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Δήλωση συμμόρφωσης
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις διατάξεις των οδηγιών 2014/35/EE,
2006/42/EK, 2014/30/EE και 2011/65/EE καθώς και τα ακόλουθα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα: EN 61010-1,
EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 και EN ISO 12100.

Επεξήγηση συμβόλων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ

(Εξαιρετικά) επικίνδυνη κατάσταση, όπου η αδυναμία τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας
ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Επικίνδυνη κατάσταση, όπου η αδυναμία τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται
να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Επικίνδυνη κατάσταση, όπου η αδυναμία τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται
να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό.
Υποδεικνύει παραδείγματος χάρη χειρισμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές βλάβες.
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Υποδείξεις ασφαλείας
• Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε
υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι
διαθέσιμο σε όλους.
• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργάζεται με τη συσκευή.
• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.
• Λόγω των σχεδόν απεριόριστων δυνατοτήτων συνδυασμού προϊόντων, χρησιμοποιούμενων εργαλείων, δοχείου ανάδευσης, πειραματικής διάταξης και μέσου δεν
είναι δυνατό να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του χρήστη
αποκλειστικά με κατασκευαστικές προϋποθέσεις από την
πλευρά του προϊόντος. Για το λόγο αυτό μπορεί να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα ασφαλείας που υλοποιούνται
με ευθύνη του χρήστη. Για παράδειγμα, από σφάλμα ζυγοστάθμισης, μπορεί να προκληθεί υπερβολική αύξηση
του αριθμού στροφών ή από πολύ μικρή απόσταση του
εργαλείου ανάδευσης από το δοχείο ανάδευσης μπορούν
να προκληθούν ζημίες ή θραύση γυάλινων οργάνων ή
άλλα μηχανικά ευαίσθητα δοχεία ανάδευσης. Ο χρήστης
μπορεί να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από θραύση γυαλιού ή από το κατόπιν αυτής ελεύθερα περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης.
• Από την ανεπαρκή ανάμειξη θερμαινόμενου υλικού ή τον
σε υπερβολική τιμή ρυθμισμένο αριθμό στροφών και την
εξαιτίας αυτού αυξημένη προσθήκη ενέργειας μπορούν
να προκληθούν ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. Για αυτό τον
αυξημένο κίνδυνο κατά τη λειτουργία, ο χρήστης οφείλει
να λάβει κατάλληλα, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. μέτρα προστασίας από θραύσματα). Ανεξάρτητα από αυτό,
η εταιρεία IKA® συνιστά, οι χρήστες που επεξεργάζονται
κρίσιμης σημασίας ή επικίνδυνα υλικά, να ασφαλίζουν
επιπροσθέτως την πειραματική διάταξη με κατάλληλα μέτρα. Αυτά μπορούν π.χ. να περιλαμβάνουν τη λήψη αντιεκρηκτικών και πυρανασταλτικών μέτρων ή υπερκείμενα
συστήματα επιτήρησης. Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι ο διακόπτης απενεργοποίησης της συσκευής
IKA® πρέπει να είναι προσβάσιμος χωρίς καθυστέρηση,
απευθείας και χωρίς κίνδυνο.
Εάν η πρόσβαση δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση μέσω του γενικού διακόπτη,
πρέπει να εγκατασταθεί ένας πρόσθετος, ευπρόσιτος διακόπτης κινδύνου στο χώρο εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για τα οποία η προσθήκη ενέργειας κατά την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το
αυτό ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ.
από φωτεινή ακτινοβολία.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες ουσίες και κάτω από νερό.

• Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά
δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα απευθύνεστε στην εταιρεία IKA®.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χειροκίνητη λειτουργία.
• Η υψηλή ροπή στρέψης της συσκευής RW 20 digital
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή της βάσης και
του εξαρτήματος ασφάλισης κατά την περιστροφής του
δοχείου ανάδευσης.
• Τοποθετήστε τη βάση ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.
• Λάβετε υπόψη ότι το εργαλείο ανάδευσης πρέπει να είναι
ασφαλώς στερεωμένο στο σφιγκτήρα!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε το κλειδί από το
τσοκ, προτού ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.

• Χρησιμοποιείτε μία διάταξη προστασίας του στελέχους
ανάδευσης!
• Στερεώστε καλά το δοχείο ανάδευσης. Εξασφαλίστε την
ικανοποιητική ευστάθειά του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη τα επικίνδυνα
σημεία που περιγράφονται στην
Fig. 8.

• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή
στα παρελκόμενα.
• Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά
εξαρτήματα.
• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο “Παρελκόμενα“.
• Κατά την αντικατάσταση του εργαλείου και την εγκατάσταση των επιτρεπόμενων παρελκομένων, ο γενικός διακόπτης της συσκευής πρέπει να είναι στη θέση απενεργοποίησης ή η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το
ηλεκτρικό δίκτυο.
• Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις του
ηλεκτρικού καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.
• Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
• Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή αγωγού προστασίας).
• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου.
• Τηρείτε τον επιτρεπτό αριθμό στροφών του χρησιμοποιούμενου εργαλείου ανάδευσης. Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερους αριθμούς στροφών σε καμία περίπτωση.
• Προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ρυθμίζετε τον
ελάχιστο αριθμό στροφών, επειδή η συσκευή αρχίζει
να λειτουργεί με τον προηγουμένως επιλεγμένο αριθμό
στροφών. Αυξάνετε αργά τον αριθμό στροφών.
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• Κατά τη ρύθμιση του αριθμού στροφών επικεντρώστε
την προσοχή σας σε τυχόν σφάλματα ζυγοστάθμισης του
εργαλείου ανάδευσης και ενδεχόμενη εκτίναξη σταγονιδίων του αναδευόμενου μέσου.
Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελεύθερα περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης. Προσέξτε ώστε να μην μπορούν να
παρασυρθούν από τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα μέλη
του σώματος, μαλλιά, κοσμήματα ή ενδύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία με ελεύθερα περιστρεφόμενο άκρο άξονα είναι
επικίνδυνη. Για λόγους ασφαλείας, το εργαλείο ανάδευσης επιτρέπεται να προεξέχει από την επάνω ακμή του περιβλήματος μόνον όταν είναι ακίνητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τα ατομικά μέσα
προστασίας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του υπό επεξεργασία υλικού. Σε αντίθετη
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος από:
- εκτίναξη σταγονιδίων υγρών
- εκσφενδονισμό εξαρτημάτων
- παράσυρση μελών του σώματος, μαλλιών, ενδυμάτων
και κοσμημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο από:

- εύφλεκτα μέσα
- τη θραύση γυαλιού ως αποτέλεσμα της μηχανικής
ενέργειας ανάδευσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Περιορίζετε τον αριθμό στροφών σε περίπτωση:

- εκτίναξης σταγονιδίων του μέσου από το δοχείο λόγω
υπερβολικού αριθμού στροφών
- ανώμαλης λειτουργίας
- που η συσκευή ή ολόκληρη η διάταξη αρχίζει να μετακινείται εξαιτίας δυναμικών δυνάμεων
- σφάλματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα εξαρτήματα!

• Δεν μπορούν να αποκλεισθούν ηλεκτροστατικά φαινόμενα μεταξύ του μέσου και του άξονα μετάδοσης κίνησης
που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο.

