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Atbilstības deklarācija
Ar pilnu atbildību apliecinām, ka produkts atbilst direktīvu 2014/35/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2011/65/ES noteikumiem
un ir izgatavots saskaņā ar šādām normām un normatīvajiem dokumentiem: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 un EN 12100.

Zīmju skaidrojums
BĪSTAMI

(Ļoti bīstami) Bīstamas situācijas, kad netiek ievēroti drošības norādījumi, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamas situācijas, kad netiek ievēroti drošības norādījumi, var izraisīt nāvi vai smagus
ievainojumus.

UZMANĪBU
NORĀDE

Bīstamas situācijas, kad netiek ievēroti drošības norādījumi, var izraisīt vieglus ievainojumus.
Piemēram, ir jāapzinās, kādas darbības var izraisīt mantas bojājumus.
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Drošības norādījumi
• Pirms ekspluatācijas sākšanas pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus.
• Uzglabājiet lietošanas instrukciju visiem pieejamā vietā.
• Pievērsiet uzmanību, lai ar iekārtu strādātu tikai apmācīts
personāls.
• Ievērojiet drošības norādījumus, direktīvas, darba drošības
un negadījumu novēršanas priekšrakstus.
• Gandrīz neierobežots iespējamo kombināciju daudzums,
ko veido izstrādājums, izmantotais instruments, maisīšanas trauks, mēģinājuma norise un vide, neļauj garantēt
lietotāja drošību tikai ar konstruktīviem priekšnoteikumiem, kas ir iestrādāti izstrādājumā. Tāpēc var būt nepieciešami papildu drošības pasākumi, kas jārealizē pašam
lietotājam. Piemēram, nelīdzsvarojums, pārāk straujš apgriezienu skaita palielinājums vai pārāk mazs atstatums
starp maisīšanas instrumentu un trauku var sabojāt vai
saplēst stikla aparatūru vai citus mehāniski trauslus maisīšanas traukus. Plīstošs stikls vai atklāts rotējošs maisīšanas
instruments var smagi ievainot lietotāju.
• Nepietiekami izmaisīts karsts materiāls vai izvēlēts pārāk
augsts apgriezienu skaits, kas palielina enerģiju, var būt
par cēloni nekontrolējamām reakcijām. Šādos ekspluatācijas apstākļos, kad ir paaugstināts risks, lietotājam ir
jāveic piemēroti papildu drošības pasākumi (piem., jāuzstāda aizsargs pret šķembām). Neatkarīgi no iepriekš minētā IKA®, veicot nedrošu vai bīstamu materiālu apstrādi,
iesaka lietotājiem papildus nodrošināt mēģinājuma norisi
ar piemērotiem pasākumiem. To var īstenot, piemēram, ar
sprādziena vai uguns slāpēšanas pasākumiem vai ar augstākā līmenī instalētām kontrolierīcēm. Turklāt ir jāņem
vērā, ka IKA® izstrādājuma izslēgšanas slēdzim (AUS) ir
jābūt pieejamam nekavējoties, nepārprotami un droši.
Ja nav iespējams nodrošināt pieeju galvenajam slēdzim jebkurā
brīdī, darba vietā jāuzstāda labi
sasniedzams papildu AVĀRIJAS IZSLĒGŠANAS slēdzis.

UZMANĪBU

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuras apstrādājot, nevar tikt
paaugstināta enerģija. Tas attiecas arī uz citiem enerģijas
nesējiem, piem., apgaismojumu.
• Neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamā vidē, ar bīstamām
vielām vai ūdenī.
• Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos ar piemērotu vilkmes ventilāciju. Jautājumu gadījumā
vērsieties uzņēmumā IKA®.
• Ierīce nav darbināma manuāli.
• RW 20 digital lielais griezes moments prasa īpašu uzmanību, izvēloties statīvu un pagriešanā stiprinājumu mērīšanas traukam.
• Uzstādiet statīvu uz līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,
sausas un ugunsizturīgas virsmas.
• Raugieties, lai maisīšanas instruments būtu stingri iespīlēts
spīļpatronā!

Pirms ierīces ieslēgšanas izņemiet

BRĪDINĀJUMS patronas atslēgu no patronas.

• Izmantojiet maisītāja vārpstas aizsargierīci!
• Nostipriniet maisīšanas trauku. Ievērojiet, lai maisīšanas
trauks būtu novietots stabili.
Ņemiet vērā Fig. 8 attēlotās bīs-

BRĪDINĀJUMS tamās vietas.

• Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus triecieniem un sitieniem.
• Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei un piederumiem nav bojājumu. Neizmantojiet bojātas detaļas.
• Drošs darbs tiek nodrošināts tikai ar piederumiem, kuri
aprakstīti nodaļā “Piederumi“.
• Veicot instrumentu maiņu un montējot atļautos piederumus, ierīces galvenajam slēdzim jābūt izslēgtā pozīcijā
(AUS) un ierīce jāatvieno no elektrotīkla.
• Ierīci var atvienot no elektrotīkla, vienīgi atvienojot tīkla
pieslēguma jeb ierīces kontaktdakšu.
• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizsniedzamai un pieejamai.
• Izmantotajai kontaktligzdai ir jābūt iezemētai (ar nulles
vadu).
• Tehnisko datu plāksnītē norādītajam spriegumam jāatbilst
elektrotīkla spriegumam.
• Ievērojiet attiecīgā maisīšanas instrumenta pieļaujamo apgriezienu skaitu. Nekad neuzstādiet augstāku apgriezienu
skaitu.
• Pirms darba sākšanas uzstādiet vismazāko apgriezienu
skaitu, citādi ierīce sāks darboties ar apgriezienu skaitu,
kas uzstādīts iepriekšējā lietošanas reizē. Lēnām palieliniet
apgriezienu skaitu.
• Iestatot apgriezienu skaitu, pievērsiet uzmanību tam, lai
maisītāja rīks nedarbotos nevienmērīgi un jaucamais šķidrums nešļakstītos.
Nekad nedarbiniet ierīci ar brīvi

BRĪDINĀJUMS rotējošu maisītāja rīku. Uzmanieties, lai rotējošās detaļas neskartu ķermeņa daļas, matus, rotaslietas vai apģērbu.
Darbībaar brīvi rotējošu vārpstas

BRĪDINĀJUMS galu ir bīstama. Tādēļ, drošības
apsvērumu dēļ, maisītāja rīka
izvirzīšana cauri virsējai korpusa malai ir pieļaujama tikai
dīkstāves laikā.
Lietojiet personīgo aizsargaprī-

BRĪDINĀJUMS kojumu, kas atbilst apstrādājamās vielas bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv bīstamība:
- apšļakstīties ar šķidrumiem
- daļu izsviešanas dēļ
- skart ķermeņa daļas, matus, apģērbu un rotaslietas.
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NORĀDE

Ņemiet vērā apdraudējumu, ko
rada:

- uzliesmojošas vielas
- mehāniskas jaukšanas enerģijas rezultātā plīstošs stikls.

NORĀDE

Samaziniet apgriezienu skaitu,
ja:

- apstrādājamā viela pārāk augsta apgriezienu skaita dēļ
šļakstās ārā no trauka
- ierīce sāk nevienmērīgi darboties
- ierīce vai visa konstrukcija dinamisku spēku rezultātā
sāk pārvietoties
- parādās kļūme.
Nepieskarieties

BRĪDINĀJUMS detaļām!

rotējošām

• Nevar tikt izslēgta elektrostatiskā mijedarbība starp vidi un
piedziņas vārpstu un tas var radīt apdraudējumu.
• Pēc strāvas padeves pārtraukuma vai mehāniska pārtraukuma maisīšanas procesa laikā aparāts pats atsāk darbību.
• Darbības laikā ir jāņem vērā, ka motora virsma (dzesēšanas ribas) un gultņu balsta vietas var ļoti stipri sakarst.
• Neaizklājiet ventilācijas atveri un motora dzesēšanas ribas
vai piedziņu.
• Uzmaniet, lai statīvs neizkustas no vietas.
• Nepakļaujiet triecieniem un sitieniem vārpstas apakšējo
galu vai zobvainaga iestiprināšanas patronu. Pat nelieli un
nepamanāmi bojājumi var būt cēlonis nelīdzsvarojumam
un nelīdzenai vārpstas darbībai.

• Vārpstas, patronas un galvenokārt maisīšanas instrumenta nelīdzsvarojums var izraisīt nekontrolējamu rezonansi
ierīcē un visā konstrukcijā. Turklāt var tikt bojāta vai saplēsta stikla aparatūra un maisīšanas trauki. Lauskas un
rotējošais maisīšanas instruments var ievainot lietotāju.
Šādos gadījumos aizstājiet maisīšanas darbarīku ar tādu
instrumentu, kam nav nelīdzsvarojuma, vai arī novērsiet
tā cēloni. Ja ierīce turpina darboties nevienmērīgi vai rada
neparastus trokšņus, nosūtiet to saremontēt tirdzniecības
pārstāvim vai ražotājam, pievienojot ierīces darbības kļūdu aprakstu.
• Ja pārslodzes režīms ieilgst vai ir pārāk augsta apkārtējā
temperatūra, ierīce izslēdzas pavisam.
• Atvērt ierīci, arī lai veiktu remontu, drīkst tikai speciālists.
Pirms atvēršanas jāatvieno tīkla spraudnis. Strāvu vadošajās detaļās ierīces iekšpusē spriegums var saglabāties vēl
ilgāku laiku pēc elektrotīkla spraudņa atvienošanas.
Vāki vai detaļas, kuras no ierīces
var noņemt bez palīglīdzekļiem,
drošas ekspluatācijas nolūkā ir
pēc tam atkal jāuzliek uz ierīces, lai, piemēram, neļautu
iekļūt svešķermeņiem, šķidrumiem u.c.

