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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme, että tämä tuote on direktiiveissä 2014/35/EU, 2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2011/65/EU esitettyjen säännösten
mukainen ja vastaa seuraavia standardeja ja normatiivisia asiakirjoja: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529
ja EN 12100.

Merkkien selitykset
VAARA

(Erittäin) Vaarallinen tilanne, jossa turvallisuusohjeen noudattamatta jättämisestä voi olla
seurauksena kuolema tai vaikeita loukkaantumisia.

VAROITUS

Vaarallinen tilanne, jossa turvallisuusohjeen noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
kuolema tai vaikeita loukkaantumisia.

VARO

Vaarallinen tilanne, jossa turvallisuusohjeen noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
lieviä loukkaantumisia.

ILMOITUS

Viittaa esimerkiksi toimenpiteisiin, joista voi olla seurauksena esinevaurioita.
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Turvallisuusohjeet
• Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja
noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
• Säilytä käyttöohje paikassa, jossa se on helposti kaikkien
saatavilla.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojeluja tapaturmantorjuntaohjeita.
• Tuotteen, asennetun työkalun, sekoitusastian, kokoonpanon ja sekoitettavien aineiden yhdistelymahdollisuudet
ovat lähes rajattomat, minkä vuoksi käyttäjän turvallisuutta ei voida taata pelkästään rakenteellisin toimenpitein.
Siksi käyttäjän saattaa olla tarpeen suorittaa muitakin
turvatoimia. Esimerkiksi sekoitusastia, lasiosat tai muut
mekaanisesti herkät sekoitusastiat saattavat vahingoittua
tai mennä rikki, jos massa on epätasapainoinen, pyörimisnopeutta lisätään liian nopeasti tai sekoitustyökalu on
liian lähellä sekoitusastiaa. Rikkoutunut lasi tai vapaana
pyörivä sekoitustyökalu saattaa vahingoittaa käyttäjää vakavasti.
• Kuuman aineen riittämätön sekoittuminen tai liian suuresta pyörimisnopeudesta johtuva energiansyötön lisäys
voi aiheuttaa hallitsemattomia reaktioita. Käyttöön liittyy
tällöin tavallista enemmän vaaroja, joten käyttäjän on
suoritettavia sopivia lisäturvatoimia (esim. suojauduttava
sirpaleilta). IKA® suosittelee, että kriittisten tai vaarallisten
aineiden parissa työskentelevät henkilöt suojaavat aina
kokoonpanon sopivin toimenpitein. Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua esim. räjähdysten ja tulipalojen esto tai
valvontalaitteet. Lisäksi on otettava huomioon, että IKA®laitteen virtakytkimen on oltava välittömästi, suoraan ja
vaarattomasti käytettävissä.
Jos käyttöä ei voida varmistaa
pääkatkaisijan avulla, on työalueelle asennettava ylimääräinen
HÄTÄPYSÄYTYSKYTKIN, johon pääsee hyvin käsiksi.

VARO

• Käsittele ainoastaan sellaisia materiaaleja, jotka eivät reagoi vaarallisesti käsittelyn aiheuttamaan energianlisäykseen. Tämä koskee myös muita, esimerkiksi auringonvalon aiheuttamia, energianlisäyksiä.
• Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten
aineiden käsittelyyn eikä vedessä.
• Käsittele tauteja aiheuttavia aineita vain suljetuissa astioissa sopivassa vetokaapissa. Mikäli sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä IKA®-asiakaspalveluun.
• Laite ei sovellu käsikäyttöiseksi.
• RW 20 digital-laitteen suuren vääntömomentin vuoksi
jalusta ja sekoitusastian kiertymisvarmistus on valittava
erityisen huolellisesti.
• Aseta jalusta tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja palamattomalle alustalle.
• Varmista, että sekoitustyökalu on kiinnitetty istukkaan lujasti.

VAROITUS

Poista kiinnitysistukan avain
kiinnitysistukasta ennen laitteen
käynnistämistä.