• Ύστερα από διακοπή ρεύματος ή μία μηχανική διακοπή
κατά τη διαδικασία της ανάδευσης η συσκευή επανενεργοποιείται αυτόματα.
• Κατά τη λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι
επιφάνειες του κινητήρα (πτερύγια ψύξης) και συγκεκριμένα σημεία έδρασης μπορούν να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία.
• Μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού ούτε τα πτερύγια
ψύξης του κινητήρα ή της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
• Προσέξτε ώστε να μην αρχίσει να μετακινείται η βάση.
• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στο κάτω άκρο
του άξονα ή στο σφιγκτήρα. Ακόμη και μικρές, μη εμφανείς ζημίες προκαλούν σφάλματα ζυγοστάθμισης και
έκκεντρη περιστροφή του άξονα.
• Τα σφάλματα ζυγοστάθμισης του άξονα μετάδοσης κίνησης, του σφιγκτήρα και ιδίως των εργαλείων ανάδευσης
μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτο συντονισμό της
συσκευής και ολόκληρης της διάταξης. Στην περίπτωση
αυτή μπορούν να προκληθούν ζημίες ή θραύση των γυάλινων οργάνων και των δοχείων ανάδευσης. Αυτό και το
περιστρεφόμενο εργαλείο ανάδευσης μπορούν να τραυματίσουν το χρήστη. Στην περίπτωση αυτή αντικαταθιστάτε το εργαλείο ανάδευσης με ένα εργαλείο χωρίς σφάλμα
ζυγοστάθμισης ή αντιμετωπίστε την αιτία του σφάλματος
ζυγοστάθμισης. Σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να
παρατηρούνται σφάλματα ζυγοστάθμισης ή ασυνήθιστοι
θόρυβοι, επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή στον αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή επισυνάπτοντας μία περιγραφή του σφάλματος.
• Η συσκευή απενεργοποιείται μόνιμα όταν η κατάσταση
λειτουργίας υπερφόρτωσης διαρκεί υπερβολικά ή σε
υπερβολική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό. Πριν από το άνοιγμα πρέπει να αποσυνδέετε το φις
του ηλεκτρικού καλωδίου. Τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να είναι υπό τάση
για αρκετό διάστημα μετά την αποσύνδεση του φις του
ηλεκτρικού καλωδίου.
Τα καλύμματα ή τα εξαρτήματα
που μπορούν να αφαιρούνται
από τη συσκευή χωρίς βοηθητικά μέσα, πρέπει να τοποθετούνται και πάλι στη συσκευή
για ασφαλή λειτουργία, ώστε να αποτρέπεται, π.χ., η διείσδυση ξένων σωμάτων, υγρών κλπ.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η μεταγωγή σε άλλη βαθμίδα
του γραναζωτού μηχανισμού
μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται
μόνον όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (ακινητοποιημένος κινητήρας). Σε αντίθετη περίπτωση προκαλούνται ζημίες στα γρανάζια βαθμίδας του γραναζωτού
μηχανισμού μετάδοσης κίνησης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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Προβλεπόμενη χρήση
• Χρήση:
Για την ανάδευση και την ανάμειξη υγρών χαμηλού έως
υψηλού ιξώδους με διάφορα εργαλεία ανάδευσης.
Προβλεπόμενη χρήση: συσκευή με βάση (σφιγκτήρας
στραμμένος προς τα κάτω).
• Πεδίο εφαρμογής (αποκλειστικά για εσωτερικούς
χώρους):
- Εργαστήρια
- Σχολεία
- Φαρμακεία
- Πανεπιστήμια

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε όλους τους χώρους
εκτός των ακολούθων:
- οικιακοί χώροι
- χώροι που συνδέονται απευθείας με ένα δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί οικιακούς
χώρους.
Η προστασία του χρήστη δεν εξασφαλίζεται πλέον:
- όταν η συσκευή λειτουργεί με παρελκόμενα που δεν παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή
- όταν η συσκευή δεν λειτουργείται για την προβλεπόμενη χρήση κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή
- σε περίπτωση τροποποιήσεων της συσκευής ή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος από τρίτους.

Αποσυσκευασία
• Αποσυσκευασία:
- Αφαιρείται προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της
- Σε περίπτωση ζημιών καταγράψτε αμέσως την κατάσταση (ταχυδρομείο, σιδηρόδρομος ή μεταφορική
εταιρεία).

• Παραδοτέος εξοπλισμός:
- αναδευτήρας RW 20 digital
- Συνοπτικές οδηγίες
- κλειδί σφιγκτήρα (όχι στη συσκευή
- κάρτα εγγύησης.

Σημαντικές πληροφορίες
Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αριθμών στροφών από
60 έως 2000 rpm με συχνότητα δικτύου 50 Hz και 72 έως
2400 rpm με συχνότητα δικτύου 60 Hz. Η συσκευή θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Οι μεγάλων διαστάσεων επιφάνειες ψύξης στον κινητήρα εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν
ομοιόμορφη κατανομή και απαγωγή της θερμότητας.

Το μεγάλου μήκους ηλεκτρικό καλώδιο διευκολύνει την χωρίς προβλήματα εργασία σε βάσεις - ακόμη και με μεγάλου
ύψους γυάλινα όργανα κάτω από καλύμματα απορροφητήρων υγρασίας - χωρίς καλώδιο προέκτασης.
Το στέλεχος ανάδευσης ακριβείας είναι διαμορφωμένο ως
κοίλος άξονας και παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής των
στελεχών ανάδευσης σε κατάσταση ακινητοποίησης.

