

pode provocar depósitos de calcário. Água ultra pura (de colunas de troca iônica) e água destilada ou bidestilada
não se adequam para este efeito devido às propriedades corrosivas deste meio. As águas ultra puras e destiladas
adequam-se como meio após adição de 0,1 g de Soda (Na2CO3, carbonato de sódio) por litro de água.
 Nota: Os valores limite podem ser ajustados de acordo com o líquido utilizado.
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Painel de operação e indicação
A

O

L

J

M

K
C

N
F

B
Fig. 3

E D

I

H

G

Pos. Designação		 Função
A
Botão LIGADO/DESLIGADO:
Liga/desliga o termostato.
B
Circuito de segurança ajustável: Serve para o ajuste dos limites da temperatura de segurança com a chave de
			
fenda fornecida.
D
Tecla de “Temp“		
Inicia/para a função de aquecimento.
E
Tecla “Temp (+)”:
Aumenta o valor do ajuste da temperatura.
F
Tecla “Temp (-)”:		
Reduz o valor do ajuste da temperatura.
G
Tecla “OK/Pump”:		
Inicia/para a função da bomba.
			Seleciona e abra as opções de menu.
			Confirma as opções do menu.
H
Tecla “Pump (+)”:		
Aumenta o valor da velocidade da bomba.
			Serve para a navegação e alteração dos ajustes de menu.
I
Tecla “Pump (-)”:		
Reduz o valor da velocidade da bomba.
			Serve para a navegação e alteração dos ajustes de menu.
J
Tecla de menu:		
Após apertar uma vez é exibida a opção de menu.
			
Ao apertar novamente, a visualização volta à tela de trabalho.
K
LED, Botão Chave:		
Mostra que o funcionamento das teclas e botões está desativado.
L
Botão “int/ext”:		
Comuta entre a indicação e controlo de temperatura interna e externa.
M
Botão “Timer/Pump”:		
Comuta entre o ecrã de temporizador e bomba.
N
Botão diagrama:		
Exibe o gráfico de tempo/temperatura.
O
Botão Chave:		
Bloqueia/desbloqueia teclas e botões.
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Colocação em funcionamento
Verifique se a tensão indicada na placa de características
corresponde à tensão de rede disponível.

Em seguida, é exibida a tela de trabalho no estado de
Standby e o aparelho está pronto para operar.

A tomada utilizada deve ser ligada
à terra (Contacto do condutor de
proteção).
Se estas condições forem cumpridas, o dispositivo está
pronto a funcionar depois de colocar a ficha na tomada.
Caso contrário, o funcionamento seguro não está garantido ou o dispositivo pode ser danificado.
Observe também as condições ambientais referidas nos
“Dados técnicos”.
Após ligar o interruptor de alimentação (2) localizado na
parte traseira do aparelho ou apertando a tecla de ligação
(A) a tela exibe, após um sinal acústico, a designação do
aparelho e a versão do software.

IKA

Circulator
ICC Control
Version 1.2.008

Fig. 4
Após alguns segundos são exibidas no visor as informações sobre o aparelho.
Informação
Interna Máx:
Interna Mín:
External Máx:
External Mín:

95 °C
20 °C
95 °C
20 °C
FluídoH2O (Water)

A

0.00

int °C

ext °C

int

5.00

Definir °C

Safe Temp °C

1000

Bomba rpm

Fig. 6
Modifique o ajuste da temperatura com a tecla “Temp
(+)“ (E) ou a tecla “Temp (-)“ (F).
Modifique o ajuste da velocidade da bomba com a tecla
“Pump (+)“ (H) ou a tecla “Pump (-)“ (I).
Aperte a tecla “Temp“ (D) no estado de Standby. O aparelho inicia a função de aquecimento e a bomba começa
a funcionar.
No estado de serviço, aperte a tecla “OK/Pump“ (G) para
parar o funcionamento da bomba. A função de aquecimento e a bomba param.
No estado de Standby, aperte a tecla “OK/Pump“ (G)
para iniciar o funcionamento da bomba. A função de
aquecimento não é ativada.
No estado de serviço, aperte a tecla “Temp“ (D) para parar a função de aquecimento; a bomba continua funcionando.
Os comandos do aparelho podem ser bloqueados apertando o botão chave (O), para evitar que modificações sejam efetuadas por engano durante a operação (o símbolo
de chave é exibido no visor).
Se o botão chave (O) for apertado novamente, os comandos são liberados (o símbolo de chave deixa de ser exibido
no visor).

Fig. 5
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Ajustar a temperatura de segurança
Ajuste a temperatura de segurança com a chave de fenda
fornecida junto com o aparelho.

