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Megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünkben kijelentjük, hogy a termék megfelel a 2014/35/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és 2011/65/EU
irányelv rendelkezéseinek, és összhangban van az alábbi szabványokkal és normatív dokumentumokkal: EN 61010-1, EN
61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 és EN 12100.

Jelmagyarázat
VESZÉLY

(Extrém) veszélyes helyzet, amelynél a biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása
halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Veszélyes helyzet, amelynél a biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása halálhoz
vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT

Veszélyes helyzet, amelynél a biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása könnyű
sérüléshez vezethet.

MEGJEGYZÉS

Például olyan műveletekre hívja fel a figyelmet, amelyek anyagi kárhoz vezethetnek.
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Biztonsági tudnivalók
• Az üzembe helyezés előtt olvassa végig a kezelési
útmutatót, és ügyeljen a biztonsági tudnivalókra.
• A kezelési útmutatót mindenki számára könnyen elérhető
helyen tárolja.
• Ügyeljen arra, hogy csak képzett munkatársak dolgozzanak a készülékkel.
• Tartsa be a biztonsági tudnivalókat, irányelveket, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
• A termékek, az alkalmazott szerszámok, keverőedények,
kísérleti összeállítások és anyagok szinte korlátlan kombinációs lehetőségei miatt nem valósítható meg a felhasználó biztonsága kizárólag a termék szerkezeti kialakítása útján. Ezért további biztonsági intézkedésekre lehet szükség,
amelyeket a felhasználónak kell meghoznia. Így például
a kiegyensúlyozatlanság, a fordulatszám túl gyors emelée
vagy a keverőszerszám és a keverőedény közötti túl kis
távolság az üvegből készült eszközök és más mechanikai
hatásokra érzékeny keverőedények károsodását vagy törését okozhatja. A törött üveg és a szabadon forgó keverőszerszám a felhasználó súlyos sérülését idézheti elő.
• A felhevült anyag elégtelen keveredése vagy túl magas
fordulatszám választása és az ezáltal bevitt többletenergia ellenőrizetlen reakciókat idézhet elő. Ha üzem közben
ilyen fokozott veszélyek jelentkeznek, a felhasználónak
alkalmas kiegészítő óvintézkedésekről kell gondoskodnia (pl. fröccsenő anyag elleni védelem). Az IKA® a kritikus, ill. veszélyes anyagokkal dolgozó felhasználóknak
ettől függetlenül azt ajánlja, hogy az összeállított kísérlet
biztonságáról alkalmas további intézkedésekkel gondoskodjon. Ez jelenthet például robbanás- és tűzvédelmi intézkedéseket, de magasabb szintű felügyeleti rendszereket is. Ügyelni kell továbbá arra, hogy a IKA® készülék
kikapcsológombjának azonnal közvetlenül és veszélytelen
módon elérhetőnek kell lennie.
Ha a hozzáférés a főkapcsolóval
nem minden esetben biztosítható,
egy további, jól elérhető VÉSZLEÁLLÍTÓ gombot kell beszerelni a munkaterületen.

VIGYÁZAT

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás közbeni energiabevitel nem aggályos. Ez az
energiabevitel más formáira, pl. a fénysugárzásra is érvényes.
• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes légkörben,
veszélyes anyagokkal és víz alatt.
• Betegségeket előidéző anyagokat csak zárt edényben és
megfelelő elszívás mellett dolgozzon fel. Kérdéseivel forduljon az IKA® munkatársaihoz.
• A készülék nem használható kézi üzembne.
• Az RW 20 digital nagy forgatónyomatéka miatt különös
gonddal kell megválasztani az állványt, valamint elfordulás ellen biztosítani a keverőedényt.
• Az állványt szabadon állítsa fel egy sík, stabil, tiszta, csúszásmentes, száraz és tűzálló felületen.

• Ügyeljen a keverőszerszám szilárd befogására a tokmányban!

FIGYELEM

Távolítsa el a tokmánykulcsot a
tokmányból, mielőtt bekapcsolja
a berendezést.