Σύστημα κίνησης
Ο κινητήρας μπορεί να μετατοπίζεται χωρίς διαβαθμίσεις
επάνω από το μηχανισμό μετάδοσης τροχού τριβής και τίθεται σε λειτουργία μόνο σε ένα σημείο εργασίας. Η ισχύς
εξόδου κινητήρα, ο αριθμός στροφών κινητήρα και η ροπή
κινητήρα εκλαμβάνονται ως σταθερές τιμές βελτιστοποιημένες ως προς το συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας. Μετά
το μηχανισμό μετάδοσης τροχού τριβής, η ισχύς εξόδου κινητήρα μεταδίδεται κατ’ επιλογή μέσω της πρώτης ή της
δεύτερης βαθμίδας του επόμενου, χειροκίνητα ρυθμιζόμενου γραναζωτού μηχανισμού μετάδοσης κίνησης στον άξονα μετάδοσης κίνησης του αναδευτήρα.
Εάν παραβλεφθούν όλες οι απώλειες, η ισχύς στον άξονα
μετάδοσης κίνησης κατά τη μετάδοση της ενέργειας (μετατροπή) είναι πάντοτε ίση με την αποδιδόμενη από τον κινητήρα ισχύ.

Στο μηχανισμό μετάδοσης διεξάγεται απλώς μια μετατροπή
αριθμού στροφών και της ροπής, η οποία μπορεί να περιγραφεί εντελώς θεωρητικά με τη χαρακτηριστική καμπύλη
της Fig. 2.
Η φθορά του τροχού τριβής διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα
μέσω ενός προσαρμοσμένου στο μηχανισμό μετάδοσης κίνησης βιδωτού συνδέσμου. Η αναγκαία στον τροχό τριβής
δύναμη πίεσης προσαρμόζεται από το βιδωτό σύνδεσμο
ανάλογα με την εξέλιξη της ροπής που ασκείται στο στέλεχος ανάδευσης. Με χαμηλή ροπή στρέψης ασκείται μικρή
δύναμη πίεσης; ενώ με υψηλή ροπή στρέψης ασκείται μεγάλη δύναμη πίεσης.
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Προστασία κινητήρα
Ο εδραζόμενος σε ρουλεμάν κινητήρας με πυκνωτή δεν
χρειάζεται συντήρηση. Φέρει στην περιέλιξη κινητήρα έναν
ειδικό διακόπτη προστασίας από υπερθέρμανση (αυτασφαλιζόμενος περιοριστής θερμοκρασίας), ο οποίος απενεργοποιεί μόνιμα τον κινητήρα σε περίπτωση υπέρβασης της
επιτρεπτής θερμοκρασίας κινητήρα.
Αυτός ο ειδικός τύπος διακόπτη προστασίας χρησιμοποιείται
όταν δεν είναι επιθυμητή ή επιτρεπτή η αυτόματη επανενεργοποίηση της προστατευόμενης συσκευής. Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή θερμοκρασίας είναι εκείνη ενός διακόπτη, ο οποίος κατά την επίτευξη της μέγιστης επιτρεπτής
θερμοκρασίας αφενός θερμαίνεται ο ίδιος και αφετέρου
απομονώνει τον κινητήρα από την τροφοδοσία ρεύματος.

Κατά την ενεργοποίηση του αυτασφαλιζόμενου αισθητήρα
θερμοκρασίας προβάλλεται στην οθόνη η ένδειξη Err. 5
(βλ. κεφάλαιο “Κωδικοί σφάλματος”).
Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον εφόσον έχει απενεργοποιηθεί για περίπου
4 - 5 λεπτά με χρήση του παλινδρομικού διακόπτη (A, βλ.
Fig. 1) στη μετωπική πλευρά ή με αποσύνδεση του φις του
ηλεκτρικού καλωδίου.
Ύστερα από αυτό το σύντομο διάστημα ψύξης κλείνουν και
πάλι οι επαφές στο ηλεκτρικό κύκλωμα και η συσκευή τίθεται και πάλι σε λειτουργική ετοιμότητα.

Μεταγωγή του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης
(Fig. 3)
Τα γρανάζια αποσυμπλέκονται με αριστερόστροφη περιστροφή του κουζινέτου στη μαύρη ραβδωτή επιφάνεια (E,
βλ. Fig. 1). Ο κεντρικός άξονας του εργαλείου ανάδευσης
μετατίθεται έτσι σε ακτινική κατεύθυνση. Στη συνέχεια, το
κουζινέτο μετατίθεται αξονικά προς τα επάνω ή προς τα
κάτω ανάλογα με το ρυθμιζόμενο εύρος. Με αντίστροφη
(δεξιόστροφη) περιστροφή του κουζινέτου υα γρανάζια
συμπλέκονται ξανά και ο κεντρικός άξονας του εργαλείου
ανάδευσης περιστρέφεται και πάλι στην αρχική θέση μέχρι
να ασφαλίσει ξανά το κουζινέτο.