• Käytä sekoitusakselin suojalaitetta!
• Kiinnitä sekoitusastia hyvin. Varmista, että se pysyy vakaasti paikallaan.

VAROITUS

Kiinnitä huomiota Fig. 8 merkittyihin vaarapaikkoihin.

• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Tarkista laitteen ja tarvikkeiden kunto aina ennen käyttöä.
Vaurioituneita osia ei saa käyttää.
• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan, kun
käytetään luvussa “Tarvikkeet” mainittuja tarvikkeita.
• Katkaise laitteen virta pääkytkimestä ja irrota pistoke pistorasiasta aina ennen työkalun vaihtamista ja tarvikkeiden
asennusta.
• Laitteen virransyöttö voidaan katkaista ainoastaan vetämällä pistoke pois pistorasiasta.
• Virtajohdon pistorasian on oltava helposti saatavilla.
• Käytettävän pistorasian pitää olla suojamaadoitettu.
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Ota huomioon sekoitustyökalun suurin sallittu pyörimisnopeus. Älä missään tapauksessa säädä pyörimisnopeutta
suuremmaksi.
• Valitse pienin pyörimisnopeus ennen laitteen käyttöönottoa, sillä laite alkaa käydä viimeksi säädetyllä pyörimisnopeudella. Suurenna pyörimisnopeutta hitaasti.
• Pyörimisnopeutta säädettäessä on kiinnitettävä huomiota
sekoitustyökalun mahdolliseen epätasapainoon ja sekoitettavan aineen roiskumiseen.
Laitetta ei koskaan saa käyttää
sekoitustyökalun pyöriessä vapaana. Varo, etteivät ruumiinosat, hiukset, korut tai vaatteet takerru pyöriviin osiin.

VAROITUS

Laitteen käyttö on vaarallista, jos
akselin pää pyörii vapaasti. Siksi
sekoitustyökalun työntäminen
ulos kotelon yläreunasta on sallittua ainoastaan laitteen
ollessa pysäytettynä.

VAROITUS

Käytä käsiteltävän materiaalin
riskiluokitusta vastaavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- ruumiinosien, hiuksien, vaatteiden ja korujen takertuminen.

VAROITUS
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ILMOITUS

Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvät aineet
- mekaanisen sekoitusenergian aiheuttama lasin rikkoutuminen.

ILMOITUS

Pienennä pyörimisnopeutta, jos:

- sekoitettavaa ainetta roiskuu ulos astiasta liian suuren
pyörimisnopeuden vuoksi
- laite toimii epätasaisesti
- laite liikkuu dynaamisten voimien vaikutuksesta
- laitteessa ilmenee vikoja.

VAROITUS

Älä koske pyöriviin osiin!

• Sekoitettavan materiaalin ja käyttöakselin väliin voi syntyä
staattinen varaus, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.
• Laite käynnistyy itsestään sähkökatkoksen tai mekaanisen
keskeytyksen jälkeen.
• Moottorin ulkopinnat (jäähdytysrivat) ja tietyt laakerit voivat kuumentua käytön aikana.
• Älä peitä moottorin tai käyttövoimayksikön tuuletusaukkoja ja jäähdytysripoja.
• Varmista, että jalusta ei pääse liikkumaan.
• Varo kohdistamasta iskuja alempaan akselin päähän tai
istukkaan. Jo pienet, huomaamattomat vauriot saavat aikaan epätasapainon ja akseli alkaa pyöriä epäkeskisesti.