A temperatura de segurança definida é exibida no visor.
Definição de fábrica: valor máximo.
Intervalo de ajuste: 0 – 160° C

Fig. 7

Nota: A temperatura de segurança deve ser ajustada pelo
menos 25 ºC mais baixa do que o ponto de fulgor do
líquido utilizado.

Operação
• Tela de trabalho no estado de fornecimento:
Após ligar o aparelho, é exibida, durante alguns segundos, a tela inicial e tela de informações (consulte “Colocação em funcionamento”). Em seguida, a seguinte
tela de trabalho é exibida no monitor.

A

0.00

Safe Temp °C

5.00

1000

Bomba rpm

Fig. 8

• Explicação dos símbolos na tela de trabalho:
Os símbolos exibidos mudam em dependência do estado e das configurações do aparelho. A ilustração seguinte mostra os símbolos mais importantes na tela de
trabalho.

A

100.00

int °C

100.00
ext °C

int

100.00
Definir °C

PC

160

Safe Temp °C

1000

Bomba rpm

Fig. 9

Chave:

Tipo de funcionamento:
Este símbolo exibe o tipo de funcionamento selecionado (A,
B, C, D).

Este símbolo significa que o aparelho se comunica através de
um cabo USB.

ext °C
Definir °C

A 		

		 USB:

int °C

int

		 Sonda de temperatura:
Este símbolo surge quando a sonda de temperatura externa está ligada.

Este símbolo significa que a função das teclas está bloqueada.
O símbolo apaga-se quando as funções são novamente desbloqueadas ao pressionar novamente o botão Chave.

		 Aquecimento
Este símbolo mostra que a função de aquecimento está
ativada.
  mostra o processo de aquecimento ativo.
		
		Nível de líquido
Este símbolo mostra o nível de líquido.
O símbolo vermelho significa que o líquido encontra-se acima do nível máximo.
O símbolo vermelho significa que o líquido encontra-se
abaixo do nível mínimo.
Bomba:
Este símbolo mostra que o funcionamento da bomba
está ativo.
		 Aviso:
Este símbolo mostra que um aviso está ativo.

PC 		

Controlo por PC:
Este símbolo significa que o aparelho está ligado a um
computador e que é controlado por este computador.

PR		 Controlo do programa:
Este símbolo indica que o aparelho é controlado através
de um programa (consulte “PROGRAMS”).
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• Navegação de Menu e Estrutura de Menu:
Navegação de Menu
 Aperte a tecla “Menu“ (J).
 Selecione a opção de menu apertando a tecla “Pump (+)“ (H) ou a tecla
J

“Pump (-)“ (I).

 Abra o item de menu, apertando a tecla “OK/Pump“ (G).
K  Aperte a tecla “Pump (+)“ (H) ou a tecla “Pump (-)“ (I) para selecionar a

opção de menu desejada e para editar os valores ou ajustes.

 Aperte a tecla “OK/Pump“ (G) para acessar os itens do submenu, para ativa-

ra/desativar ajustes ou para confirmar ajustes (“OK”).
 Aperte a tecla “Back“ (K) para um ajuste ou para cancelar ou para voltar
I H

Fig. 10

G

ao menu anterior.
 Aperte a tecla “Menu“ (J) para voltar diretamente para a tela de trabalho.

Nota: O menu é bloqueado estando a função de temperatura ou da bomba ativas. A opção de menu selecionada é exibida
com fundo amarelo na tela. O estado ativo de um item de menu é identificado com um visto (√).
Navegação de menu:  Aperte a tecla “Menu“ (J), a tecla “OK/Pump“ (G) e a tecla “Pump (+)” (H) ou a tecla”Pump (-)”.
		
 Aperte a tecla “Back” (K) ou a tecla “Menu“ (J)
Menu

MENU

A
int °C

ext °C

int

5.00

Definir °C

Têmpera

> Têmpera
Controle

> Têmpera > Controlo
Mode de controlo

Controle
Limites

Modo de controlo
Parãmetro de controlo

Internal (int)
External (ext)

Sensor de temperatura

Fluídos

Menu

0.00

Safe Temp °C

1000

Back

Back

Back

Back

TÊMPERA

Bomba rpm

Nota: Ao pressionar a tecla “Menu“ (J), o sistema volta diretamente para a tela de trabalho.
Ao pressionar a tecla “Back“ (K), o sistema volta para a tela anterior.
Fig. 11
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Estrutura do menu:
Definições de fábrica
TÊMPERA

Controle

Modo de controle
Parâmetros de controle

Internal (int)
External (ext)
Automático

Infinito
Bip

ativado
ativado
60,0, 5,0, 0,3, 3 s, +1,00 K, -1,00 k
1,0, 15,0, 0,0, 90 s, +1,00 K, -1,00 k
ativado
95 °C
5 °C
100 °C
100 %
± 0,0 K
ativado