• Használjon keverőtengely-védőberendezést!
• Rögzítse megfelelően a keverőedényt. Ügyeljen az edény
stabil helyzetére.

FIGYELEM

Ügyeljen a Fig. 8 megjelölt veszélyes helyekre.

• Kerülje a készüléket és a kiegészítőit érő lökéseket és ütéseket.
• Minden használat előtt ellenőrizze a készülék és a kiegészítők épségét. Ne használjon sérült eszközöket.
• A biztonságos munkavégzés csak a “Kiegészítők” fejezetben ismertetett kiegészítőkkel valósítható meg.
• A szerszámváltás és a jóváhagyott kiegészítők felszerelése alatt a készülék főkapcsolója KI helyzetben kell, hogy
álljon, vagy a készüléket le kell választani az elektromos
hálózatról.
• A készülék áramtalanítása csak a hálózati dugó, ill. a készülék dugója kihúzásával történhet.
• A tápvezeték dugaszolóaljzatának könnyen elérhető és
megközelíthető helyen kell lennie.
• A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel) kell
rendelkeznie.
• A típustáblán szereplő feszültségnek meg kell egyeznie a
hálózati feszültséggel.
• Ügyeljen a használt keverőszerszám engedélyezett fordulatszámára. Semmi esetre se állítson be magasabb
fordulatszámot.
• A készülék üzembe helyezése előtt állítsa be a legalacsonyabb fordulatszámot, mivel a készülék az utoljára beállított
fordulatszámmal indul el. Lassan növelje a fordulatszámot.
• A fordulatszám beállítása során ügyeljen a keverőszerszám kiegyensúlyozatlanságára, és a keverendő anyag
esetleges fröccsenésére.
Soha ne járassa a készüléket
szabadon forgó keverőszerszámmal. Ügyeljen arra, hogy a forgó
alkatrészek ne érhessenek el testrészeket, hajat, ékszereket és ruhadarabokat.

FIGYELEM

A készülék szabadon forgó tengelyvéggel való járatása veszélyes. Ezért a biztonság kedvéért
a keverőszerszám csak álló helyzetben tolható túl a ház
felső élén.

FIGYELEM
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Viseljen a feldolgozott anyag
veszélyességi osztályának megfelelő személyi védőfelszerelést.
Ellenkező esetben veszélyt idézhet elő:
- a fröccsenő folyadék
- a kirepülő alkatrészek
- a testrészek, haj, ruhadarabok és ékszer beszorulása.

FIGYELEM

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen az alábbi veszélyekre:

- gyúlékony anyagok
- a keverés mozgási energiájából származó üvegtörés.
Csökkentse a fordulatszámot,

MEGJEGYZÉS ha:

- az anyag a túl magas fordulatszám miatt kifröccsen az
edényből
- a készülék járása egyenetlenné válik
- a készülék vagy az egész összeállítás mozgásba kezd a
dinamikus erők miatt
- hiba lép fel.

FIGYELEM

Soha ne nyúljon a forgó alkatrészekhez!

• Az anyag és a hajtótengely közötti elektrosztatikus kölcsönhatás nem zárható ki, és veszélyt idézhet elő.
• Az áramellátás megszakadása vagy a keverési folyamat
közben bekövetkező mechanikai szünet után a készülék
automatikusan újra bekapcsol.
• Üzem közben ügyelni kell arra, hogy a motor felületei
(hűtőbordák) és különösen a csapágyak nagymértékben
felmelegedhetnek.
• Ne takarja le a motor, ill. a hajtás szellőzőréseit és hűtőbordáit.
• Ügyeljen arra, hogy az állvány ne kezdjen mozgásba.

