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Prohlášení o shodě
Prohlašujeme se vší zodpovědností, že tento produkt odpovídá ustanovením směrnic 2014/35/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a
2011/65/EU a je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 a EN ISO 12100.

BezpeČnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

(Extrémně) nebezpečné situace, u nichž může nerespektování bezpečnostních pokynů vést
k usmrcení nebo těžkému zranění.

VAROVÁNÍ

Nebezpečné situace, u nichž může nerespektování bezpečnostních pokynů vést k usmrcení
nebo těžkému zranění.

POZOR

Nebezpečné situace, u nichž může nerespektování bezpečnostních pokynů vést k lehkému
zranění.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje např. na jednání, která mohou vést k způsobení věcných škod.
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Bezpečnostní pokyny a informace
• Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý
návod k provozu a respektujte bezpečnostní pokyny.
• Návod k provozu uložte na místě dostupné všem.
• Respektujte, že se zařízením smí pracovat pouze vyškolený personál.
• Respektujte bezpečnostní upozornění, směrnice, předpisy
na ochranu zdraví při práci a prevenci nehod.
• V důsledku téměř neomezeným možnostem kombinací
výrobku, použitého nářadí, míchací nádoby, pokusného
modelu a média je nemožné zajistit bezpečnost uživatele
pouze konstrukčními opatřeními na straně výrobku. Proto
mohou být nutná další preventivní bezpečnostní opatření,
která musí realizovat uživatel. Například působením nevyváženosti, příliš rychlého zvyšování otáček nebo příliš
malé vzdálenosti míchacího nářadí od míchací nádoby,
skleněných aparatur nebo jiných mechanicky choulostivých míchacích nádob může dojít k jejich poškození nebo
rozbití. Prasklé sklo nebo volně rotující míchací nářadí
mohou uživateli přivodit těžký úraz.
• Nedostatečné promíchání ohřátého materiálu nebo příliš
vysoký zvolený počet otáček a v důsledku toho příliš vysoká přiváděná energie mohou být mít za následek spuštění
nekontrolovaných reakcí. Při takto zvýšeném provozním
nebezpečí musí uživatel realizovat vhodná další preventivní bezpečnostní opatření (například ochrana před odletováním odštěpků). Nezávisle na tom doporučuje společnost IKA® uživatelům, kteří zpracovávají kritické resp.
nebezpečné materiály, aby pokusný model dodatečně zajistili. To může znamenat realizaci opatření proti explozi a
požárům nebo také nadřazená sledovací zařízení. Dále je
třeba respektovat, že vypínač (AUS) zařízení IKA® musí
být dosažitelný vždy ihned, přímo a bez nebezpečí.
Jestliže nelze přístup zajistit pro
všechny případy prostřednictvím
hlavního vypínače, musí se v pracovní oblasti instalovat další, dobře přístupný nouzový
vypínač k vypnutí v tísni.

POZOR

• Zpracovávejte pouze média, u kterých je přívod energie
zpracováním bez nebezpečí. To platí rovněž pro jiné vstupy energie například světelným zářením.
• Zařízení neprovozujte v prostorách s atmosférou s nebezpečím výbuchu, s nebezpečnými látkami ani pod vodou.
• Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených nádobách při zajištění vhodného odtahu. V případě dotazů se prosím obraťte na společnost IKA®.
• Zařízení není vhodné pro ruční provoz.
• Vysoký kroutivý moment zařízení RW 20 digital vyžaduje zvláštní pečlivost při výběru stativu a zajištění proti
otočení míchací nádoby.
• Stativ postavte volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou,
suchou a nehořlavou plochu.
• Dbejte, aby míchací nářadí bylo pevně uchyceno v upínací
hlavě!

VAROVÁNÍ

Před zapnutím zařízení vyjměte
utahovací klíč z upínacího sklíčidla.

• Použijte zařízení na ochranu míchacího hřídele!
• Upevněte dobře míchací nádobu. Dbejte na dobrou stabilitu.