• Käyttöakselin, istukan ja erityisesti sekoitustyökalujen
epätasapaino saattaa aiheuttaa laitteen ja koko rakenteen
kontrolloimatonta resonanssikäyttäytymistä. Tällöin lasikojeistot ja sekoitusastiat saattavat vaurioitua tai mennä
rikki. Rikkoutunut lasi ja pyörivä sekoitustyökalu saattavat vahingoittaa käyttäjää. Vaihda tässä tapauksessa sekoitustyökalu normaalisti toimivaan työkaluun tai korjaa
epätasapaino. Mikäli epätasapainoa ei saada korjatuksi tai
jos kuuluu epätavallisia ääniä, lähetä laite kauppiaalle tai
valmistajalle korjattavaksi. Liitä mukaan virheen kuvaus.
• Liian pitkä käyttö ylikuormituksella tai liian korkea ympäristön lämpötila saavat laitteen kytkeytymään pois päältä.
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja myös korjausten yhteydessä. Pistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen laitteen avaamista. Laitteen sisällä olevissa jännitteisissä osissa saattaa olla jännitettä pitkäänkin sen jälkeen,
kun virtapistoke on irrotettu.
Turvallisuussyistä suojusten tai
ilman työkaluja irrotettavien osien on oltava kiinnitettyinä laitteessa, jotta esimerkiksi vierasesineitä tai nesteitä ei pääse
laitteen sisään.

ILMOITUS

Hammaspyörävaihteiston vaihdeporrastusta saa vaihtaa vain
laitteen ollessa kytkettynä pois
päältä (moottorin ollessa pysähtyneenä). Muutoin hammaspyörävaihteiston vaihdeportaan hammaspyörät vaurioituvat.

ILMOITUS

Määräystenmukainen käyttö
• Käyttö:
Laitteella sekoitetaan viskositeetiltaan pieniä ja suuria nesteitä erilaisia sekoitustyökaluja käyttämällä.
Määräystenmukainen käyttö: jalustaan kiinnitettävä laite
(kiinnitysistukka suunnattuna alaspäin).
• Käyttöalue (vain sisätiloissa):
- laboratoriot
- koulut
- apteekit
- yliopistot

Laitetta voi käyttää kaikilla aloilla, paitsi:
- asuintiloissa
- tiloissa, jotka on liitetty suoraan pienjänniteverkkoon, jonka kautta sähköä kulkee myös asuintiloihin.
Käyttäjän turvallisuutta ei voida taata, jos:
- laitteen kanssa käytetään tarvikkeita, joita laitteen valmistaja ei ole toimittanut tai suositellut
- laitetta käytetään määräysten vastaiseen tarkoitukseen
valmistajan ohjeiden vastaisesti
- kolmas osapuoli on tehnyt muutoksia laitteeseen tai ohjauslevyyn.

Purkaminen pakkauksesta
• Purkaminen pakkauksesta:
- Poista laite varovasti pakkauksestaan.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota heti yhteys kuljetusyritykseen (posti, rautatie tai huolintaliike).

• Toimituksen sisältö:
- RW 20 digital-sekoitin
- pikaohje
- istukka-avain
- takuukortti.
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Tietämisen arvoista
Pyörimisnopeudeksi voidaan säätää 60 – 2000 kierrosta minuutissa, kun verkkotaajuus on 50 Hz, ja 72 – 2400 kierrosta
minuutissa, kun verkkotaajuus on 60 Hz. Laite lämpenee käytön aikana. Moottorissa olevien isojen jäähdytyspintojen ansiosta lämpö jakautuu ja heijastuu mahdollisimman tasaisesti.

Pitkän virtajohdon ansiosta ongelmaton työskentely jalustoilla on mahdollista ilman jatkojohtoa myös käytettäessä
poistoilmakuvun alla olevia korkeita lasikojeita.
Tarkkuussekoitusakseli on ontto akseli, jonka ansiosta sekoitusvarret voidaan työntää sen läpi laitteen ollessa pysähtyneenä.

Käyttö
Moottori on säädettävissä portaattomasti kitkavaihteen välityksellä, mutta sen käyttöasento pysyy vakiona. Moottorin
antotehon, käyntinopeuden ja vääntömomentin katsotaan
pysyvän vakioina, ja ne on optimoitu kyseiseen toimintapisteeseen. Kitkapyörävaihtimen jälkeen moottorin antoteho
välitetään vaihtoehtoisesti perään kytketyn käsisäätöisen
hammaspyörävaihteen ensimmäisen tai toisen portaan
kautta sekoituslaitteen käyttöakseliin.
Kun ei oteta huomioon häviöitä, käyttöakseliin kohdistuva
teho on sama kuin moottorin luovuttama teho energiansiirron (muunnon) aikana.