• Kerülje az alsó tengelyvéget, ill. a tokmányt érő lökéseket
és ütéseket. Már a kisebb, észre sem vehető károsodások
is a tengely kiegyensúlyozatlanságát és egyenetlen járását
idézik elő.
• A hajtótengely, a tokmány és különösen a keverőszerszámok kiegyensúlyozatlansága a készülék és a teljes összeállítás irányíthatatlan rezonanciáját idézheti elő. Ennek
hatására az üvegből készült eszközök és keverőedények
károsodhatnak vagy összetörhetnek. Ez, valamint a forgó
keverőszerszám a felhasználó sérülését okozhatja. Ilyen
esetben cserélje ki a keverőszerszámot egy jól kiegyensúlyozott darabra, ill. szüntesse meg a kiegyensúlyozatlanság okát. Ha továbbra is kiegyensúlyozatlanságot vagy
szokatlan hangokat tapasztal, küldje vissza javításra a készüléket a forgalmazóhoz vagy a gyártóhoz, és mellékelje
a hiba leírását.
• Túl hosszú idejű túlterheléses üzem és túl magas környezeti hőmérséklet esetén a készülék tartósan kikapcsol.
• A készüléket - javítás esetén is - csak szakember nyithatja
fel. A készülék felnyitása előtt ki kell húzni a hálózati csatlakozót. A készülék belsejében található feszültség alatti
alkatrészek a hálózati csatlakozó kihúzása után hosszú
idővel is még feszültség alatt állhatnak.
Azokat a burkolatokat, ill. alkat-

MEGJEGYZÉS részeket, amelyek segédeszköz
nélkül leszerelhetők a készülékről, a biztonságos működés érdekében például az idegen
testek, folyadékok stb. bejutásának megakadályozására
vissza kell helyezni a készülékre.
Másik

fogaskerék-fokozatba

MEGJEGYZÉS csak kikapcsolt berendezés esetén (álló motornál) szabad átváltani. Ellenkező esetben a fogaskerekes hajtómű fogaskerekei megsérülhetnek.

Rendeltetésszerű használat
• Alkalmazás:
A készülék alacsony és magas viszkozitású folyadékok különböző keverőszerszámokkal történő keverésére szolgál.
Rendeltetésszerű használat: álló helyzetű gép (a szorító
tokmány alul található).
• Alkalmazási terület (csak beltérben):
- Laboratóriumok
- Iskolák
- Gyógyszertárak
- Egyetemek

A készülék minden területen használható, kivéve:
- Lakóterekben
- Olyan területeken, amelyek közvetlenül csatlakoznak olyan
kisfeszültségű táphálózathoz, amely lakótereket is ellát.
A felhasználó védelme nem biztosított:
- Ha a készüléket nem a gyártó által szállított vagy ajánlott
kiegészítőkkel használják
- Ha a készüléket a gyártó előírásaitól eltérő, nem rendeltetésszerű módon használják
- Ha külső fél módosításokat eszközöl a készüléken vagy az
áramköri lapon.
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Kicsomagolás
• Kicsomagolás:
- A készüléket óvatosan csomagolja ki.
- Ha sérüléseket észlel, azonnal rögzítse a tényállást (posta,
vasút vagy spedíció).

• Szállítási terjedelem:
- RW 20 digital keverőberendezés
- rövid útmutató
- tokmánykulcs
- garanciajegy.

Tudnivalók
60 és 2000 rpm közötti fordulatszámok állíthatók be 50 Hz
hálózati frekvencián, illetve 72 - 2400 rpm közötti fordulatszámok 60 Hz hálózati frekvencia esetén. A gép üzem
közben felmelegszik. A nagyméretű hűtőfelületek a motoron a hő lehető legegyenletesebb elosztását és kisugárzását
szolgálják.

A hosszú tápkábel lehetővé teszi az álló berendezés problémamentes üzemeltetését - páraelszívó ernyő alatt elhelyezett magas üvegszerkezetek esetén is - hosszabbító kábel
nélkül.
A precíziós keverőtengely üreges tengely kialakítású, és lehetővé teszi a keverőszárak behelyezését álló helyzetben.