Σε περίπτωση αλλαγής της βαθμίδας του μηχανισμού μετάδοσης κατά τη διευθέτηση μιας πειραματικής διάταξης ή διάταξης διαδικασίας σε γυάλινο όργανο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μετάθεση του εργαλείου ανάδευσης μέσω του
έκκεντρα εγκαταστημένου κουζινέτου, καθώς και η αξονική
μετάθεση. Εάν αυτό δεν είναι αποδεκτό, πρέπει να χαλαρώσετε το εργαλείο ανάδευσης στο σφιγκτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μεταγωγή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε
κατάσταση ακινητοποίησης!

Άξονας μετάδοσης κίνησης
Ο σφιγκτήρας και ο άξονας μετάδοσης κίνησης επιτρέπουν
τη στερέωση των εγκεκριμένων από την εταιρεία IKA® εργαλείων ανάδευσης (βλ. κεφάλαιο “Εγκεκριμένα εργαλεία ανάδευσης IKA®“). Ο άξονας μετάδοσης κίνησης
είναι διαμορφωμένος ως κοίλος άξονας, το άνοιγμα του
οποίου στην επάνω πλευρά σφραγίζεται με ένα κάλυμμα
στελέχους ανάδευσης. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα
εξαγωγής των στελεχών ανάδευσης σε κατάσταση ακινητοποίησης επάνω από την επάνω ακμή του περιβλήματος, π.χ. για αλλαγή δοχείου, αφαιρώντας το κάλυμμα του
στελέχους ανάδευσης.

Για την ασφαλή λειτουργία πρέπει να πιεσθεί και πάλι στο
άνοιγμα του περιβλήματος το κάλυμμα του στελέχους ανάδευσης, ώστε να σφραγισθεί σωστά το άνοιγμα. Μόνον
έτσι εξασφαλίζετε την ασφαλή εργασία και αποτρέπετε τη
διείσδυση μέσων στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λάβετε σχετικά υπόψη την
ενότητα “Υπόδειξη ασφαλείας“!

Ένδειξη αριθμού στροφών
Ο αριθμός στροφών ρυθμίζεται μέσω του περιστροφικού κουμπιού (B, βλ. Fig. 1).
Ο αριθμός στροφών προβάλλεται απευθείας σε στροφές ανά λεπτό (rpm) στην οθόνη LED (C, βλ. Fig. 1).
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Θέση σε λειτουργία
Τοποθετήστε τον αναδευτήρα επάνω σε μία σταθερή, επίπεδη και αντιολισθητική επιφάνεια. Ο αναδευτήρας RW 20
digital πρέπει να στερεωθεί με σταυροσύνδεσμο σε σταθερή βάση. Το δοχείο ανάδευσης πρέπει να είναι πάντοτε
ασφαλώς στερεωμένο για λόγους ασφαλείας. Εκτός αυτού
πρέπει να φροντίζετε ώστε η διάταξη συγκράτησης (βάση)
να είναι στερεωμένη κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να
ανατραπεί και να μην αρχίζει να μετακινείται κατά τη διαδικασία της ανάδευσης.

Τα παρελκόμενα πρέπει να συναρμολογούνται σύμφωνα με
τις παρακάτω οδηγίες συναρμολόγησης (Fig. 4 έως Fig. 8).
Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η συσκευή είναι σε λειτουργική ετοιμότητα μόλις συνδέσετε το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου.

Στερέωση
Στερέωση του αναδευτήρα στη βάση
Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 4)
Στερεώστε το σταυροσύνδεσμο (H) στη στήλη της βάσης (I).
Στερεώστε το βραχίονα (J) του αναδευτήρα στην ελεύθερη, ανοικτή προς τα επάνω πλευρά του σταυροσύνδεσμου.
Αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή για τη διαδικασία της ανάδευσης θέση, σφίξτε γερά και τις δύο βίδες σύσφιξης (G).
Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά
διαστήματα ελέγχετε τη σταθερή έδραση του αναδευτήρα.
Η θέση του αναδευτήρα επιτρέπεται να μεταβάλλεται μόνο
σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου.
Στερέωση του εργαλείου ανάδευσης στο σφιγκτήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε το κλειδί από το
τσοκ, προτού ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.

Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 5)
Εισάγετε το εργαλείο ανάδευσης (M) στο σφιγκτήρα (L).
Σφίξτε το σφιγκτήρα γερά με το κλειδί σφιγκτήρα (K).
Η αντικατάσταση του εργαλείου ανάδευσης επιτρέπεται μόνο
σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το
φις του ηλεκτρικού καλωδίου.

Στερέωση του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης
Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 6)
Για να προστατευθείτε από τραυματισμούς κατά την εργασία με τη συσκευή χρησιμοποιήστε τον προφυλακτήρα του
στελέχους ανάδευσης (Q) (π.χ. R 301).
Με τις βίδες (U) στερεώνονται τα πλαστικά ημικελύφη στον
αναδευτήρα (T), όπως απεικονίζονται στην Fig. 6. Με τη
βίδα (S) παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του μήκους του
προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης.
Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά
διαστήματα ελέγχετε τη σταθερή έδραση του προφυλακτήρα του στελέχους ανάδευσης. Η θέση του προφυλακτήρα
του στελέχους ανάδευσης επιτρέπεται να μεταβάλλεται
μόνο σε κατάσταση ακινητοποίησης και με αποσυνδεδεμένο το φις του ηλεκτρικού καλωδίου.
Στερέωση του δοχείου ανάδευσης με το σφιγκτήρα
στη βάση
Εικόνα συναρμολόγησης (βλ. Fig. 7)
Τοποθετήστε πρώτα το σφιγκτήρα (X) στη βάση στήριξης
(I). Κατόπιν αυτού ρυθμίστε το σφιγκτήρα (X) ανάλογα με τη
θέση του αναδευτήρα και του δοχείου ανάμειξης (V). Σφίξτε
τη βίδα στερέωσης (Y).
Ασφαλίστε το δοχείο ανάμειξης (V) τεντώνοντας τον ελαστικό ιμάντα (W).

Ενεργοποίηση της συσκευής
Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου
ταυτίζεται με τη διαθέσιμη τάση δικτύου.
Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να
είναι γειωμένη (επαφή αγωγού προστασίας).
Όταν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η συσκευή είναι
σε λειτουργική ετοιμότητα μόλις συνδέσετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου.
Διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία ή
μπορούν να προκληθούν ζημίες στη συσκευή.
Κατά την ενεργοποίησή της, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί
με τον τελευταίο επιλεγμένο αριθμό στροφών.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο επιλεγμένος αριθμός στροφών είναι
ακίνδυνος για την επιλεγμένη πειραματική διάταξη.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, ρυθμίστε με το περιστροφικό
κουμπί τον ελάχιστο αριθμό στροφών (μετωπική τερματική
θέση του φορείου του κινητήρα) και το μηχανισμό μετάδοσης
κίνησης στην ελάχιστη βαθμίδα του. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία όταν γίνει χρήση του παλινδρομικού διακόπτη (A) I.
Όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο διάστημα,
ακούγεται μετά την ενεργοποίηση ένας θόρυβος κτυπήματος
που οφείλεται στη δύναμη προκαταρκτικής σύσφιξης στο
θερμουίτ του μηχανισμού μετάδοσης τροχού τριβής. Αυτό το
φαινόμενο δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής. Ο θόρυβος κτυπήματος παύει να ακούγεται ύστερα από σύντομο
διάστημα προσαρμογής.
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Συντήρηση και καθαρισμός
Η συσκευή λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Υπόκειται απλώς στη φυσιολογική παλαίωση των εξαρτημάτων
και στο στατιστικό ποσοστό βλάβης αυτών.
Καθαρισμός:
Για να καθαρίσετε τη συσκευή αποσυνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου.
Καθαρίζετε τις συσκευές IKA® μόνο με εγκεκριμένα από την
εταιρεία IKA® απορρυπαντικά.
Ακαθαρσία