Vaihteisto huolehtii ainoastaan käyntinopeuden ja vääntömomentin muuntamisesta, jota kuvaa täysin teoreettisesti
Fig. 2 esitetty ominaiskäyrä.
Kitkavaihteen kuluminen pidetään mahdollisimman pienenä vaihteiston yhteyteen järjestetyn ruuvikytkimen avulla.
Ruuvikytkin säätää kitkavaihteen vaatimaa puristusvoimaa
sekoittimen käyttöakseliin vaikuttavasta voimasta riippuen.
Alhaisella vääntömomentilla myös puristusvoima on alhainen, ja se nousee vastaavasti vääntömomentin ollessa korkeampi.

Moottorinsuojus
Kuulalaakeroitu kondensaattorimoottori on huoltovapaa.
Sen käämitys on varustettu erillisellä ylikuumenemissuojakytkimellä (lukittuva lämpötilanrajoitin), joka kytkee moottorin pysyvästi pois päältä, jos sallittu lämpötila ylittyy.
Tämä erityinen suojakytkin on tarkoitettu kohteisiin, joissa
ei ole joko sallittua tai toivottavaa, että suojattava laite ylikuumenemisen jälkeen kytkeytyy automaattisesti takaisin
päälle. Lämpötilarajoitin on toimintaperiaatteeltaan kytkin,
joka tunnistaa ylilämpötilan, kuumenee sen seurauksena ja
kytkee samalla virran pois moottorista.

Lukittuvan lämpötila-anturin reagoidessa näytössä näkyy
Err. 5 (katso luku ”Vikakoodit”).
Tässä tapauksessa laite voidaan ottaa takaisin käyttöön vasta sitten, kun se on kytketty pois päältä noin 4-5 minuutiksi
laitteen etulevyssä olevalla keinukytkimellä (A, katso Fig. 1)
tai vetämällä verkkopistoke irti.
Tämän lyhyen jäähtymisjakson jälkeen virtapiirin koskettimet ovat jälleen kiinni ja laite on toimintavalmis.

Käyttökytkentä
(Fig. 3)
Kiertämällä laakeriholkkia vastapäivään kiristysistukan yläpuolella olevasta mustasta pyälletystä pinnasta (E, katso
Fig. 1) hammaspyörät irtoavat kytkystä. Tämän seurauksena sekoittimen keskiakseli siirtyy säteittäissuunnassa. Sen
jälkeen laakeriholkkia siirretään säädettävästä alueesta riippuen akselin suuntaan joko alas- tai ylöspäin. Kiertämällä
laakerihokkia takaisinpäin (myötäpäivään) hammaspyörät
palaavat takaisin kytkyyn ja sekoitustyökalun keskiakseli kääntyy alkuperäiseen asentoonsa, kunnes laakeriholkki
napsahtaa jälleen paikalleen.

Kun käytetään lasisia koeastioita ja hammaspyörävaihteisto
on kokeen aikana tai prosessin valmisteluvaiheessa vaihdettava toiselle vaiheelle, on otettava huomioon, että epäkeskosti sijoitetun laakeriholkin takia sekoitinpää siirtyy sekä
sivusuunnassa että akselin suuntaan. Jos tämä ei ole hyväksyttävää, sekoitinta on löysättävä kiinnitysistukassa.

VAROITUS

Vaihto vain moottorin ollessa pysähdyksissä!
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Käyttöakseli
Istukkaan ja käyttöakseliin saa kiinnittää sallittuja IKA®-sekoitustyökaluja (katso luku “Sallitut IKA®sekoitustyökalut“). Käyttöakseli on putkiakseli, jonka
yläosassa oleva aukko suljetaan suojakannella. Kun suojus
avataan, sekoitusakselin voi työntää ulos kotelon yläreunan
yli laitteen ollessa pysähtyneenä esimerkiksi astiaa vaihdettaessa.