Hajtás
A motor fokozatmentesen eltolható egy dörzskerekes hajtás segítségével, és egy üzemi helyzetben működtethető.
A motor által leadott teljesítmény, a fordulatszám és a forgatónyomaték adott, és erre az üzemi pontra van optimalizálva. A motor által leadott teljesítményt a dörzshajtás az
utána kapcsolt, kézzel állítható fogaskerékhajtás első vagy
második fokozata átadja a keverőmű hajtótengelyére.
A hajtótengelyre jutó teljesítmény a veszteségek elhanyagolásával az energiaátvitel (áthajtás) során mindig akkora,
amekkora a motor által leadott teljesítmény.

A hajtóműben csupán fordulatszám- és nyomatékátalakítás
történik, amely elméletileg a Fig. 2 látható jelleggörbével
írható le.
A dörzshajtás kopását a hajtáshoz illesztett csavaros tengelykapcsoló alacsony szinten tartja. A dörzskeréken szükséges nyomóerőt a csavaros tengelykapcsoló határozza
meg a keverőtengelyre ható nyomatéklefutásnak megfelelően. Alacsony nyomatékszint esetén kis nyomóerőt; nagy
nyomatékszint esetén nagy nyomóerőt fejt ki.

Motorvédelem
A golyóscsapágyazású kondenzátoros motor karbantartásmentes. A motortekercselés egy speciális túlmelegedésvédő
kapcsolót tartalmaz (öntartó hőmérséklet-határoló), amely
a megengedett motorhőmérséklet túllépésekor a motort
tartósan lekapcsolja.
Ez a speciális védőkapcsoló-típus akkor használatos, ha a
berendezés automatikus visszakapcsolása a túlmelegedést
követően nem kívánatos, ill. nem megengedett. A hőmérséklet-határoló alapelve az, hogy a kapcsolók egyike
a megengedett legmagasabb hőmérséklet elérésekor egyrészt maga is felmelegszik, másrészt leválasztja a motort az
áramellátásról.

Az öntartó hőmérséklet-határoló működése során az Err. 5
üzenet jelenik meg a kijelzőn (lásd a “Hibakódok” című
fejezetet).
Ebben az esetben a készülék csak akkor helyezhető újra
üzembe, ha az előlapon lévő billenőkapcsoló (A, lásd Fig. 1)
működtetésével, vagy a hálózati csatlakozó kihúzásával kb.
4-5 percre kikapcsolták.
A rövid lehűlési idő után az áramkörben újra zárnak az érintkezők, és a készülék újra üzemkész.
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A hajtómű átkapcsolása
(Fig. 3)
A csapágypersely óramutatóval ellentétes irányban történő
elforgatásával a szorító tokmány feletti fekete bordázott
felületen (E, lásd Fig. 1) a fogaskerekek reteszelése kioldódik. A keverőszerszám középső tengelye így radiális irányban eltolható. Ezután a csapágypersely axiálisan a beállítani
kívánt területnek megfelelően felfelé vagy lefelé eltolható.
A csapágypersely visszaforgatásával (óramutatóval egyező
irányban) a fogaskerekek újra reteszelődnek, és a keverőszerszám középső tengelye az eredeti pozícióba visszafordul
a csapágypersely újbóli bereteszelődéséig.

Ha egy próba- vagy folyamateljárásban egy üvegberendezésben a hajtási fokozatot váltani szükséges, a keverőszerszám eltolása az excentrikusan felépített csapágypersellyel
és az axiális irányban történő eltolással lehetséges. Ha ez
nem elfogadható, a keverőszerszámot meg kell lazítani a
szorító tokmányban.

FIGYELEM

Átkapcsolni csak álló helyzetben szabad!

Hajtótengely
A tokmány és a hajtótengely az IKA® által jóváhagyott keverőszerszámok befogását teszi lehetővé (lásd az “Engedélyezett IKA®-keverőszerszámok” fejezetet). A hajtótengely csőtengelyként van kialakítva, amelynek a felső nyílását
a keverőtengely-burkolat zárja le. Lehetőség van azonban
arra, hogy a keverőszárat a készülék álló helyzetében,
pl. az edény cseréjekor a keverőtengely-burkolat eltávolítása után a ház felső éle fölé kitoljuk.