NORĀDE

Pārslēgt citu zobratu pārnesuma
pakāpi drīkst tikai tad, kad aparāts ir izslēgts (motors apstājies).
Pretējā gadījumā tiek bojāti zobratu pārnesuma pakāpes
zobrati.

NORĀDE

Pareizas ekspluatācijas noteikumi
• Izmantošana:
Mērenas un augstas viskozitātes šķidrumu maisīšanai un
jaukšanai, izmantojot dažādus maisīšanas instrumentus.
Pareizas ekspluatācijas noteikumi: ierīce ar statīvu (spīļpatrona vērsta uz leju).

Ierīce ir piemērota izmantošanai visās vietās, izņemot:
- dzīvojamās telpas.
- vietas, kuras ir tieši pieslēgtas zema sprieguma elektroapgādes tīklam, kas ar elektroenerģiju apgādā arī dzīvojamās telpas.
Lietotāja drošība vairs netiek garantēta:
- ja ierīci ekspluatē kopā ar piederumiem, kurus nav piegādājis vai ieteicis ražotājs
- ja ierīci pretēji ražotāja norādījumiem neizmanto paredzētajam mērķim
- ja ierīces vai vadības plāksnes izmaiņas veic trešās personas.

• Izmantošanas vieta (tikai iekštelpās):
- laboratorijas		
- skolas
- aptiekas		
- universitātes

Izsaiņošana
• Izsaiņošana:
- Uzmanīgi izņemiet ierīci no iepakojuma
- Ja izstrādājums ir bojāts, nekavējoties informējiet piegādātāju (pasta vai dzelzceļa darbinieku vai ekspeditoru).

• Komplektā ietilpst:
- RW 20 digital maisītājs
- Īsa pamācība
- iestiprināšanas patronas atslēga
- garantijas kartīte.
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Noderīga informācija
Iespējams iestatīt 60 līdz 2000 rpm, ja tīkla frekvence ir
50 Hz, vai 72 līdz 2400 rpm, ja tīkla frekvence ir 60 Hz.
Darbības laikā ierīce uzsilst. Motora lielā dzesēšanas virsma
nodrošina iespējami vienmērīgu siltuma sadalījumu un izstarošanu.

Garais tīkla kabelis ļauj bez problēmām strādāt ar statīvu
- arī tad, ja zem tvaiku nosūcēja ir jānovieto augsts stikla
aprīkojums - nelietojot pagarinājuma kabeli.
Precīzā maisītāja vārpsta ir izveidota kā doba vārpsta, tāpēc
miera stāvoklī tajā ir iespējams iebīdīt maisītāja kātu.

Piedziņa
Ar frikcijas pārvadu var pārbīdīt motoru bezpakāpju režīmā, un tas strādā tikai vienā darba punktā. Motora jauda, apgriezienu skaits un griezes moments ir uzskatāmi par
konstantiem lielumiem, un tie ir optimizēti tieši šim darba
punktam. Aiz frikcijas pārvada motora jauda tiek pārvadīta
uz maisīšanas ierīces piedzenamo vārpstu, pēc izvēles izmantojot manuāli regulējamā zobratu reduktora pirmo vai
otro pakāpi.
Neņemot vērā visus zudumus enerģijas pārvadīšanas (pārvēršanas) laikā, piedzenamās vārpstas jauda vienmēr ir tikpat liela kā motora izejas jauda.

Reduktorā notiek tikai apgriezienu skaita un griezes momenta pārveidošana, ko tīri teorētiski var izteikt ar Fig. 2
redzamo raksturlīkni.
Frikcijas rata nodilumu samazina reduktoram pielāgotais
skrūvsavienojums. Frikcijas ratam nepieciešamo piespiešanas spēku regulē skrūvsavienojums atbilstoši momentam,
kāds iedarbojas uz maisītāja vārpstu. Ja ir mazs griezes moments, darbojas mazs piespiešanas spēks; ja ir liels griezes
moments, darbojas liels piespiešanas spēks.