Turvallisuussyistä suojakansi on painettava takaisin kotelon
aukon päälle, jotta aukko pysyy suljettuna. Vain näin taataan
laitteen luotettava toiminta ja estetään sekoitettavia aineita
pääsemästä laitteen sisään.

ILMOITUS

Noudata ehdottomasti luvussa “Turvallisuusohjeet”
esitettyjä ohjeita!

Pyörimisnopeuden näyttö
Kierrosluku säädetään kiertonupilla (B, katso Fig. 1).
Pyörimisnopeus näkyy välittömästi LED-näytössä (C, katso Fig. 1) kierroksina minuutissa (rpm).

Käyttöönotto
Aseta sekoitin vakaalle, tasaiselle ja pitävälle alustalle.
RW 20 digital-sekoitin kiinnitetään ristimuhvilla vakaalle
jalustalle. Sekoitusastia on turvallisuussyistä aina kiinnitettävä kunnolla. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kiinnitysalusta (jalusta) pysyy tukevasti paikallaan eikä kaadu tai
liiku sekoituksen aikana.

Tarvikkeet asennetaan asennusohjeiden mukaisesti (katso
Fig. 4 - 8).
Laitteen pistokkeen voi työntää pistorasiaan, kun edellä mainitut ehdot
täyttyvät.

Kiinnittäminen
Sekoittimen kiinnitys jalustaan
Asennuskuva
(katso Fig. 4)
Kiinnitä ristipidin (H) jalustaan (I). Kiinnitä sekoittimen tanko
(J) vapaaseen ylöspäin avoimeen ristipitimen aukkoon.
Kun sopiva sekoitin on oikeassa asennossa sekoitusta varten, tiukkaa molemmat kiristysruuvit (G) kunnolla.
Varmista sekoittimen tukeva kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa ja säännöllisin välein. Sekoittimen asentoa saa muuttaa vain, kun laite on pysäytetty ja verkkojohto on irrotettu
pistorasiasta.
Sekoitustyökalun kiinnitys istukkaan

VAROITUS

Poista kiinnitysistukan avain
kiinnitysistukasta ennen laitteen
käynnistämistä.

Asennuskuva
(katso Fig. 5)
Työnnä sekoitustyökalu (M) istukkaan (L). Kiristä istukka
kunnolla istukka-avaimella (K).
Sekoitustyökalun saa vaihtaa vain laite pysäytettynä ja verkkopistoke irrotettuna.

Sekoitusakselin suojuksen kiinnitys
Asennuskuva
(katso Fig. 6)
Tapaturmavaaran välttämiseksi pitää käyttää sekoitusakselin
suojusta (Q) (esim. R 301).
Muovisuojukset kiinnitetään sekoittimeen (T) ruuveilla (U) Fig.
6 mukaisesti. Sekoitusakselin suojuksen pituutta voi säätää ruuvilla (S).
Varmista sekoitusakselin suojuksen tukeva kiinnitys ennen
jokaista käyttökertaa ja säännöllisin välein. Sekoitusakselin
suojuksen asentoa saa muuttaa vain, kun laite on pysäytetty
ja verkkojohto on irrotettu pistorasiasta.
Sekoitusastian kiinnittäminen jalustaan
Asennuskuva
(katso Fig. 7)
Kiinnitä ensin kiristyspidin (X) jalustaan (I). Säädä tämän jälkeen kiristyspidin (X) sekoitustyökalun ja sekoitusastian (V)
asentoa vastaavalla tavalla. Kiristä kiinnitysruuvi (Y).
Varmista sekoitusastia (V) kiristämällä elastinen nauha (W).
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Laitteen kytkeminen päälle
Tarkista, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä.
Käytettävän pistorasian pitää olla
suojamaadoitettu.
Laitteen pistokkeen voi työntää pistorasiaan, kun edellä
mainitut ehdot täyttyvät.
Muutoin luotettava toiminta ei ole taattu tai laite saattaa
vaurioitua.
Laitteen käyttöönoton yhteydessä käyttöakseli alkaa pyöriä
viimeksi asetetulla kierrosluvulla.
Varmista myös, että säädetty pyörimisnopeus soveltuu valitulle kokoonpanolle.