VAROVÁNÍ

Respektujte nebezpečná místa
zobrazená na Fig. 8!

• Zamezte tvrdým nárazům nebo úderům na zařízení nebo
příslušenství.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nejeví známky poškození. Nepoužívejte poškozené díly.
• Bezpečná práce je zajištěna pouze s příslušenstvím popsaným kapitole „Příslušenství“.
• Při výměně nářadí a montáži povoleného příslušenství
musí být hlavní vypínač zařízení v poloze VYPNUTO nebo
musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě.
• Odpojení zařízení od elektrické sítě se provádí pouze vytažením síťové zástrčky resp. zástrčky zařízení.
• Zásuvka pro připojení k elektrické síti musí být snadno dosažitelná a přístupná.
• Použitá zásuvka musí být řádně uzemněna (ochranný vodič).
• Údaj o napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí v síti.
• Respektujte přípustný počet otáček použitého míchacího
nářadí. V žádném případě nenastavujte vyšší otáčky.
• Před uvedením zařízení do provozu nastavte nejnižší otáčky, neboť zařízení začne běžet s otáčkami, které byly nastaveny naposledy. Počet otáček zvyšujte pomalu.
• Při nastavení počtu otáček zaměřte svoji pozornost na nevyváženost míchacího nářadí a možné vystřikování míchaného média.
Zařízení nikdy nepoužívejte s
volně rotujícím míchacím nástrojem. Dbejte, aby vás rotující díly
stroje nezachytily za části těla, vlasy, šperky ani oděvy.

VAROVÁNÍ

Provoz s volně rotujícím koncem
hřídele je nebezpečný. Proto je z
bezpečnostních důvodů možné
vysouvání míchacího nástroje přes horní okraj skříně jen
se zastaveným strojem.

VAROVÁNÍ

Používejte své osobní ochranné
pracovní pomůcky a vybavení
podle třídy nebezpečnosti zpracovávaného média. Jinak vzniká nebezpečí vyvolané:
- vystřikováním kapalin
- uvolněním a vymrštěním částí
- zachycením částí těla, vlasů, oděvů a šperků.

VAROVÁNÍ
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Vyvarujte se nebezpečí vyvolané-

UPOZORNĚNÍ ho:

- hořlavými médii
- prasknutím skla v důsledku působení mechanické energie míchání.
Snižte počet otáček v těchto pří-

UPOZORNĚNÍ padech:

- médium v důsledku příliš vysokého počtu otáček vystřikuje z nádoby
- vznikl neklidný chod
- zařízení nebo celá sestava se začínají pohybovat v důsledku působení dynamických sil
- došlo k závadě.

VAROVÁNÍ

Nedotýkejte
dílů!

se

rotujících

• Elektrostatické postupy mezi médiem a pracovním hřídelem nelze vyloučit a vedouc k ohrožení.
• Po přerušení přívodu napájení nebo mechanickém přerušení v průběhu operace míchání se přístroj samostatně
opět rozeběhne.
• Po přerušení přívodu napájení nebo mechanickém přerušení v průběhu operace míchání se přístroj samostatně
opět rozeběhne.
• Vezměte na vědomí, že za provozu se mohou povrchy
motoru (chladicí žebra) a zejména místa v ložiscích velmi
silně ohřívat.
• Nezakrývejte větrací štěrbiny a chladicí žebra na motoru
resp. na jednotce pohonu.
• Dbejte, aby se stativ nezačal posunovat.