Máximo
Mínimo
Máximo

3200 rpm
1000 rpm
0,4 bar

Manual
Fluídos

Limites

External (ext)

Sensor de temperatura

IΔ T (int - ext)I
Saída de potência
Calibração

CF.EG28.N10.80.8
CF.EG39.N20.80.16
CF.EG44.N25.80.19
CF.EG48.N30.80.22
UF.Si.N30.150.10LV
HF.Si.20.200.50
HF.Si.20.250.50A
H2O (Water)
Personalizado 1
Personalizado 2
Máximo
Mínimo
Aquecimento
Internal (int)
External (ext)

Repor a calibração
Notificação

ON
Histerese
Som
Velocidade

Calibração de 2 pontos
Calibração de 3 pontos
Calibração de 2 pontos
Calibração de 3 pontos

BOMBA

Limites

TEMPOR

Definir
Visualização

00:00 [hh:mm]
-

MODO

A
B
C
D

ativado
-

VISUALIZAÇÃO

Ecrã principal

GRÁFICO

Automático
Manual

Pressão
Menu

Internal (int)
External (ext)

Precisão
Rápido
Internal (Kp, Ti, Td, Ts, Prop_Bp, Prop_Bn)
External (Kp, Ti, Td, Ts, Prop_Bp, Prop_Bn)
Informação (Kp, Ti, Td, Ts, Prop_Bp, Prop_Bn)

Bomba
Temporizador
Atribuição do eixo
Escalonamento do eixo

ativado
Definir temperatura
Temp. Interna Atual
Temp. Externa Atual.
Eixo X

Eixo Y

15 min
30 min
60 min
120 min
Máximo
Mínimo

ativado
ativado
ativado
ativado
ativado
95 ºC
5 ºC

PROGRAMAS

Programa 1
...
Programa 10

-

GÁS DE DESCARGA

Velocidade
Intervalo

1000 rpm
10 s

SEGURANÇA

Palavra-passe
Confirmação de temp segura

000
-

DEFINIÇÕES

Languages

English
Deutsch
...
Histórico

Preto
Branco
Info. de atualização do firmware
Tom das teclas

ativado
ativado
-

Nome do dispositivo
Têmpera
Bomba
Segurança
Software
Intro
Infor. de atualização do firmware

Circulator
sim
sim
sim
sim
sim
sim

Visualização
Som
Definições de fábrica
Comunicação
Informação
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• Menu (Detalhes):
TÊMPERA:
Controle:
Modo de controlo:
Internal (int): A temperatura é regulada pela sonda de
temperatura interna.
External (ext): A temperatura é regulada pela sonda
de temperatura externa.
Parâmetros de controlo:
Automático: Os parâmetros de regulação ótimos da
regulação de temperatura PID são determinados automaticamente. Este é o funcionamento recomendado.
Ao selecionar "Automático”, a dinâmica da regulação
de temperatura pode ser ajustada:
Precisão: controlo de temperatura exato sem excesso.
Rápido: controlo de temperatura rápido com pouco
excesso.
Manual: Os parâmetros da regulação de temperatura
PID são ajustáveis manualmente.
"Manual" should only be used in the event of special
temperature control requirements.
“Manual” deverá ser utilizado apenas em caso de requisitos especiais na regulação de temperatura.
Ao selecionar “Manual” podem ser ajustados os seguintes parâmetros para a regulação de temperatura
“Internal (int)” e “External (ext)”:
Kp: Coeficiente proporcional (Proportional coefficient)
O coeficiente proporcional Kp é o aumento do regulador e determina até que ponto o desvio de regulação (diferença entre temperatura nominal e real) afeta
diretamente a variável manipulada (duração de ligação
do aquecimento). Valores Kp elevados demais podem
provocar um excesso do regulador.
Ti: Tempo integral (Integral time)
O tempo integral Ti (s) é o tempo de reset e determina até que ponto a duração temporal do desvio de
regulação afeta a variável manipulada. Através do Ti é
compensado um desvio de regulação existente permanentemente. Um Ti grande significa uma influência de
ação menos lenta sobre a variável manipulada. Valores
Ti pequenos demais podem provocar uma instabilidade
do regulador.
Td: Tempo diferencial (Differential time)
O tempo diferencial Td (s) é a retenção e determina até
que ponto a velocidade de mudança do desvio de regulação afeta a variável manipulada. Através do Td são
compensados os desvios de regulação mais rápidos. Um
Td grande significa uma influência de ação mais longa
e mais rápida sobre a variável manipulada. Valores Td
grandes demais podem provocar uma instabilidade do
regulador.
Ts: Tempo de amostragem (Sampling time)
O tempo de amostragem Ts (s) é o intervalo temporal,
no qual o desvio de regulação é determinado e a variável manipulada correspondente (dependendo de Kp, Ti
e Td) calculada.

