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Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed med eneansvar, at dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2014/35/EU, 2006/42/EF,
2014/30/EU og 2011/65/EU og er i overensstemmelse med de følgende standarder og normative dokumenter: EN 61010-1,
EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 og EN ISO 12100.

Tegnforklaring

FARE

(Ekstremt) farlig situation som kan have døden eller alvorlige personskader til følge, hvis
sikkerhedshenvisningerne ikke følges.

ADVARSEL

Farlig situation som kan have døden eller alvorlige personskader til følge, hvis sikkerhedshenvisningerne ikke følges.

FORSIGTIG

Farlig situation som kan have lettere personskader til følge, hvis sikkerhedshenvisningerne
ikke følges.

VARSEL

Henviser fx til handlinger, der kan føre til tingskader.
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Sikkerhedshenvisninger
• Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og
overhold sikkerhedshenvisningerne.
• Driftsvejledningen skal opbevares tilgængeligt for alle.
• Sørg for, at kun skolet personale arbejder med apparatet.
• Overhold sikkerhedshenvisninger, direktiver og bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.
• P.g.a. de nærmest ubegrænsede kombinationsmuligheder
for produkt, anvendt værktøj, omrøringsbeholder, forsøgsopbygning og medium er det ikke muligt at garantere brugerens sikkerhed alene ved hjælp af produktets
konstruktionsmæssige forudsætninger. Derfor kan der
blive brug for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der
skal tages af brugeren. F.eks. kan glasapparaturer eller
andre mekanisk følsomme omrøringsbeholdere beskadiges eller ødelægges p.g.a. ubalance, for hurtig forøgelse
af omdrejningstal eller for lille afstand mellem røreværktøj og omrøringsbeholder. Brugeren kan kvæstes hårdt af
glasbrud eller det derefter frit roterende røreværktøj.
• Utilstrækkelig gennemblanding af ophedet materiale eller for højt indstillet omdrejningstal og resulterende øget
energitilførsel kan udløse ukontrollerede reaktioner. Hvis
der er øget driftsfare af denne art, skal brugeren tage
egnede, yderligere sikkerhedsforanstaltninger (f.eks.
splintringsbeskyttelse). Uafhængigt heraf anbefaler IKA®
brugere, der bearbejder kritiske hhv. farlige materialer, at
sikre forsøgsopbygningen yderligere ved hjælp af egnede
foranstaltninger. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af eksplosions- og brandhæmmende foranstaltninger eller overordnede overvågningsanordninger. Desuden skal man
være opmærksom på, at IKA®-apparatets FRA-afbryder
skal kunne nås direkte of uden fare.
Hvis adgang ikke i hvert tilfælde
kan sikres ved hjælp af hovedafbryderen, skal en yderligere, let
tilgængelig nødstopkontakt installeres i arbejdsområdet.

FORSIGTIG

• Der må kun bearbejdes medier, hvor energitilførslen fra
bearbejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for
andre energitilførsler, f.eks. fra lysindstråling.
• Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosionsfare, med farestoffer og under vand.
• Sygdomsfremkaldende materialer må kun forarbejdes i
lukkede beholder under et egnet aftræk. Ved spørgsmål
bedes du kontakte IKA®.
• Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
• Det høje omdrejningsmoment af RW 20 digital kræver
særlig omhyggelighed ved valg af stativet og vridningssikringen for omrøringsbeholderen.
• Stativet skal opstilles frit på en jævn, stabil, ren, skridsikker, tør og ildfast flade.
• Kontrollér, at røreværktøjet er spændt fast i spændepatronen!

ADVARSEL

Fjern spændepatronnøglen fra
spændepatronen, inden apparatet tændes.

• Brug en røreakselbeskyttelsesanordning!
• Omrøringsbeholderen skal fastgøres forsvarligt. Vær opmærksom på god stabilitet.

ADVARSEL

Vær opmærksom på de faresteder, der er vist i Fig. 8.