• Zabraňte rázům a úderům na dolní konec hřídele resp.
upínací hlavu. Již malé, nerozpoznatelné poškození má za
následek nevyváženost a házení hřídele.
• Nevyváženost hnacího hřídele, upínací hlavy a zejména
míchacího nářadí může vyvolat nekontrolované rezonanční chování zařízení a celé konstrukce. Přitom může dojít
k silnému poškození nebo zničení skleněných aparatur a
míchacích nádob. Toto poškození a volně rotující míchací nářadí mohou uživateli přivodit těžký úraz. V takovém
případě vyměňte míchací nářadí za vyvážené nářadí a případně odstraňte příčinu nevyváženosti a házení.
Jestliže nevyváženost nebo neobvyklé zvuky trvají i nadále, pošlete zařízení zpět na opravu svému prodejci nebo
výrobci s přiloženým popisem závady.
• Při příliš dlouhém přetížení nebo příliš vysoké teplotě prostředí se zařízení trvale vypne.
• Zařízení smí otevírat pouze kvalifikovaný pracovník – to
platí i v případě oprav. Před ¨jeho otevřením vytáhněte
zástrčku napájení ze zásuvky. Vodivé díly uvnitř zařízení
mohou být pod napětím i delší dobu po vytažení síťové
zástrčky ze zásuvky.
Kryty resp. díly, které lze ze zaříze-

UPOZORNĚNÍ ní sejmout bez použití dalších pomůcek, musí být k bezpečnému
provozu opět upevněny na zařízení, aby účinně bránily například pronikání cizích předmětů, tekutin atd. do zařízení.
Přepnutí na jiný převodový stu-

UPOZORNĚNÍ peň ozubeného soukolí se smí
provádět pouze při vypnutém zařízení (zastavený motor). Jinak by mohlo dojít k poškození
ozubených kol daného převodového stupně ozubeného
soukolí.

Použití zařízení v souladu s jeho účelem
• Použití:
K promíchávání a míchání kapalin s nízkou až vysokou
viskozitou s různým míchacím nářadím.
Použití v souladu s určením: zařízení na stativ (upínací
pouzdro směřuje dolů).
• Oblast používání (pouze vnitřní prostory):
- laboratoře		
- školy,
- lékárny		
- univerzity.

Zařízení je vhodné k použití ve všech oblastech s výjimkou:
- obytných oblastí,
- oblastí připojených přímo k nízkonapěťové napájecí sítí,
která napájí rovněž obytné oblasti.
Ochrana uživatele již není zaručena v těchto případech:
- Zařízení se provozuje s příslušenstvím, které výrobce nedodává nebo nedoporučuje.
- Zařízení je používáno v rozporu s jeho určením a v rozporu
se stanovením výrobce.
- Na zařízení nebo desce s plošnými spoji byly provedeny
změny jinými osobami než výrobcem.

Vybalení
• Vybalení:
- Zařízení opatrně vybalte.
- V případě poškození zařízení tuto skutečnost ihned zaznamenejte a oznamte (pošta, železnice nebo spedice).

• Rozsah dodávky:
- Míchací RW 20 digital
- Stručný návod
- Klíč na upínací hlavu
- Záruční list.
6

Co je dobré vědět
Při frekvenci sítě 50 Hz lze nastavit počty otáček od 60 do
2000 rpm; při frekvenci sítě 60 Hz lze nastavit otáčky od 72
do 2400 rpm. Přístroj se během provozu zahřívá. Velkoryse
uspořádané chladicí plochy motoru zajišťují co nejstejnoměrnější rozdělení a vyzařování tepla.

Dlouhý síťový kabel umožňuje bezproblémovou práci na
stativech - i se vysokými skleněnými aparaturami pod kryty k
odsávání výparů - aniž by bylo nutné používat prodlužovací
kabel.
Přesný míchací hřídel je vyroben jako dutý hřídel a v klidu
umožňuje prostrčení míchacích tyčí.

Pohon
Motor lze plynule posouvat pomocí třecího převodového
soukolí a provozovat jen v jednom pracovním bodě. Výstupní výkon motoru, počet otáček motoru a krouticí moment
motoru se považují za konstantní a jsou optimalizovány na
tento provozní bod. Za třecím převodovým soukolím se výstupní výkon motoru přenáší volitelně přes první nebo druhý
převodový stupeň ozubeného soukolí, které je zapojeno za
motorem a je ručně nastavitelné, na hnací hřídel míchacího
zařízení.
Výkon na hnacím hřídeli je při zanedbání všech ztrát v průběhu přenosu energie (převodu) vždy tak velký, jako je motorem odevzdaný výkon.