Ts deve ser adaptado à atividade (soma de todas as
constantes temporais) do sistema controlado, para que
a variável manipulada possa provocar uma alteração do
desvio de regulação mensurável e constante no intervalo. Valores Ts pequenos demais ou elevados demais
podem provocar instabilidades do regulador.
Fluídos:
Na opção “Fluídos” podem ser selecionados vários líquidos de transferência de calor.
O intervalo de ajuste da temperatura nominal é limitado
através do líquido selecionado. Consulte a tabela secção “Fluídos“.
Os valores de tempertura máximos e mínimos do líquido
selecionado são ajustáveis dentro deste limite.
Limites:
Na opção “External (ext)” pode ser ajustada a temperattura máxima e mínima para a regulação de temperatura externa.
Em “l Δ T (int - ext) l” pode ser ajustada a diferença
máxima entre a temperatura interna e externa.
Em “Saída de potência” pode ser ajustada a potência
calorífica máxima como percentagem.
Sonda de temperatura:
São calibradas e compensadas a medição de temperatura interna e externa.
Em “Repor a calibração”, o valor de calibração do sensor
de temperatura interno ou externo pode ser apagado.
Notificação:
ON:
Com este item de menu é possível ativar/desativar a
função “Notificação”. Uma marca de verificação verde
e um sinal sonoro informa o usuário, assim que o valor
nominal (faixa da histerese) for alcançado.
Histerese:
Com este item de menu é possível ajustar a histerese na
faixa de 0 até ± 2,0 K.
Som:
Infinito: Som de bip até pressionar a tecla “Back”.
Bip: Bip único.
BOMBA
Limites:
Em “Limites“ podem ser ajustadas a rotação máxima e
mínima da bomba, assim como a pressão máxima.
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TEMPOR:
Definir:
O utilizador pode ajustar um tempo nominal (duração).
Este tempo é exibido no ecrã de trabalho em caso de arranque normal das funções do aparelho. As funções do
aparelho param automaticamente após decorrer este
tempo. Depois, o tempo de execução é exibido novamente no ecrã.
Nota: Ajustar tempo nominal 00:00 para desativar a
temporização nominal.
Visualização:
Ativar indicação de temporização no ecrã principal (ecrã
de trabalho).

MODO

Manual:
Atribuição do eixo:
Os valores de temperatura exibidos podem ser selecionados.
Escala do eixo:
As escalas dos eixos de tempo (x) e da temperatura (Y)
podem ser selecionadas ou ajustadas.

PROGRAMS
Em Programas podem ser criados 10 perfis de temperatura-tempo definidos pelo utilizador. Um programa
pode consistir em até 10 segmentos.
Se é selecionado um programa, surgem as seguintes opções para seleção:
Início: Iniciar o programa após consulta do modo de
circuito:

Modo A:
Após ligar/interrupção de corrente, sem reinício automático das funções.

Circuito interminável: Após terminar o último segmento, o programa prossegue com o primeiro segmento, até o utilizador terminar o programa ao parar uma
função do aparelho.

Modo A:
Após ligar/interrupção de corrente, reinício automático
das funções, dependendo das definições anteriores.

Circuito infinito: Fornece o número total das execuções do circuito até terminar o programa.

Modo A:
Valores nominais (definido em A ou B) não podem ser
alterados.
Após ligar/interrupção de corrente, reinício automático
das funções, dependendo das definições anteriores.
Modo D:
Solicitação de confirmação para alterações de valores
nominais, quando as funções estão ativas. Depois da
ativação de potência/falha de potência não há reinício
automático das funções.

VISUALIZAÇÃO:
No menu “Ecrã principal”, o utilizador pode determinar quais informações devem surgir no ecrã principal.

GRÁFICO
Neste menu são ajustadas as opções da gráfico de temperatura-tempo.
Automático:
A escala do eixo da temperatura (eixo Y) é determinada
automaticamente, dependendo da temperatura nominal e da temperatura real interna e externa.
O eixo do tempo (eixo Z) é escalado de forma fixa para
30 minutos.