• Undgå stød eller slag på apparatet eller tilbehør.
• Apparatet og tilbehøret skal kontrolleres for beskadigelser
før hver brug. Brug ikke beskadigede dele.
• Sikkert arbejde er kun garanteret med tilbehør, der beskrives i kapitlet “Tilbehør“.
• Ved værktøjsskift og montering af det tilladte tilbehør skal
apparatets hovedafbryder være sat til stillingen FRA, eller
apparatet skal være koblet fra nettet
• Apparatet kan kun kobles fra strømforsyningsnettet ved at
net- hhv. apparatstikket trækkes ud.
• Stikdåsen for netledningen skal kunne nås let og være let
tilgængelig.
• Den anvendte stikdåse skal være jordet (jordledningskontakt).
• Typeskiltets spændingstal skal stemme overens med netspændingen.
• Vær opmærksom på det tilladte omdrejningstal for det røreværktøj, der anvendes. Højere omdrejningstal må under
ingen omstændigheder indstilles.
• Indstil det mindste omdrejningstal, inden apparatet tages
i brug, da apparatet starter op med det sidst indstillede
omdrejningstal. Sæt omdrejningstallet op langsomt.
• Ved indstilling af omdrejningstallet skal man være opmærksom på ubalance af røreværktøjet og eventuelle
stænk fra det medium, der skal omrøres.
Apparatet må aldrig drives med
frit roterende omrøringsværktøj.
Sørg for, at kropsdele, hår, smykker eller beklædningsgenstande ikke kan gribes af roterende dele.

ADVARSEL

Drift med frit roterende akselende er farlig. Af hensyn til sikkerheden må røreværktøjet derfor
kun stikkes igennem over husets øverste kant, mens apparatet står stille.

ADVARSEL

ADVARSEL

Brug personligt sikkerhedsudstyr
svarende til fareklassen af det
medium, der skal bearbejdes. El-

lers er der fare p.g.a:
- Stænk fra væsker
- Dele, der slynges ud
- Kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der
gribes.
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VARSEL

Vær opmærksom på fare p.g.a.:

- antændelige medier
- glasbrud som følge af mekanisk omrøringsenergi.

VARSEL

Sæt omdrejningstallet ned, hvis:

- medium sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal
- apparatet køre uroligt
- apparatet eller hele opbygningen begynder at flytte sig
p.g.a. dynamiske kræfter
- der er en fejl.

ADVARSEL

Rør ikke ved roterende dele!

• Elektrostatiske processer mellem mediet og drivakslen kan
ikke udelukkes og kan medføre fare.
• Efter en afbrydelse af strømforsyningen eller en mekanisk
afbrydelse under en omrøringsproces starter apparatet af
sig selv igen.
• Under driften skal man være opmærksom på, at motorens
overflader (køleribber) og bestemte lejesteder kan blive
meget varme.
• Ventilationssprækkerne og køleribberne på motoren hhv.
drivenheden må ikke tildækkes.
• Vær opmærksom på, at stativet ikke begynder at flytte sig.
• Undgå stød og slag på den nederste akselende hhv. spændepatronen. Også små, ikke synlige skader kan medføre
ubalance og at akslen kører urundt.

• Ubalance af drivakslen, patronen og især røreværktøjerne
kan medføre ukontrolleret resonansadfærd af apparatet
og hele opbygningen. I denne forbindelse kan glasapparaturer og omrøringsbeholdere beskadiges eller ødelægges. Dette og det roterende røreværktøj kan medføre
kvæstelse af brugeren. I dette tilfælde skal røreværktøjet
skiftes ud med et værktøj uden ubalance hhv. årsagen til
ubalancen skal fjernes. Hvis der fortsat optræder ubalance eller usædvanlige lyde, skal apparatet sendes til reparation hos forhandleren eller producenten med en vedlagt
beskrivelse af fejlen.
• Ved for lang overbelastningsdrift eller for høj omgivelsestemperatur kobler apparatet fra permanent.
• Apparatet må kun åbnes af fagpersonale, også i tilfælde
af en reparation. Netstikket skal trækkes ud, inden apparatet åbnes. Spændingsførende dele i apparatets indre
kan stadig stå under spænding i længere tid, efter at netstikket blev trukket ud.
Afskærmninger hhv. dele, der
kan fjernes fra apparatet uden
hjælpemidler, skal af hensyn til
sikker drift være monteret på apparatet igen, f.eks. for at
forhindre, at fremmedlegemer, væsker osv. kommer ind i
apparatet.