V převodech se provádí pouze převod počtu otáček a krouticího momentu, které lze čistě teoreticky popsat charakteristikou zobrazenou na Fig. 2.
Opotřebení třecího kola se udržuje malé pomocí šroubové
spojky přizpůsobené převodovému ústrojí. Na třecím kole
potřebná přítlačná síla třecího kola se vyrovnává pomocí
šroubové spojky podle průběhu momentu, který působí na
míchací hřídel. Při menším krouticím momentu působí menší přítlačná síla; při velkém krouticím momentu působí velká
přítlačná síla.

Jistič motoru
Motor kondenzátoru s kuličkovým uložením nevyžaduje
údržbu. Ve vinutí motoru nese speciální ochranný spínač
před přehříváním (samovypínací teplotní omezovač), který
při překročení přípustné teploty motoru trvale odpojí motor.
Tento speciální typ ochranného vypínače se používá v případech, kdy automatické opětovné zapnutí chráněného
přístroje je po přehřívání nežádoucí, resp. není dovoleno.
Princip teplotního omezovače spočívá v tom, že při dosažení maximální přípustné teploty se za prvé sám vyhřívá a za
druhé motor odpojí od elektrického napájení.

Při reakci samodržného teplotního snímače se na displeji zobrazí chyba Err. 5 (viz kapitola „Kódy poruch“).
V takovém případě lze přístroj znovu uvést do chodu až v
případě, kdy byl vypnutý pomocí kolébkového vypínače (A,
viz Fig. 1) na čelní straně nebo kdy byl vypnut vytažením
síťové zástrčky na dobu 4 - 5 minut.
Po této krátké době ochlazení se kontakty proudového okruhu opět uzavřou a zařízení je znovu připraveno k provozu.

Přepínání převodovky
(Fig. 3)
Ozubená kola lze vysunout ze záběru otáčením ložiskového
pouzdra proti směru hodinových ručiček na černě orámovaném povrchu (E, viz Fig. 1) nad upínacím pouzdrem. Střední osa míchacího nářadí se tím posune radiálním směrem.
Poté se pouzdro ložiska posouvá axiálně podle nastaveného
rozsahu směrem dolů nebo nahoru. Zpětným otáčením (ve
směru hodinových ručiček) ložiskového pouzdra se ozubená
kola opět uvedou do záběru a střední osa míchacího nářadí
se otočí do původní polohy, až se ložiskové pouzdro opět
zaaretuje.

Jestliže je v průběhu pokusu nebo procesu ve skleněné aparatuře nutné změnit převodový stupeň, je třeba provést posun míchacího nářadí pomocí excentricky konstruovaného
ložiskového pouzdra v axiálním směru. Pokud tuto možnost
nelze přijmout, musí se míchací nářadí povolit v upínacím
pouzdru.

VAROVÁNÍ

Přepínejte jen se strojem v
klidu!
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Hnací hřídel
Upínací hlava a hnací hřídel umožňují upínání míchacího nářadí schváleného společností IKA® (viz kapitola „Přípustné
míchací nástroje IKA®“). Hnací hřídel je dutý; jeho otvor
na horná straně je uzavřen krytem míchacího hřídele. Přesto
se je možné se zastaveným zařízením například při výměně
nádoby prostrčit dříky míchacích nástrojů horní částí pouzdra
po sejmutí krytu míchacího hřídele.

K bezpečnému provozu musí být kryt míchacího hřídele
opět zatlačen do otvoru krytu, aby byl otvor řádně uzavřen.
Jedině tak je možná bezpečná práce a nedojde ke vniknutí
médií do zařízení.
Respektujte část „Bezpečnostní

UPOZORNĚNÍ pokyny a informace“!