A biztonságos működéshez a keverőtengely-burkolatot vis�sza kell helyezni a ház nyílásába, hogy az megfelelően le
legyen zárva. Csak így valósul meg a biztonságos munkavégzés, és így akadályozható meg az anyagok készülékbe
való bejutása.
Ezzel kapcsolatba ügyeljen a

MEGJEGYZÉS “Biztonsági tudnivalók” fejezetben foglaltakra!

Fordulatszám-kijelző
A fordulatszám a forgatógombbal (B, lásd az Fig.1) állítható be.
A fordulatszámot a LED-kijelző közvetlenül percenkénti fordulatokban (rpm) jeleníti meg (C, lásd az Fig. 1).

Üzembe helyezés
Állítsa a keverőberendezést stabil, sík és csúszásmentes felületre. Az RW 20 digital keverőberendezést kettősdióval
kell egy stabil állványhoz rögzíteni. A keverőedényt biztonsági
okokból mindig gondosan rögzíteni kell. Emellett ügyelni kell
arra is, hogy a tartóberendezést (állványt) úgy rögzítse, hogy
ne borulhasson fel, és ne kezdjen mozgásba keverés közben.

A kiegészítőket az alábbi szerelési útmutató szerint kell összeállítani (Fig. 4 - Fig. 8).
Ha ezek a feltételek teljesültek, a készülék a hálózati dugó csatlakoztatása
után üzemkész.
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Rögzítés
A keverőmű rögzítése az állványon
Szerelés képe
(lásd a Fig. 4)
Rögzítse a (H) keresztkarmantyút az (I) állvány oszlopon.
Rögzítse a keverőmű (J) tartókarját a szabad, felfele nyitott
keresztkarmantyúban.
A keverési folyamathoz kívánt pozícióba beállítva, húzza
meg erősen a két (G) szorítócsavart.
Minden üzembe helyezés előtt és rendszeres időközönként
ellenőrizze a keverőmű szilárd elhelyezését. A keverőmű pozícióját csak nyugalmi állapotban és kihúzott hálózati csatlakozó mellett szabad változtatni.
A keverőszerszám rögzítése a tokmányban

FIGYELEM

Távolítsa el a tokmánykulcsot a
tokmányból, mielőtt bekapcsolja
a berendezést.

Szerelés képe
(lásd a Fig. 5)
A (M) keverőszerszámot csúsztassa be az (L) tokmányba. A
tokmányt erősen húzza meg a (K) tokmánykulccsal.
A keverőszerszám cserét csak nyugalmi állapotban és kihúzott
hálózati csatlakozó mellett szabad elvégezni.

Keverőtengely védelem rögzítése
Szerelés képe
(lásd a Fig. 6)
A készülékkel végzett munka során a sérülések elleni védekezés céljából használjon (Q) keverőtengely védelmet (pl.
R 301).
A (U) csavarokkal kell a műanyag félköpenyeket rögzíteni
a keverőkészüléken a Fig. 6 jelzett módon. A (S) csavarral
változtatható a védelem a hossz mentén.
Minden üzembe helyezés előtt és rendszeres időközönként
ellenőrizze a keverőtengely védelem szilárd rögzítését. A keverőtengely védelem pozícióját csak nyugalmi állapotban és
kihúzott hálózati csatlakozó mellett szabad változtatni.
A keverőedény rögzítése az állványhoz szorítóval
Szerelés képe
(lásd a Fig. 7)
Először erősítse a szorítót (X) az állványhoz (I). Ezután állítsa
be a szorítót (X) a keverő és a keverőedény (V) pozíciójának
megfelelően. Húzza meg a rögzítőcsavart (Y).
Rögzítse a keverőedényt (V) az elasztikus szalag (W) meghúzásával.

A készülék bekapcsolása
Ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő feszültség megegyezik-e az elérhető hálózati feszültséggel.
A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel) kell rendelkeznie.
Ha ezek a feltételek teljesültek, a készülék a hálózati dugó
csatlakoztatása után üzemkész.
Ellenkező esetben a biztonságos működés nem valósítható
meg, vagy a készülék károsodhat.