Απορρυπαντικό

Χρώματα

Ισοπροπανόλη

Δομικά υλικά

Νερό που περιέχει τενσίδια/Ισοπροπανόλη

Καλλυντικά

Νερό που περιέχει τενσίδια/ Ισοπροπανόλη

Τρόφιμα

Νερό που περιέχει τενσίδια

Καύσιμα

Νερό που περιέχει τενσίδια

Για μη αναφερόμενα υλικά απευθυνθείτε στο εργαστήριο
τεχνικών εφαρμογών της εταιρείας μας.
Για τον καθαρισμό τη συσκευής χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν επιτρέπεται να εμβαπτίζονται
στο απορρυπαντικό προς το σκοπό του καθαρισμού.
Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται να διεισδύσει υγρασία
στη συσκευή.
Προτού χρησιμοποιήσει μια μέθοδο καθαρισμού και απολύμανσης που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή, ο
χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί από τον κατασκευαστή ότι
η προβλεπόμενη μέθοδος δεν θα καταστρέψει τη συσκευή.

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην καταλήξουν στην επιφάνεια κύλισης του κωνικού δίσκου και του τροχού τριβής υλικά που
περιέχουν λάδι ή γράσο. Έτσι θα μειωνόταν σημαντικά ο
συντελεστής τριβής που προκύπτει από το συνδυασμό υλικών τροχού τριβής/κωνικού δίσκου υποβαθμίζοντας κατά
συνέπεια τη μετάδοση ισχύος.
Παραγγελία ανταλλακτικών:
Για παραγγελίες ανταλλακτικών αναφέρετε τα εξής στοιχεία:
- τον τύπο συσκευής
- τον αριθμό κατασκευής της συσκευής, βλ. πινακίδα τύπου
- τον αριθμό θέσης και την ονομασία του ανταλλακτικού,
βλ. www.ika.com.
Περίπτωση επισκευής:
Αποστέλλετε για επισκευή μόνο συσκευές που
έχουν καθαρισθεί και δεν περιέχουν επικίνδυνες
για την υγεία ουσίες.
Ζητήστε προς το σκοπό αυτό το έντυπο «Decontamination
Certificate» από την εταιρεία IKA® ή χρησιμοποιήστε την
εκτύπωση του εντύπου που μπορείτε να λάβετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας IKA® www.ika.com.
Για την περίπτωση επισκευής, επιστρέφετε τη συσκευή στην
αυθεντική της συσκευασία. Οι συσκευασίες αποθήκευσης
δεν επαρκούν για την επιστροφή. Χρησιμοποιείτε επιπρόσθετα κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς.

Κωδικοί σφάλματος
Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, αυτό προβάλλεται με έναν κωδικό σφάλματος στην ένδειξη LED (C), π.χ. Err. 5.
Σε αυτή την περίπτωση ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
F απενεργοποιήστε τη συσκευή στην πίσω πλευρά της (A).
F αφαιρέστε το εργαλείο ανάδευσης και τη συσκευή από τη διάταξη.
F περιορίστε τον αριθμό στροφών και ενεργοποιήστε τη συσκευή χωρίς εργαλείο ανάδευσης (διακόπτης συσκευής (A)).
Σφάλμα Αιτία

Αποτέλεσμα

Αντιμετώπιση

Err. 5

uπερφόρτωση κινητήρα

Κινητήρας εκτός
λειτουργίας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή
- Ελαττώστε το φορτίο του κινητήρα και διεξάγετε
επανεκκίνηση

Err. 4

Εμπλοκή ή υπερφόρτωση κινητήρα Κινητήρας εκτός
λειτουργίας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή

Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις περιγραφόμενες ενέργειες ή όταν προβάλλεται κάποιος άλλος κωδικός
σφάλματος:
- απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις
- επιστρέψτε τη συσκευή με μια συνοπτική περιγραφή του σφάλματος.
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Εγγύηση
Σύμφωνα με τους όρους πώλησης και παράδοσης της εταιρείας IKA®, η περίοδος εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.
Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τη
συσκευή, συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και την αναφορά
των λόγων διαμαρτυρίας, απευθείας στο εργοστάσιό μας.
Οι δαπάνες μεταφοράς βαρύνουν εσάς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα ούτε ισχύει για σφάλματα, τα οποία οφείλονται σε αδόκιμο χειρισμό και ανεπαρκή
περιποίηση και συντήρηση, κατά παράβαση των υποδείξεων
του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.