Ukazatel otáček
Počet otáček se nastavuje otočným knoflíkem (B, viz Fig. 1).
Počet otáček se zobrazuje přímo v otáčkách za minutu (rpm) na LCD displeji (C, viz Fig. 1).

Uvedení do provozu
Míchací zařízení vždy postavte na rovnou, stabilní a neklouzavou plochu. Míchací zařízení RW 20 digital musí
být k řádnému použití upevněno pomocí křížové spojky na
stabilním stativu. Z bezpečnostních důvodů musí být míchací nádoba vždy dobře upevněna. Kromě toho je nutné
zajistit, aby přidržovací zařízení (stativ) bylo upevněno tak,
aby se nemohlo převrátit a v průběhu míchání se nezačalo
pohybovat.

Příslušenství musí být smontováno podle dále uvedeného
montážního návodu (Fig. 4 až Fig. 8).
Když jsou tyto podmínky splněny, je
zařízení po zasunutí síťové zástrčky
do zásuvky připraveno k provozu.

Upevnění
Upevnění míchacího zařízení ke stativu
Obrázek montáže
(viz Fig. 4)
Křížovou spojku (H) upevněte na sloupek stativu (I). Výložník (J) míchacího zařízení zpevněte do volné strany křížové
spojky, která směřuje nahoru.
Je-li nastavena požadovaná poloha pro operaci míchání,
dotáhněte silně oba upínací šrouby (G).
Před každým uvedením do provozu a v pravidelných intervalech zkontrolujte pevné usazení míchacího zařízení. Polohu
míchacího zařízení lze měnit pouze v klidu a s vytaženou
zástrčkou ze síťové zásuvky.

Upevnění ochrany míchacího hřídele
Obrázek montáže
(viz Fig. 6)
Na ochranu před úrazy při práci se zařízením používejte ochranu
míchacího hřídele (Q) (například R 301).
Pomocí šroubů (U) se na míchacím zařízení (T) upevní umělohmotné polokoule - viz Fig. 6. Šroubem (S) lze měnit délku ochrany míchacího hřídele.
Před každým uvedením do provozu a v pravidelných intervalech zkontrolujte pevné usazení ochrany míchacího hřídele.
Polohu ochrany míchacího hřídele lze měnit pouze v klidu a
s vytaženou zástrčkou ze síťové zásuvky.

Upevnění míchacího nástroje v upínacím pouzdru

Upevnění míchací nádoby pomocí upínacího držáku na
stativu
Obrázek montáže
(viz Fig. 7)
Nejprve namontujte upínací držák (X) na stativ (I). Poté upínací držák (X) nastavte v souladu s pozicí míchadla a mísicí
nádoby (V). Utáhněte upevňovací šroub (Y).
Zajistěte mísicí nádobu (V) utažením elastického pásu (W).

VAROVÁNÍ

Před zapnutím zařízení vyjměte
utahovací klíč z upínacího sklíčidla.

Obrázek montáže
(viz Fig. 5)
Míchací nástroj (M) zasuňte do upínacího pouzdra (L). Upínací pouzdro pevně dotáhněte klíčem na upínací pouzdro (K).
Výměnu míchacího nástroje lze provádět pouze v klidu a
s vytaženou zástrčkou ze síťové zásuvky.

8

Zapnutí zařízení
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku zařízení
souhlasí se skutečným napětím v síti.
Použitá zásuvka musí být řádně uzemněna (ochranný vodič).
Když jsou tyto podmínky splněny, je zařízení po zasunutí síťové zástrčky do zásuvky připraveno k provozu.
Jinak není zaručen bezpečný provoz nebo může dojít k poškození zařízení.
Při uvedení přístroje do provozu se zařízení rozběhne s otáčkami, které byly nastaveny naposledy. Přesvědčte se také, zda
je nastavený počet otáček pro zvolený pokus odpovídající.