Kétség esetén állítsa be a forgatógombbal a legkisebb fordulatszámot (az első motorszán-pozíció), a hajtóművön pedig a legalacsonyabb fokozatot. A berendezés elkezd üzemelni, ha a billenőkapcsolót (A) átkapcsolja I állásba.
Ha a berendezést egy ideig nem használta, a bekapcsolás
után a dörzskeréhajtás dörzsbetétjének előfeszítő erejétől
függően egy kopogó hang lehet hallható.
A berendezés működésére ez nem bír jelentőséggel. A kopogó hang rövid bejáratási idő után elhal.

A berendezés az üzembe helyezésekor a legutóbb beállított fordulatszámon üzemel. Győződjön meg arról is, hogy
a beállított fordulatszám a kiválasztott tesztberendezéshez
megfelelő.
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Karbantartás és tisztítás
A készülék nem igényel karbantartást. Csak az alkatrészek
természetes öregedése és azoknak a statisztikai meghibásodási aránya érinti.
Tisztítás:
Tisztításkor húzza kia hálózati csatlakozót.
Az IKA® készülékeket csak az IKA® által jóváhagyott tisztítószerrel tisztítsa.
Szennyeződés
Tisztítószer
Színezőanyagok
Izopropanol
Építőanyagok
tenzidtartalmú víz/izopropanol
Kozmetikumok
tenzidtartalmú víz/izopropanol
Élelmiszerek
tenzidtartalmú víz
Tüzelőanyagok
tenzidtartalmú víz
Az itt fel nem sorolt anyagokkal kapcsolatosan érdeklődjön
alkalmazástechnikai laborunkban.
A készülék tisztítása során viseljen védőkesztyűt.
Az elektromos készülékeket nem szabad tisztítás céljára belemeríteni a tisztítószerbe.
A tisztítás során nem juthat nedvesség a készülékbe.
A gyártó ajánlásától eltérő tisztítási és fertőtlenítési eljárás
alkalmazása előtt a felhasználónak a gyártónál meg kell
győződnie arról, hogy a tervezett módszer nem károsítja a
készüléket.
A berendezés tisztításakor különösen figyeljen arra, hogy a
kúpos tárgya és a dörzskerék futófelületeire ne kerülhessen
olaj- vagy zsírtartalmú anyag. Ez ugyanis jelentősen csökkentené a dörzskerék/kúpos tárcsa között létrejövő súrlódási együtthatót, és ezzel rontaná a teljesítményátvitelt.

Pótalkatrészek rendelése:
Pótalkatrészek rendelése esetén, kérjük, az alábbi adatokat
közölje:
- Készülék típusa
- Készülék gyári száma, lásd a típustáblát
- Alkatrész pozíciószáma és megnevezése,
lásd a www.ika.com oldalon.
A készülék javítása:
Kérjük, csak olyan készülékeket küldjenek be javításra, amelyek tiszták és egészségkárosító anyagoktól mentesek.
Ehhez használják a készülékhez mellékelt “Decontamination
Certificate” űrlapot, vagy töltsék le és nyomtassák ki az űrlapot az IKA® weboldaláról: www.ika.com.
A készüléket az eredeti csomagolásában küldjék vissza javításra. A tároláshoz használt csomagolás a visszaküldéshez
nem elegendő. Használjon mellette alkalmas szállítási csomagolást.

Hibakódok
Ha hiba következik be, ezt a LED-kijelzőn (C) olvasható hibakód jelzi, pl.: Err. 5.
Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:
F Kapcsolja ki a készüléket a hátoldalon (A).
F Vegye ki a keverőszerszámot, és vegye ki a készüléket az állványból.
F Csökkentse a fordulatszámot, és kapcsolja be a készüléket keverőszerszám nélkül.
Ok
Hatás
Megoldás
Hiba
Err. 5

A motor túlterhelődött

A motor leáll

Err. 4

A motor elakadt vagy túlterhelődött

A motor leáll

- Kapcsolja ki a készüléket
- Csökkentse a motor terhelését, és indítsa újra
- Kapcsolja ki a készüléket