Varmuuden vuoksi pyörimisnopeuden säätönuppi on hyvä
asettaa alhaisimmalle nopeudelle (ääriasentoon) ja säätää
vaihteisto pienimmälle vaihteelle. Laite käynnistyy, kun keinukytkintä (A) painetaan.
Kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan ja se kytketään
päälle, siitä saattaa kuulua aluksi nakuttava sivuääni, mikä
johtuu kitkavaihteiston pinnoituksen aiheuttamasta vastuksesta. Tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. Sivuääni katoaa,
kun laite on käynyt hetken aikaa.

Kunnossapito ja puhdistus
Laite ei tarvitse huoltoa. Rakenneosat kuitenkin kuluvat vanhetessaan, jolloin saattaa esiintyä vikoja.
Puhdistus:
Irrota pistoke pistorasiasta ennen
puhdistamista!
IKA®-laitteiden puhdistukseen saa käyttää ainoastaan
IKA®:n hyväksymiä puhdistusaineita.
Lika
Puhdistusaine
Väriaineet
isopropanoli
Rakennusmateriaalit
tensidipitoinen vesi/isopropanoli
Kosmeettiset aineet
tensidipitoinen vesi/isopropanoli
Elintarvikkeet
tensidipitoinen vesi
Polttoaineet
tensidipitoinen vesi

Varaosien tilaaminen:
Varaosia tilattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:
- laitetyyppi
- tyyppikilvessä mainittu laitteen valmistusnumero
- varaosan nimikenumero ja nimi, katso www.ika.com.
Korjaaminen:
Korjattavaksi toimitettavat laitteet tulee ensin puhdistaa, ja ne eivät saa sisältää terveydelle haitallisia
aineita.
Pyydä tätä varten lomake ”Decontamination Certificate”
IKA®-yhtiöltä tai lataa ja tulosta lomake IKA®-verkkosivulta
osoitteesta www.ika.com.
Lähetä laite korjattavaksi alkuperäispakkauksessaan. Varastopakkaus ei riitä palautuspakkaukseksi. Käytä lisäksi sopivaa kuljetuspakkausta.

Lisätietoja tässä mainitsematta jääneistä aineista saa asiakaspalvelustamme.
Laitetta puhdistettaessa on käytettävä suojakäsineitä.
Sähkölaitteita ei saa asettaa puhdistuksen aikana puhdistusaineeseen.
Varmista, ettei laitteeseen pääse kosteutta puhdistuksen aikana.
Mikäli halutaan käyttää jotain muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistus- tai desinfiointimenetelmiä, käyttäjän on
varmistettava valmistajalta, ettei suunniteltu menetelmä vahingoita laitetta.
Laitteen puhdistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että
kartio- ja kitkapyörän juoksupinnalle ei pääse öljy- tai rasvapitoisia aineita. Tämä vähentäisi huomattavasti kitka-/kartiopyörän materiaalien välistä kitkakerrointa vaikuttaen täten
epäedullisesti voiman siirtoon.
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Vikakoodit
Virhetilanteissa LED-näyttöön (C) ilmestyy vikakoodi, esimerkiksi Err. 5.
Menettele tällöin seuraavasti:
F Kytke laite pois päältä pääkytkimestä (A).
F Irrota sekoitustyökalu ja poista laite kokoonpanosta.
F Pienennä pyörimisnopeutta ja kytke laite päälle ilman sekoitustyökalua (laitekytkin (A)).
Virhe Syy
Vaikutus
Korjaus
Err. 5 Moottori ylikuormittuu
Moottori sammuu - Kytke laite pois päältä
- Vähennä moottorin kuormitusta ja käynnistä laite uudelleen
Err. 4 Moottori lukittuu tai ylikuormittuu Moottori sammuu - Kytke laite pois päältä
Mikäli vika ei korjaannu yllä mainituista toimenpiteistä huolimatta tai näyttöön ilmestyy jokin muu vikakoodi,
- ota yhteyttä asiakaspalveluumme
- lähetä laite meille ja liitä mukaan lyhyt kuvaus viasta.