Nota: Em caso de terminar o programa, são fechadas
todas as funções do aparelho.
Editar: Editar/alterar os parâmetros do programa.
Seg. No.: Número do segmento
Ctrl. Sensor (int/ext): Determina se é regulado na
sonda de temperatura interna (int) ou externa (ext).
Temp.: Temperatura nominal.
Ctrl.Mode (Time / +/- x.x K): No “Ctrl.Mode Time”,
os valores nominais e as definições do segmento são
válidos para a duração indicada na coluna “Time
hh:mm”.
Depois é executado automaticamente o segmento de
programa seguinte.
No “Ctrl.Mode +/- x.xx K”, a histerese (tolerância) da
temperatura real é definida para temperatura nominal
(por ex. +/- 0,1 K). Os valores nominais e as definições
do segmento são válidos até que a temperatura real tenha atingido, pela primeira vez, a temperatura nominal
+/- hiterese.
Depois é executado automaticamente o segmento de
programa seguinte.
Pump rpm: Rotação nominal da bomba.
Eliminar: Eliminar a seleção com fundo amarelo (segmento ou programa).
Inserção: Adicionar um novo segmento de programa
após o segmento selecionado.
Salvar: Proteger as alterações.

15

Ver: Exibição da visão geral temperatura-tempo do programa com segmentos do programa selecionado.
Nota: Se estiver definido no programa um ou mais segmentos como histerese "Ctrl.Mode +/-x.xx K”, o período de tempo do programa pode não ser determinado.
Aperte a tecla “Pump (+)” (H) ou a tecla “Pump (-)” (I)
e “OK/Pump“ (G) para exibir detalhes sobre a secção.
Cancelar: Cancelar o processo.
Nota: Em caso de um programa iniciado, são exibidos
no gráfico o n.º de programa, n.º do segmento (ativo /
total), assim como a duração restante do segmento ou
a histerese.

DESGASEIFICAÇÃO
Com esta opção, a velocidade de saída pode ser definida no intervalo 1000 até 3200 rpm e um intervalo de
saída de 10 até 240 segundos.
Esta função pode ser utilizada no enchimento de aparelhos externos, como por ex. reatores de laboratório.

SEGURANÇA
Palavra-passe:
No menu “Palavra-passe” é possível bloquear os ajustes de menu através de uma senha de 3 dígitos.
Confirmação Safe Temp:
Neste menu é possível confirmar a “Safe Temp” (temperatura de segurança) ajustada durante a inicialização.
Uma marca de verificação (√) significa que a opção está
ativada.

DEFINIÇÕES
Languages:
Com a opção “Languages“, o utilizador pode selecionar o idioma desejado.
Visualização:
Com a opção ”Visualização”, o utilizador pode alterar
a cor de fundo e a luminosidade do ecrã de trabalho.
Neste menu também é possível ativar a tela “Info. de
atualização do firmware.”
Som:
Com a opção ”Som”, o utilizador pode ativar ou desativar o som dos botões, assim como definir o volume.
Definições de fábrica:
Com a tecla “OK/Pump“, selecione as “Definições de
fábrica“. O sistema irá solicitar-lhe que confirme o restauro das definções de fábrica. Ao confirmar com o botão “OK”, o sistema repõe todas as definições para os
valores padrão originais de fábrica (consulte a imagem
“Estrutura de menu”).
Comunicação:
No item de menu “Nome do dispositivo” é possível editar o nome do dispositivo.
Informações:
Na opção “Informações”, o utilizador obtém uma visão geral das definições de sistema mais importantes do
aparelho.

Interfaces e Saídas
O aparelho pode ser ligado, no modo “Remote”, através
da ligação RS232 (10) ou da ligação USB (11) a um computador e, por ex., operado com o software de laboratório
labworldsoft.
Nota: Para isso, esteja atento aos pré-requisitos do sistema, assim como ao manual de instruções e à ajuda do
software.
Interface USB:
O Universal Serial Bus (USB) é um sistema Bus em série
para ligar o aparelho ao computador. Aparelhos equipados com USB podem ser interligados durante o funcionamento em curso (hot-plugging).
Os aparelhos ligados e suas características são automaticamente reconhecidos. A interface USB, em conjunto com
labworldsoft®, destina-se à operação remota e pode ser
utilizada, inclusive, para atualização do firmware.

Controlador do aparelho USB
Faça primeiro o download do controlador atual para aparelhos IKA com interface USB no link:
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.
Instale o controlador, executando o arquivo de setup. Em
seguida, ligue o aparelho IKA ao computador, usando o
cabo de dados USB.
A comunicação de dados ocorre através de uma porta
COM virtual. Configuração, sintaxe de comando e comandos da porta COM virtual são conforme descrito na interface RS 232.
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Interface serial RS 232:
Configuração:
- A função dos circuitos de interface entre o aparelho e o
sistema de automatização é a da selecção dos sinais especificados na norma EIA RS 232, segundo DIN 66 020,
parte 1.
- Para as características eléctricas dos circuitos de interface
e para a atribuição dos estados dos sinais, aplica-se a
norma RS 232, segundo DIN 66 259, parte 1.
- Processo de transmissão: transmissão de caracteres
assíncrona em funcionamento Start-Stop.
- Modo de transmissão: Full Duplex.
- Formato dos caracteres: representação dos caracteres
segundo o formato dos dados em DIN 66 022 para funcionamento Start-Stop. 1 start bit; 7 bits de caracteres; 1
bit de paridade (even); 1 stop bit.
- Velocidade de transmissão: 9600 bit/s.
- Controlo de fluxo dos dados: none
- Processo de acesso: a transmissão de dados da aparelho
para o computador verifica-se apenas mediante solicitação do computador.