Ha a hiba elhárítása a leírt módon nem sikerül, vagy más hibakód jelenik meg:
- kérjük, forduljon a szervizosztályhoz
- küldje vissza a készüléket, és mellékelje a hiba rövid leírását.
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Szavatosság
A IKA® értékesítési és szállítási feltételeinek megfelelően a
garancia ideje 24 hónap. Garanciális igény esetén forduljon a
szakkereskedőhöz. A készüléket azonban küldheti közvetlenül gyárunknak is, ha mellékeli a szállításról szóló számlát és
a reklamációs indok leírását. A szállítás költségei Önt terhelik.

A garancia nem terjed ki kopott alkatrészekre és nem érvényes olyan hibák esetén, melyek a jelen használati utasításban lévő útmutatások ellenére a szakszerűtlen kezelésre,
valamint a nem megfelelő gondozásra és karbantartásra
vezethetők vissza.

Kiegészítők
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Lemezes állvány
Lemezes állvány
Lemezes állvány
Kereszttartó

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Szorítófogó
Flexibilis csatlakozás
Keverőtengely védelme
állványtartó

További tartozékokat a www.ika.com weboldalon talál.

Engedélyezett IKA®-keverőszerszámok

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

ajánlott sebesség
(rpm)
Turbinás keverő
≤ 2000
Turbinás keverő
≤ 2000
Propeller keverő
≤ 2000
Propeller keverő
≤ 2000
Propeller keverő
≤ 2000
Propeller keverő (PTFE) ≤ 800
Oldó keverő
≤ 2000
Oldó keverő
≤ 2000
Horgony keverő
≤ 1000
Centrifugális keverő
≤ 2000

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

Möbius keverő
Möbius keverő
Csigás keverő
Csigás keverő
Csigás keverő
Tárcsás keverő
Tárcsás keverő
Tárcsás keverő

ajánlott sebesség
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Műszaki adatok
Fordulatszám-tartomány:		
			
			
			

(50Hz I fokozat)
(50Hz II fokozat)
(60Hz I fokozat)
(60Hz II fokozat)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Fordulatszám-beállítás

Fokozatmentes

Fordulatszám-kijelző

LED-ek

Fordulatszám beállítási pontossága

rpm

±1

Eltérés - fordulatszámmérés

rpm

± 30

Ncm

300 (túlterhelés)
150
24

Max. keverhető mennyiség (víz)

ltr

20

Max. viszkozitás

mPas

10000

Megengedett folyamatos üzemidő

%

100

Keverőtengely max. forgatónyomatéka:
			
(60 rpm esetén)
				(100 rpm esetén)
				(1000 rpm esetén)

Névleges feszültség

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvencia

Hz

50 / 60

Teljesítményfelvétel

W

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

Leadott teljesítmény

W

35

max. leadott teljesítmény a keverőtengelyen (400 rpm
fordulaton mérve I hajtóműfokozatban, 230 V 50 Hz)

W

35

EN 60529 szerinti védelem típusa

IP 20

Védelmi osztály

I (védőföldelés)

Túlfeszültség-kategória

II

Szennyeződés foka

2

Túlterhelés elleni védelem

Igen / Hőmérséklet-érzékelő a motortekercsekben

Megengedett környezeti hőmérséklet

°C

+ 5 ... + 40

Megengedett relatív páratartalom

%

80

Hajtás

Bordás hűtésű kondenzátoros motor
dörzskerékhajtással és utána kapcsolt, 2 fokozatú
fogaskerékhajtással

Tokmány befogási tartománya

mm

0,5 − 10

Csőtengely belső Ø

mm

10,5

Konzol (Ø x L)

mm

13 x 160

Ház

Alumíniumöntvénnyel és termoplasztikus
műanyaggal fedve

Méretek konzol nélkül (sz x mé x ma)

mm

88 x 212 x 294

Súly konzollal és tokmánnyal

kg

3,1

Készülék tengerszint feletti magassági tartománya

m

max. 2000

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
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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