V případě pochybností nastavte otočným knoflíkem nejnižší
počet otáček (knoflík otočený zcela doleva) a převodovku
na nejnižší rychlostní stupeň.
Zařízení začne pracovat po stisknutí kolébkového spínače
(A) I.
Jestliže se přístroj po určitou dobu nepoužíval, je po zapnutí
slyšet klepavý zvuk vyvolaný napínací silou na třecím obložení třecího převodového soukolí. Na funkci přístroje to nemá
žádný vliv. Klepání se po krátké době záběhu ztratí.

Údržba a čištění
Zařízení pracuje bez údržby. Podléhá pouze přirozenému
stárnutí součástek a jejich statistické četnosti poruch.
Čištění:

Při čištění vytáhněte nejdříve síťovou
zástrčku.

K čištění zařízení IKA® používejte čisticí prostředky schválené spollečností IKA®.
Znečištění
Čisticí prostředek
Barviva
Izopropanol
Stavební materiály
Voda s obsahem tenzidů/Izopropanol
Kosmetika
Voda s obsahem tenzidů/Izopropanol
Potraviny
Voda s obsahem tenzidů
Hořlaviny
Voda s obsahem tenzidů

Objednávání náhradních dílů:
Při objednávání náhradních dílů uveďte laskavě následující
údaje:
- typ zařízení
- výrobní číslo zařízení, viz typový štítek
- číslo pozice a označení náhradního dílu, viz www.ika.com.
Potřebná oprava:
K opravě zasílejte pouze vyčištěná zařízení zbavená
veškerých látek ohrožujících zdraví.
Vyžádejte si k tomuto formulář “Decontamination Certificate“ od společnosti IKA®, nebo použijte výtisk formuláře staženého ze stránek společnosti IKA® na adrese www.ika.com.
V případě opravy zašlete zařízení zpět v originálním obalu.
Skladovací obaly nejsou pro zpětné zaslání zařízení dostačující. V tomto případě použijte navíc vhodný přepravní obal.

V případě neuvedených látek se zeptejte v naší aplikačně-technické laboratoři.
Při čištění zařízení používejte ochranné rukavice.
Elektrický zařízení nesmí být při čištění vkládána do čisticího
prostředku.
Při čištění nesmí do zařízení proniknout žádná vlhkost.
Než použijete jiné způsoby čištění nebo dekontaminace, než
doporučuje výrobce, přesvědčte se u výrobce, zda vámi zamýšlený způsob čištění nepoškodí nebo nezničí zařízení.
Při čištění zařízení dbejte zejména na to, aby se na oběžnou
plochu kuželového kotouče a třecího kola nedostaly žádné
látky s obsahem oleje nebo tuků. To by podstatně snížilo
koeficient tření plynoucí ze sesazení dílů třecího kola / kuželového kotouče a to by nepříznivě ovlivnilo přenos výkonu.

9

Kódy poruch
Pokud by se na zařízení vyskytla chyba, na indikátoru LED (C) se zobrazí kód chyby, například Err. 5.
Postupujte následovně:
F Zařízení vypněte vypínačem na zadní straně (A).
F Míchací nářadí vyjměte a zařízení odeberte z konstrukce.
F Snižte počet otáček a míchací nářadí bez míchacího nářadí zapněte (přepínač na zařízení (A)).
Chyba

Příčina

Důsledek

Odstranění

Err. 5

Motor přetížen

Motor vypnutý - Vypněte zařízení
- Snižte zatížení motoru a zařízení znovu spusťte

Err. 4

Motor zablokován nebo přetížen Motor vypnutý - Vypněte zařízení

Pokud nelze závadu odstranit provedením popsaných opatření nebo se zobrazuje jiný kód chyby:
- obraťte se na servisní oddělení
- zařízení zašlete s krátkým popisem závady servisnímu oddělení.

Potřebná oprava
V souladu s prodejními a dodacími podmínkami firmy IKA®
činí záruční doba 24 měsíce. V případě záruky se obraťte
laskavě na svého odborného prodejce. Můžete však poslat
přístroj s přiloženou dodací fakturou a uvedením důvodů
reklamace také přímo do našeho závodu. Přepravní náklady
si musíte uhradit.