VARSEL

Omskiftning til et andet tandhjulsgeartrin må kun ske, når apparatet er slukket (motoren står
stille). Ellers beskadiges tandhjulsgearets tandhjul.

VARSEL

Tiltænkt anvendelse
• Anvendelse:
Til omrøring og blanding af væsker med lav til høj viskositet med forskellige røreværktøjer.
Tiltænkt anvendelse: Stativapparat (spændepatron rettet
nedad).
• Anvendelsesområde (kun indendørs):
- Laboratorier		
- Skoler
- Apoteker		
- Universiteter

Apparatet er egnet til brug i alle områder undtagen:
- Boligområder
- Områder med direkte tilslutning til et lavspændingsforsyningsnet, der også forsyner boligområder.
Brugerens beskyttelse er ikke længere garanteret, hvis:
- apparatet drives med tilbehør, der ikke leveres eller anbefales af producenten
- apparatet i strid med producentens oplysninger ikke bruges i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse
- der foretages ændringer på apparatet eller printpladen
ved tredje parter.

Udpakning
• Udpakning:
- Pak apparatet ud forsigtigt.
- Notér straks omstændighederne i tilfælde af beskadigelse (post, bane eller fragtselskab).

• Leveringsomfang:
- RW 20 digital røreværk
- kort vejledning
- spændepatronnøgle
- garantikort.
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Værd at vide
Der kan indstilles omdrejningstal mellem 60 og 2000 rpm
ved en netfrekvens på 50 Hz og mellem 72 og 2400 rpm
ved en netfrekvens på 60 Hz. Apparatet bliver varmt under
driften. De stort anlagte køleflader på motoren sørger for,
at varmen fordeles og udstråles så jævnt som muligt.

Det lange netkabel muliggør problemløse arbejder på stativer - også ved høje glasapparaturer under emhætter - uden
forlængerkabel.
Præcisionsrøreakslen er udformet som hulaksel og muliggør,
at røreakslerne stikkes igennem, mens apparatet står stille.

Drev
Motoren kan flyttes trinløst over et friktionshjulgear og drives kun i et arbejdspunkt. Motorens udgangseffekt, omdrejningstal og moment betragtes som konstant og er optimeret for dette driftspunkt. Efter friktionshjulgearet gives
motorens udgangseffekt videre til røreapparatets drivaksel
valgfrit ved hjælp af det første eller andet trin af det efterkoblede, manuelt justerbare tandhjulsgear.
Effekten på drivakslen er uden hensyntagen til alle tab under energioverførslen (transformering) altid så stor som motorens afgivne effekt.

I gearet sker der kun en transformering af omdrejningstal
og moment, der rent teoretisk kan beskrives i den kurve,
der vises i Fig. 2.
Slitagen af friktionshjulet holdes lille ved hjælp af en skruekobling, der er tilpasset gearet. Den friktionshjultrykkraft,
der er nødvendig på friktionshjulet, reguleres af skruekoblingen svarende til det momentforløb, der virker på røreakslen. Ved et lille moment virker en lille trykkraft; ved et stort
moment virker en stor trykkraft.

Motorværn
Den kuglelejede kondensatormotor er vedligeholdelsesfri.
Den har i motorviklingen en særlig overophedningsbeskyttelseskontakt (selvstoppende temperaturbegrænser), der
slår motoren fra permanent, hvis den tilladte motortemperatur overskrides.
Denne særlige type af beskyttelseskontakt bruges, hvis
automatisk gentilkobling af det apparat, der skal beskyttes,
ikke er ønsket hhv. tilladt efter overophedning. Temperaturbegrænserens princip et det af en kontakt, der for det
første opvarmer sig selv og for det andet kobler motoren fra
strømforsyningen, hvis den højeste tilladte temperatur nås.

Hvis den selvstoppende temperaturføler reagerer, vises Err.
5 på displayet (se kapitlet “Fejlkoder”).
I dette tilfælde kan apparatet først tages i brug igen, hvis
det har været slukket i 4-5 minutter ved hjælp af aktivering
af vippekontakten (A, se Fig. 1) på forsiden eller ved at
netstikket blev trukket ud.
Efter denne korte nedkølingstid er kontakterne i strømkredsen sluttet igen og apparatet er driftsklar igen.