Sintaxe de instruções e formato:

No que respeita ao conjunto de instruções aplica-se o seguinte:
- Normalmente, os comandos são enviados do computador
(máster) para o aparelho (escravo).
- O aparelho envia exclusivamente por solicitação do computador. Nem mesmo mensagens de erro podem ser enviadas espontaneamente do aparelho para o computador
(sistema de automação).
- As instruções são transmitidas em maiúsculas.
- As instruções e os parâmetros, assim como parâmetros sucessivos, são separados pelo menos através de um espaço livre
(Code: hex 0x20).
- Cada instrução individual (incluindo parâmetros e dados) e
cada resposta terminam com um Blank CR LF (Code: hex
0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) e têm, no máximo, 80
caracteres.
- O caracter decimal num número de vírgula flutante é o
ponto (Code: hex 0x2E).

As explicações até aqui prestadas correspondem, na sua maioria, às recomendações do círculo de trabalho NAMUR (NAMUR - Recomendações para a realização de conexões eléctricas para a transmissão analógica e digital de sinais para aparelhos individuais MSR de laboratório. Rev. 1.1).
Os comandos NAMUR e os comandos adicionais específicos IKA servem apenas como comandos Low Level (nível baixo)
para a comunicação entre o aparelho e o PC. Com auxílio de um terminal e/ou um programa de comunicação apropriado,
é possível transmitir estes comandos diretamente ao aparelho. Labworldsoft é um pacote de software confortável da IKA
rodando em Windows, destinado ao comando do aparelho e captação dos dados do aparelho, que também permite entradas gráficas, p.ex. de rampas de velocidade.
Comandos:
Comandos
IN_PV_1
IN_PV_2
IN_PV_3
IN_PV_4
IN_SP_1

Função
Ler a temperatura real externa
Ler a temperatura real interna
Ler a temperatura de segurança real
Ler a rotação da bomba real
Ler a temperatura nominal interna (0: regulação interna)
Ler a temperatura nominal externa (1: regulação externa)
IN_SP_3
Ler a temperatura de segurança nominal
IN_SP_4
Ler a rotação da bomba nominal
IN_TMODE
Ler o controle de temperatura
0: regulação interna
1: regulação externa
OUT_SP_1 xxx
Definir a temperatura nominal interna XXX (0: regulação interna)
Definir a temperatura nominal externa XXX (1: regulação externa)
OUT_SP_12@n Definição da temperatura de segurança WD com eco do valor definido
OUT_SP_4 xxx
Definir rotação da bomba XXX
OUT_SP_42@n Definição da rotação de segurança WD com eco do valor definido
OUT_TMODE_0 Definir controle de temperatura interna
OUT_TMODE_1 Definir controle de temperatura externa
OUT_WD1@n Inicia o modo Watchdog 1 e define o tempo Watchdog para n (20...1500) segundos.
Eco do tempo Watchdog.
Em caso de um resultado WD1, as funções de aquecimento e da bomba são desligadas.
Este comando deve ser enviado dentro do tempo de Watchdog.
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OUT_WD2@n

RESET
START_1
START_4
STOP_1
STOP_4

Inicia o modo Watchdog 2 e define o tempo Watchdog para n (20...1500) segundos.
Eco do tempo Watchdog.
Em caso de um resultado WD2, a temperatura nominal é alterada para a temperatura de
segurança WD e a rotação nominal da bomba para a rotação de segurança WD.
Este comando deve ser enviado dentro do tempo de Watchdog.
Repor o comando do computador e parar as funções dos aparelhos.
Iniciar a função de aquecimento
Iniciar o funcionamento da bomba
Parar a função de aquecimento
Parar o funcionamento da bomba

PC 1.1 Cabo:
Este cabo é necessário para ligar a porta RS 232 (10) a um computador.
6
7
8
9

1
2
3
4
5

Fig. 12

5
4
3
2
1

9
8
7
6
1
RxD 2
TxD 3
4
GND 5
6
RTS 7
CTS 8
9

1
2 RxD
3 TxD
4
5 GND
6
7 RTS
8 CTS
9

PC

Cabo USB A - Micro B 2.0
Este cabo é necessário para ligar a porta USB (11) a um computador.