Takuu
IKA®-takuuehtojen mukaan takuuaika on 24 kuukautta.
Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä laitteen myyneeseen kauppiaaseen. Voit lähettää laitteen kuitenkin myös
suoraan tehtaallemme liittämällä mukaan toimituslaskun ja ilmoittamalla reklamaation syyn. Rahdin maksaa lähettäjä.

Takuu ei kata kulutusosia eikä vaurioita, jotka aiheutuvat
asiattomasta käytöstä, riittämättömästä hoidosta ja huollosta ja käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.

Tarvikkeet
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Levyjalusta
Levyjalusta
Levyjalusta
Ristimuhvi

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Pidin
Joustava kytkin
Sekoitusakselin suojus
Jalustapidike

Löydät lisää lisävarusteita verkkosivultamme osoitteessa www.ika.com.

Sallitut IKA®-sekoitustyökalut

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

Turpiinisekoitin
Turpiinisekoitin
Potkurisekoitin
Potkurisekoitin
Potkurisekoitin
Potkurisekoitin (PTFE)
Liuotussekoitin
Liuotussekoitin
Ankkurisekoitin
Keskipakosekoitin

Suositeltava nopeus
(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

Möbius-sekoitin
Möbius-sekoitin
Kierukkasekoitin
Kierukkasekoitin
Kierukkasekoitin
Lapasekoitin
Lapasekoitin
Lapasekoitin

Suositeltava nopeus
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tekniset tiedot
Pyörimisnopeusalue:

(50 Hz, vaihe I)
(50 Hz, vaihe II)
(60 Hz, vaihe I)
(60 Hz, vaihe II)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Pyörimisnopeuden säätö

Portaaton

Pyörimisnopeuden näyttö

LED

Pyörimisnopeus – säätötarkkuus

rpm

±1

Poikkeama – Pyörimisnopeuden mittaus

rpm

± 30

Ncm

300 (ylikuormittaa)
150
24

Suurin sekoitusmäärä (vesi)

ltr

20

Suurin viskositeetti

mPas

10000

Sekoitusakselin suurin pyörimisnopeus:

(kun 60 rpm)
(kun 100 rpm)
(kun 1000 rpm)

Sallittu kytkentäaika

%

100

Nimellisjännite

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Taajuus

Hz

50 / 60

Ottoteho

W

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

Antoteho

W

35

Sekoitusakselin maksimaalinen antoteho
(kun 400 rpm vaiheella I, 230 V 50 Hz)

W

35

Kotelointiluokka standardin EN 60529 mukaan

IP 20

Suojausluokka

I (suojamaadoitus)

Ylijänniteluokka

II

Likaantumisaste

2

Ylikuormitussuoja

Kyllä / lämpöanturi moottorin käämityksessä

Sallittu ympäristön lämpötila

°C

+ 5...+ 40

Sallittu suhteellinen kosteus

%

80

Käyttökoneisto

Kondensaattorimoottori, jossa jäähdytyskahvat,
kitkavaihde ja perään kytketty 2-vaiheinen
hammaspyörävaihde

Kiinnitysistukan kiinnitysalue

mm

0,5–10

Putkiakselin sisä-Ø

mm

10,5

Varsi (Ø x pituus)

mm

13 x 160

Kotelo

Päällystetty valualumiini ja termoplastinen muovi

Mitat ilman vartta (L x S x K)

mm

88 x 212 x 294

Paino varren ja istukan kanssa

kg

3,1

Laitteen käyttökorkeus merenpinnasta

m

enint. 2000

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
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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