Gearomskiftning
(Fig. 3)
Tandhjulene tages ud af indgreb ved at man drejer lejebøsningen på den sorte rouletterede overflade (E, se Fig. 1)
over spændepatronen mod uret. Røreværktøjets midterakse
flyttes derved i radial retning. Derefter flyttes lejebøsningen
nedad eller opad i aksial retning svarende til det område,
der skal indstilles. Ved at man drejer lejebøsningen tilbage
(med uret) sættes tandhjulene til indgreb igen, og røreværktøjets midterakse svinges til den oprindelige position, indtil
lejebøsningen går i hak igen.

Hvis geartrinet skal skiftes under en forsøgs- eller procesopbygning i et glasapparatur, skal man være opmærksom
på flytningen af røreværktøjet p.g.a. den excentrisk opbyggede lejebøsning og flytningen i aksial retning. Hvis dette
ikke kan accepteres, skal røreværktøjet løsens i spændepatronen.

ADVARSEL

Skift kun om ved stilstand!
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Drivaksel
Spændepatron og drivaksel tillader opspænding af røreværktøjerne tilladt af IKA® (se kapitel “Tilladte IKA®røreværktøjer“). Drivakslen er udført som hulaksel med en
åbning på toppen, der er lukket af en røreakselafdækning.
Ved stilstand, f.eks. ved beholderskift, er det dog muligt at
skubbe røreskafter ud over husets øverste kant, hvis røreakselafdækningen fjernes.

Til sikker drift skal røreakselafdækningen trykkes ind i husets åbning igen, således at denne er lukket korrekt. Kun på
denne måde kan man garantere sikkert arbejde og forhindre, at medier trænger ind i apparatet.
Vær i denne forbindelse opmærksom på afsnittet “Sikkerhedshenvisninger“!

VARSEL

Visning af omdrejningstal
Omdrejningstallet indstilles med drejeknappen (B, se Fig. 1).
Omdrejningstallet vises i omdrejninger pr. minut (rpm) på LED-displayet (C, se Fig. 1).

Ibrugtagning
Placér røreværket på en stabil, jævn og skridsikker overflade.
Røreværket RW 20 digital skal med en krydsmuffe fastgøres til et stabilt stativ. Af hensyn til sikkerheden skal omrøringsbeholderen altid fastgøres godt. Man skal desuden
sørge for, at holdeanordningen (stativ) er fikseret sådan, at
den ikke kan tippe og ikke begynder at bevæge sig i løbet af
omrøringsprocessen.

Tilbehøret skal bygges sammen i overensstemmelse med
monteringsvejledningen nedenfor (Fig. 4 til Fig. 8).
Hvis disse betingelser er opfyldt, er
apparatet driftsklar efter tilslutning
af netstikket.

Fastgørelse
Fastgørelse af røreværket til stativet
Monteringsbillede
(se Fig. 4)
Fastgør krydsmuffen (H) til stativets søjle (I). Fastgør røreværkets udlægger (J) i den side af krydsmuffen, der er fri og
åben opadtil.
Når den ønskede position for omrøringsprocessen er indstillet, spændes de to spændeskruer (G) kraftigt.
Kontrollér røreværkets fastgørelse før hver ibrugtagning og
med regelmæssige mellemrum. Røreværkets position må kun
ændres, mens apparatet står stille og netstikket er trukket ud.
Fastgørelse af røreværktøjet i spændepatronen

ADVARSEL

Fjern spændepatronnøglen fra
spændepatronen, inden apparatet tændes.

Monteringsbillede
(se Fig. 5)
Skub røreværktøjet (M) ind i spændepatronen (L). Spænd
spændepatronen kraftigt med spændepatronnøglen (K).
Røreværktøjet må kun skiftes ud, mens apparatet står stille
og netstikket er trukket ud.