A

USB micro B
Fig. 13

USB A
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Manutenção e limpeza
O dispositivo não requer manutenção. Apenas se encontra sujeito ao desgaste natural dos seus componentes e à
respetiva quota estatística de falhas.
Limpeza:

Retire a ficha da tomada para
limpar.

Limpe o dispositivo IKA apenas com um produto de limpeza autorizado pela IKA: Água com tensoativo/Isopropanol.
- Utilize luvas de proteção para limpar o dispositivo.
- Os dispositivos elétricos devem ser colocados no produto
de limpeza por razões de limpeza.
- Durante a limpeza nenhuma humidade deve penetrar no
dispositivo.
- Antes de ser aplicado um outro método de descontaminação ou limpeza que não o recomendado pelo fabricante, o utilizador deve certificar-se junto ao fabricante, que
o método previsto não danifica o dispositivo.

Encomenda de acessórios:
Na encomenda de acessórios indique o seguinte:
- Tipo de aparelho
- Número de fabricação do dispositivo, ver placa de características
- Número da posição e designação da peça sobresselente,
ver www.ika.com.
- Versão de software.
Reparação:
Apenas envie dispositivos para reparação que estejam limpos e sem substâncias perigosas para a saúde.
Solicite o formulário “Certificado de segurança“ junta
da IKA, ou utilize a versão do formulário descarregada do
sítio Web da IKA www.ika.com.
Em caso de reparação, envie o dispositivo na embalagem
original. As embalagens normais de armazém não são suficientes para devolver o dispositivo. Utilize também embalagens próprias para transporte.
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Códigos de erro
Quando ocorre um erro, este é indicado através de um código de erro na indicação.
Neste caso, proceda do modo seguinte:
F Desligue o aparelho no interruptor próprio
F Se necessário, tome as medidas de correcção previstas
F Ligue de novo o aparelho
Código de Efeito
Causa
Solução
erro
Error 01
Bomba desligada
Sem sonda de temperatura Pt100 - Verificar este sensor
Aquecimento desligado externa
Error 02
Bomba desligada
Sobrecorrente do motor
- Reduzir a rotação do motor de bomba
Aquecimento desligado (corrente nominal)
- Utilizar líquido com baixa viscosidade
- Verificar se o rotor da bomba está bloqueado
Error 03
Bomba desligada
Sobrecorrente do motor
- Reduzir a rotação do motor de bomba
Aquecimento desligado (corrente máx.)
- Utilizar líquido com baixa viscosidade
- Verificar se o rotor da bomba está bloqueado
Error 04
Bomba desligada
Sinal Hall do motor falhou
- Reduzir a rotação do motor de bomba
- Utilizar líquido com baixa viscosidade
Aquecimento desligado
- Verificar se o rotor da bomba está bloqueado
Error 05
Bomba desligada
Nível de líquido muito elevado
- Verificar nível de líquido e flutuador
Aquecimento desligado
Error 06
Bomba desligada
Nível de líquido muito baixo
- Verificar nível de líquido e flutuador
Aquecimento desligado
Error 07
Bomba desligada
Tensão de rede muito elevada
- Verificar alimentação da tensão de rede
Aquecimento desligado
Error 08
Bomba desligada
Tensão de rede muito baixa
- Verificar alimentação da tensão de rede
Aquecimento desligado
Error 09
Bomba desligada
Temperatura interna do aparelho - Verificar temperatura ambiente e deixar o
Aquecimento desligado muito elevada
aparelho esfriar
Error 10
Bomba desligada
Falha da comunicação do
- Verificar cabo de comunicação
Aquecimento desligado computador
Error 11
Bomba desligada
Diferença de temperatura
- Verificar circuito de temperatura de
Aquecimento desligado muito grande entre o sensor de
segurança e líquido do banho
controle e o sensor de segurança
Error 12
Bomba desligada
Alarme da temperatura de
- Verificar medição da temperatura do banho
Aquecimento desligado segurança
Error 13
Bomba desligada
Unidade térmica desligada
- Verificar o valor nominal para a temperatura
Aquecimento desligado através do circuito de segurança
de segurança e o nível do líquido
Error 14
Bomba desligada
Erro de ventilador
- Verificar o ventilador e limpar as grelhas
Aquecimento desligado
situadas na parte traseira
Se o erro não for eliminado através das medidas descritas ou for exibido outro código de erro:
- contacte o serviço de apoio ao cliente
- envie o dispositivo com uma breve descrição do erro.
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Acessórios
• Tubos
LT 5.20
LT 5.21
H.PVC.8
H.PVC.12
H.SI.8
H.SI.12