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající rychlému opotřebování a není platná pro závady, které byly způsobeny
neodbornou manipulací a nedostatečným ošetřováním a
údržbou, jež neodpovídá pokynům uvedeným v tomto návodu k provozu.

Příslušenství
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Deskový stativ
Deskový stativ
Deskový stativ
Křížové pouzdro

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Uupínací držák
Pružná spojka
Ochrana míchacího hřídele
Stativový držák

Další příslušenství naleznete na stránkách www.ika.com.

Přípustné míchací nástroje IKA®

R 1311
R 1312
R 1342
R 1381
R 1382
R 1389
R 1300
R 1303
R 1330
R 1352

doporučená rychlost
(rpm)
Turbínové míchadlo
≤ 2000
Turbínové míchadlo
≤ 2000
Vrtulové míchadlo
≤ 2000
Vrtulové míchadlo
≤ 2000
Vrtulové míchadlo
≤ 2000
Vrtulové míchadlo, PTFE ≤ 800
Rozpouštěcí míchadlo ≤ 2000
Rozpouštěcí míchadlo ≤ 2000
Kotevní míchadlo
≤ 1000
Odstředivé míchadlo
≤ 2000

		
R 3000.1
R 3001.1
R 3003
R 3003.1
R 3003.2
R 3004
R 3004.1
R 3004.2

Prstencové míchadlo
Prstencové míchadlo
Spirálové míchadlo
Spirálové míchadlo
Spirálové míchadlo
Kotoučové míchadlo
Kotoučové míchadlo
Kotoučové míchadlo

doporučená rychlost
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Technické údaje
Rozsah počtu otáček:			
			
			
			

(50 Hz stupeň I) rpm
(50 Hz stupeň II)
(60 Hz stupeň I)
(60 Hz stupeň II)

Nastavení počtu otáček

60–500
240–2000
72–600
288–2400
Plynule

Ukazatel otáček

LED

Počet otáček – přesnost nastavení

rpm

±1

Odchylka - měření počtu otáček

rpm

± 30

(při 60 rpm)
max.krouticí míchacího hřídele:
				(při 100 rpm)
				(při 1000 rpm)

Ncm

300 (přetížení)
150
24

max. míchané množství (voda)

ltr

20

max. viskozita

mPas

10000

přípustná doba zapnutí

%

100

Jmenovité napětí

VAC

230 ± 10% / 115 ± 10%

Kmitočet

Hz

50 / 60

Příkon

W

72 (230 V / 50 Hz)
87 (115 V / 60 Hz)

Výkon

W

35

Max. výstupní výkon na míchacím hřídeli (měřeno
W
při 400 rpm s převodovým stupněm I, 230 V 50 Hz)

35

Stupeň elektrického krytí podle normy EN 60529

IP 20

Stupeň krytí

I (ochranné uzemnění)

Kategorie přepětí

II

Stupeň znečištění

2

Ochrana při přetížení

Ano / teplotní snímač ve vinutí motoru

Přípustná teplota prostředí

°C

+ 5 ... + 40

příp. relativní vlhkost

%

80

Pohon

Kondenzátorový motor s chladicími žebry, s třecím
převodovým soukolím a dvoustupňovou převodovkou s
ozubeným soukolím na výstupu

Upínací pouzdro – rozsah upínání

mm

0,5–10

Vnitřní průměr Ø dutého hřídele

mm

10,5

Výložník (Ø x L)

mm

13 x 160

Těleso

Povrchově upravená hliníková slitina a termoplastická
umělá hmota

Rozměry bez výložníku (Š x H x V)

mm

88 x 212 x 294

Hmotnost s výložníkem a upínací hlavou

kg

3,1

Použití přístroje m n.m.

m

Max. 2000

Změny technického charakteru vyhrazeny!
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