Fastgørelse af røreakselbeskyttelsen
Monteringsbillede		
(se Fig. 6)
Brug en røreakselbeskyttelse (Q) (f.eks. R 301) som beskyttelse mod kvæstelser ved arbejder på apparatet.
Med skruerne (U) fastgøres plasthalvskålene på røreapparatet (T) som vist i Fig. 6. Røreakselbeskyttelsens længde kan
ændres med skruen (S).
Kontrollér røreakselbeskyttelsens fastgørelse før hver ibrugtagning og med regelmæssige mellemrum. Røreakselbeskyttelsens position må kun ændres, mens apparatet står
stille og netstikket er trukket ud.
Fastgørelse af omrøringsbeholderen ved hjælp af
spændeholder på stativ
Monteringsbillede		(se Fig. 7)
Montér først spændeholderen (X) på stativet (I). Indstil derefter spændeholderen (X) i overensstemmelse med positionen af omrører og blandebeholder (V). Spænd befæstelsesskruen (Y).
Blandebeholderen (V) sikres ved at man strammer det elastiske bånd (W).
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Apparatet tændes
Kontrollér, at spændingen oplyst på typeskiltet stemmer
overens med den tilgængelige netspænding.
Den anvendte stikdåse skal være jordet (jordledningskontakt).
Hvis disse betingelser er opfyldt, er apparatet driftsklar efter
tilslutning af netstikket.
Ellers er der ikke garanti for sikker drift eller apparatet kan
beskadiges.

Hvis der er tvivl, indstilles det mindste omdrejningstal med
drejeknappen (forreste motorslædestop), og apparatet sættes til det mindste geartrin.
Apparatet begynder at køre, når vippekontakten (A) aktiveres I.
Hvis apparatet ikke har været brugt i en periode, høres der
efter tilkoblingen en bankende lyd, der skyldes forspændingskraften på friktionshjulgearets friktionsbelægning.
Dette har ingen betydning for apparatets funktion. Den
bankende lyd forsvinder efter en kort opstartstid.

Når apparatet tages i brug, begynder det at køre med det
sidst indstillede omdrejningstal. Kontrollér også, at det indstillede omdrejningstal er ubetænkeligt til den valgte forsøgsopbygning.

Vedligeholdelse og rensning
Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Det er kun underlagt komponenternes naturlige ældning og deres statistiske svigthyppighed.
Rensning:
Før rensningen skal netstikket trækkes uf.
IKA®-apparater må kun renses med rensemidler, der er
godkendt af IKA®.
Tilsmudsning

Rensemiddel

Farvestoffer

Isopropanol

Byggematerialer

Tensidholdigt vand/Isopropanol

Kosmetik

Tensidholdigt vand/Isopropanol

Næringsmidler

Tensidholdigt vand

Brændstoffer

Tensidholdigt vand

Bestilling af reservedele:
Ved bestilling af reservedele bedes du oplyse følgende:
- Apparattype
- Fabrikationsnummer for apparatet, se typeskilt
- Reservedelens positionsnummer og betegnelse,
se www.ika.com.
Reparationstilfælde:
Send kun apparater til reparation, der er renset og
fri for sundhedsfarlige stoffer.
Rekvirér i denne forbindelse formularen “Decontamination Certificate“ fra IKA® eller brug download-udskriften
af formularen på IKA® websitet www.ika.com.
I reparationstilfælde skal apparatet returneres i originalemballagen. Lageremballager er ikke tilstrækkelige til returnering. Brug en ekstra egnet transportemballage.

I tilfælde af stoffer, der ikke er nævnt, bedes du kontakte
vores anvendelsestekniske laboratorium.
Brug sikkerhedshandsker under rensning af apparatet.
Elektriske apparater må ikke lægges ned i rensemidlet til
rensningsformål.
Fugt må ikke trænge ind i apparatet forbindelse med rensningen.
Inden der bruges andre rense- eller dekontamineringsmetoder end dem, der anbefales af producenten, skal brugeren
indhente producentens garanti for, at den planlagte metode ikke ødelægger apparatet.
Ved rensning af apparatet skal man især være opmærksom
på, at ingen olie- eller fedtholdige stoffer kommer på den
koniske remskives og friktionshjulets løbeflader. Dette ville
formindske den friktionskoefficient, der er resultatet af materialekombinationen friktionshjul/konisk remskive væsentligt og dermed påvirke effektoverførslen.
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Fejlkoder
Hvis en fejl optræder, vises den med en fejlkode på LED-displayet (C), f.eks. Err. 5.
Gør derefter følgende:
F Sluk for apparatet på bagsiden (A).
F Fjern røreværktøjet og tag apparatet ud af opbygningen.
F Sæt omdrejningstallet ned og tænd for apparatet uden røreværktøj (apparatafbryder(A)).
Fejl
Årsag
Effekt
Rettelse
Err. 5 Motor overbelastning
Motor fra - Sluk for apparatet
- Sæt motorens belastning ned eller genstart
Err. 4 Motor blokeret eller overbelastning
Motor fra - Sluk for apparatet
Hvis fejlen ikke kan rettes ved hjælp af de beskrevne foranstaltninger eller der vises en anden fejlkode:
- kontakt vores serviceafdeling
- send apparatet til os med en kort beskrivelse af fejlen.