Tubo de metal (isolado M16 x 1)
Tubo em PTFE (isolado M16 x 1)
Tubo em PVC (distância nominal 8)
Tubo em PVC (distância nominal 12)
Tubo em silicone (distância nominal 8)
Tubo em silicone (distância nominal 12)

• Isolamento de mangueiras/tubos
ISO. 8
Isolamento (8 mm)
ISO.12
Isolamento (12 mm)
• Recipiente do banho
IB eco 8 		 Banho de plástico (8 litros)
IB eco 18 		 Banho de plástico (18 litros)
IB pro 9
Banho de aço inoxidável (9 litros)
IB pro 12
Banho de aço inoxidável (12 litros)
IB pro 20
Banho de aço inoxidável (20 litros)
• Pontes e Coberturas
BS.ICC
Pontes samall (para IB eco 8, IB pro 9)
BL.ICC
Pontes grande (para IB eco 18, IB pro 12, IB pro 20)
CS.ICC
Cobertura samall (para IB eco 8, IB pro 9)
CM.ICC
Cobertura médio (para IB pro 12)
CL.ICC
Cobertura grande (para IB eco 18, IB pro 20)
• Acessórios adicionais
PCS.ICC		 Conjunto de bomba
Pt 100.3		 Sonda de temperatura
PC 1.1
Cabo (RS 232)
Labworldsoft®
Encontre mais acessórios em: www.ika.com.
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Dados técnicos
Tensão nominal
Frequência
Consumo de potência máx.
Intervalo de temperatura de trabalho (RT+10 ° C por 1000 rpm)
Intervalo da temperatura de serviço (Com ventilação forçada)
Estabilidade de temperatura - Controle de temperatura
interna 70º C, Água (conforme DIN 12876)
Controle de temperatura
Precisão absoluta da medição da temperatura
Interna (int) (ajustável através da calibração)
Externa (ext) (ajustável através da calibração)
Tolerância da sonda de temperatura externa Pt 100.3
DIN EN 60751 KI. A, ≤ ± (0,15 + 0,002 x |T|)
por ex. em caso de 100º C no máximo (ajustável através
da calibração (ext))
Definição da temperatura de aquecimento
Resolução da definição de temperatura
Indicação da temperatura
Resolução da indicação de temperatura
Classificação de acordo com DIN 12876-1
Circuito de segurança ajustável
Indicação da temperatura de segurança
Potência calorífica
Rotação da bomba (ajustável)

VAC
Hz
W
°C
°C
K

Pressão/sucção máx. da bomba
Fluxo máx. (em caso de 0 bar)
Proteção contra nível muito baixo
Interfaces
Duração de funcionamento admissível
Tipo de proteção conforme EN 60529
Classe de proteção
Categoria de sobretensão
Grau de sujidade
Temperatura ambiente admissível
Humidade relativa admissível
Dimensões (L x P x A)
Peso
Utilização do aparelho acima

bar
l/min

230 ±10% / 115 ±10% / 100 ±10%
50 / 60
2100 (230 VAC) / 1100 (115 VAC) / 860 (100 VAC)
RT + 10 ... 150
-20 ... 150
± 0,01
PID (Automático/configuração do utilizador)

K
K
K

K
K
°C
W
rpm

%

°C
%
mm
kg
m

± 0,2
± 0,2
± 0,35 (em caso de 100° C)

Tecla
0,1
TFT LCD
0,01
Classe III (FL) adequada para líquidos inflamáveis e não inflamáveis
0 ... 160
TFT LCD
2000 (230 VAC) / 1000 (115 VAC) / 760 (100 VAC)
1000 ... 3200
0,3/0,2
18
sim
USB, RS 232
100
IP 21
I
II
2
+5 ... +40
80
145 x 200 x 340
3,80
máx. 2000

Nota: Atende a norma EN61000-3-11 e está sujeito a condições especiais de conexão: Zmax = 0,282 Ω. Eventualmente esclarecer
com a empresa de fornecimento de energia.
Reservados os direitos de alteração!
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Garantia
De acordo com os termos de garantia IKA, a duração
da garantia é de 24 meses. Caso necessite de recorrer à
garantia, dirija-se ao seu vendedor especializado. Pode,
igualmente, enviar o aparelho directamente à nossa fábrica, juntando-lhe a guia de remessa e explicando quais
os motivos da reclamação. Os custos de expedição ficam
a seu cargo.

A garantia não cobre peças sujeitas a desgaste nem anomalias que podem surgir como consequência de manipulação incorrecta ou de limpeza e manutenção insuficientes,
não de acordo com as presentes instruções de utilização.

Curva da bomba
Curva da bomba medida com água:
(Medição conforme DIN 12876-2 com água a 20°C, circuito da bomba fechado).
300

ΔP [mbar]

200
100
0
-100

3200 rpm
-200
-300

Fig. 14
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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