Παρελκόμενα
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Βάση με πλάκα
Βάση με πλάκα
Βάση με πλάκα
Σταυροσύνδεσμος

RH 3 Σφιγκτήρας
FK 1
Εύκαμπτος σύνδεσμος
R 301 Προφυλακτήρας στελέχους ανάδευσης
R 301.1 Συγκρατητήρας βάσης

Δείτε περισσότερα παρελκόμενα στον www.ika.com.

Εγκεκριμένα εργαλεία ανάδευσης IKA®
συνιστώμενη ταχύτητα
περιστροφής
(rpm)
R 1311 Στροβιλοαναδευτήρας
≤ 2000
R 1312 Στροβιλοαναδευτήρας
≤ 2000
R 1342 Αναδευτήρας με έλικα
≤ 2000
R 1381 Αναδευτήρας με έλικα
≤ 2000
R 1382 Αναδευτήρας με έλικα
≤ 2000
R 1389 Αναδευτήρας με έλικα, PTFE ≤ 800
R 1300 Αναδευτήρας διάλυσης
≤ 2000
R 1303 Αναδευτήρας διάλυσης
≤ 2000
R 1330 Αναδευτήρας τύπου άγκυρας ≤ 1000
R 1352 Φυγοκεντρικός αναδευτήρας ≤ 2000
		

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

συνιστώμενη ταχύτητα
περιστροφής
(rpm)
Αναδευτήρας Möbius ≤ 800
Αναδευτήρας Möbius ≤ 800
Ελικοειδής αναδευτήρας ≤ 800
Ελικοειδής αναδευτήρας ≤ 800
Ελικοειδής αναδευτήρας ≤ 800
Δισκοειδής αναδευτήρας ≤ 1000
Δισκοειδής αναδευτήρας ≤ 1000
Δισκοειδής αναδευτήρας ≤ 1000
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εύρος αριθμού στροφών: (50 Hz βαθμίδα I)
			(50 Hz βαθμίδα II)
			(60 Hz βαθμίδα I)
			(60 Hz βαθμίδα II)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Ρύθμιση αριθμού στροφών

Χωρίς διαβαθμίσεις

Ένδειξη αριθμού στροφών

LED

Αριθμός στροφών − ακρίβεια ρύθμισης

rpm

±1

Απόκλιση μέτρησης αριθμού στροφών

rpm

± 30

Ncm

300 (παραφορτώνω)
150
24

Μέγ. ποσότητα ανάδευσης (νερό)

ltr

20

Μέγ. ιξώδες

mPas

10000

Επιτρεπτή διάρκεια ενεργοποίησης

%

100

Ονομαστική τάση

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Συχνότητα

Hz

50 / 60

Κατανάλωση ισχύος

W

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

Ισχύς εξόδου

W

35

μέγ. ισχύς εξόδου στο στέλεχος ανάδευσης
(προσδιοριζόμενη στις 400 rpm, στη βαθμίδα
μηχανισμού μετάδοσης I, 230 V 50 Hz)

W

35

Μέγ. ροπή στρέψης στελέχους ανάδευσης:
			(στις 60 rpm)
			(στις 100 rpm)
			(στις 1000 rpm)

Βαθμός προστασίας κατά EN 60529

IP 20

Κατηγορία προστασίας

I (γείωση προστασίας)

Κατηγορία υπέρτασης

II

Βαθμός ακαθαρσίας

2

Προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης

Ναι / Αισθητήρας θερμοκρ. στην περιέλιξη κινητήρα

Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος

°C

+ 5 ... + 40

Επιτρεπτή σχετική υγρασία

%

80

Σύστημα κίνησης

Ψυχόμενος με πτερύγια κινητήρας πυκνωτή με μηχανισμό
μετάδοσης τροχού τριβής και επακόλουθο γραναζωτό
μηχανισμό μετάδοσης κίνησης 2 βαθμίδων

Σφιγκτήρας − εύρος σύσφιξης

mm

0,5–10

Κοίλος άξονας εσωτερ. Ø

mm

10,5

Βραχίονας (Ø x L)

mm

13 x 160

Περίβλημα

Χυτό αλουμίνιο με επίστρωση και θερμοπλαστικό πλαστικό

Διαστάσεις χωρίς βραχίονα (Π x Β x Υ)

mm

88 x 212 x 294

Βάρος με βραχίονα και σφιγκτήρα

kg

3,1

Χρήση στη συσκευής άνω της ΜΣΘ

m

μέγ. 2000

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!
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IKA®-Werke GmbH & Co.KG
Janke & Kunkel-Str. 10
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Tel. +49 7633 831-0
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