Garanti
I overensstemmelse med IKA®-garantibetingelserne udgør garantiperioden 24 måneder. I garantitilfælde bedes
De henvende Dem til Deres forhander. De kan imidlertid
også sende apparatet direkte til vor fabrik med vedføjelse
af regning samt en beskrivelse af årsagen til reklamationen.
Fragtomkostnin-gerne påhviler kunden.

Garantien dækker ikke sliddele og fejl, som skyldes uforskriftsmæssig håndtering samt utilstrækkelig pleje og
vedligeholdelse, som strider mod anvisningerne i denne
driftsvejledning.

Tilbehør
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Pladestativ
Pladestativ
Pladestativ
Krydsmuffe

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Spændeholder
Fleksibel kobling
Røreaksel-beskyttelse
Stativholder

Se yderligere tilbehør på www.ika.com.

Tilladte IKA®-røreværktøjer

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

Turbinerører
Turbinerører
Propelrører
Propelrører
Propelrører
Propelrører, PTFE
Dissolverrører
Dissolverrører
Ankerrører
Centrifugalrører

Anbefalet hastighed
(rpm)
≤ 2000
≤ 2000
≤ 2000
≤ 2000
≤ 2000
≤ 800
≤ 2000
≤ 2000
≤ 1000
≤ 2000

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

Möbiusomrører
Möbiusomrører
Spiralomrører
Spiralomrører
Spiralomrører
Skiveomrører
Skiveomrører
Skiveomrører

Anbefalet hastighed
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tekniske data
Omdrejningstalsområde: (50 Hz trin I)
(50 Hz trin II)
(60 Hz trin I)
(60 Hz trin II)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Omdrejningstalsindstilling

Trinløs

Visning af omdrejningstal

LED’er

Omdrejningstal - indstillingspræcision

rpm

±1

Afvigelse - omdrejningstalsmåling

rpm

± 30

maks. moment røreaksel: (ved 60 rpm)
			(ved 100 rpm)
			(ved 1000 rpm)

Ncm

300 (overbelaste)
150
24

maks. røremængde (vand)

ltr

20

maks. viskositet

mPas

10000

tilladt tilkoblingsvarighed

%

100

Mærkespænding

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvens

Hz

50 / 60

Optageteffekt

W

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

Afgivet effekt

W

35

maks. afgivet effekt på røreakslen (målt ved 400 W
rpm i på geartrin I, 230 V 50 Hz)

35

Beskyttelsesmåde iht. EN 60529

IP 20

Beskyttelsesklasse

I (beskyttelsesjord)

Overspændingskategori

II

Tilsmudsningsgrad

2

Beskyttelse ved overbelastning

Ja / temperaturføler i motorvikling

tilladt omgivelsestemperatur

°C

+ 5 ... + 40

tilladt relativ luftfugtighed

%

80

Drev

Ribbekølet kondensatormotor med friktionshjulgear og
efterkoblet tandhjulsgear med 2 trin.

Spændepatron − spændeområde

mm

0,5–10

Hulaksel indvendig Ø

mm

10,5

Udligger (Ø x L)

mm

13 x 160

Hus

Aluminiumstøbning belagt og termoplastisk kunststof

Mål uden udligger (B x D x H)

mm

88 x 212 x 294

Vægt med udligger og spændepatron

kg

3,1

Anvendelse over havets overflade

m

maks. 2000

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!
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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