Motora aizsardzība
Lodīšu gultņos ievietotajam kondensatora motoram nav vajadzīga apkope. Motora tinumā ir speciāls pārkaršanas slēdzis (pašfiksējošs temperatūras ierobežotājs), kas pēc motora pieļaujamās temperatūras pārsniegšanas neatgriezeniski
izslēdz motoru.
Šāds speciāls drošības slēdžu tips tiek izmantots tad, ja nav
vēlams vai nav pieļaujams, ka aizsargājamā ierīce pēc pārkaršanas atkal ieslēdzas automātiski. Temperatūras ierobežotāja
darbības princips ir līdzīgs kā slēdzim, kurš, sasniedzot augstāko pieļaujamo temperatūru, gan uzkarst pats, gan atvieno motoru no strāvas padeves.

Kad nostrādā pašfiksējošais temperatūras ierobežotājs, displejā parādās Err. 5 (skat. nod. “Kļūdu kodi”).
Šādā gadījumā ierīces ekspluatāciju var atsākt tikai tad, kad
tā tiek izslēgta, nospiežot pārslēdzēju (A, skatīt Fig. 1), kas
atrodas priekšpusē, vai uz 4 - 5 minūtēm atvienojot tīkla
spraudni.
Pēc šā neilgā dzesēšanas laika strāvas kontūra kontakti tiks
saslēgti, un ierīce atkal būs gatava darbam.

Pārnesumu pārslēgšana
(Fig. 3)
Pagriežot slīdgultņa buksi pie melnās rievotās virsmas (E,
skat. Fig. 1) pretēji pulksteņrādītāja virzienam pāri ietverei, zobrati tiek atkabināti. Maisīšanas instrumenta vidusass
pārbīdās radiālā virzienā. Pēc tam gultņa bukse atbilstoši iestatāmajam diapazonam tiek pārbīdīta aksiāli uz augšu vai
uz leju. Pagriežot slīdgultņa buksi atpakaļ (pulksteņrādītāja
virzienā), zobrati tiek atkal sakabināti un maisītāja vidusass
tiek atgriezta sākotnējā pozīcijā, līdz atkārtoti tiek aktivizēta
slīdgultņa bukse.

Ja izmēģinājums vai process tiek veikts ar stikla aprīkojumu
un ir jāmaina pārnesums, jāuzmana maisīšanas instrumenta
pārbīdīšana ar ekscentriski izveidoto gultņa buksi un pārbīdīšana aksiālajā virzienā. Ja tas nav pieņemami, maisīšanas
instruments jāatbrīvo no spīļpatronas.
Pārnesuma maiņa notiek ti-

BRĪDINĀJUMS kai miera stāvoklī!
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Piedziņas vārpsta
Iestiprināšanas patrona un piedziņas vārpsta pieļauj visu uzņēmumaIKA® atļautu maisītāju rīku (skat. nodaļu “Atļautie
IKA® maisīšanas rīki“) iestiprināšanu. Piedziņas vārpsta ir
doba vārpsta, kuras atvērumu tās augšpusē nosedz maisītāja vārpstas pārsegs. Tomēr maisītāja kātus dīkstāvē, piem.,
mainot tvertni pa korpusa virsējo malu ir iespējams izbīdīt
virzienā uz āru, ja maisītāja vārpstas pārsegs ir noņemts.

Lai nodrošinātu drošu ierīces darbu, maisītāja vārpstas pārsegs atkal jāiespiež atpakaļ korpusa atvērumā, lai to pareizi
varētu aizvērt. Tikai šādi tiek nodrošināts drošs darbs un tiek
novērsta šķidruma iekļūšana ierīcē.

NORĀDE

Ievērojiet norādījums nodaļā
„Drošības norādījumi”!

Apgriezienu skaita indikācija
Apgriezienu skaits tiek iestatīts, izmantojot pārslēgšanas pogu (B, skat. Fig. 1.).
Apgriezienu skaits minūtē (rpm) tiek norādīts LED displejā (C, skat. Fig. 1).

Ekspluatācija
Novietojiet maisītāju uz stabilas, līdzenas un neslīdošas
virsmas. Maisītājs RW 20 digital ar krustveida uzmavu
jāpiestiprina pie stabila statīva. Drošības nolūkā maisīšanas
traukam vienmēr ir jābūt labi nostiprinātam. Turklāt ir jārūpējas arī par to, lai turēšanas mehānisms (statīvs) ir nofiksēts
tā, lai tas nevarētu apgāzties un maisīšanas procesa laikā
nesāktu izkustēties.

Piederumi jāsamontē saskaņā ar norādījumiem, kas minēti
turpmāk norādītajā montāžas instrukcijā (Fig. 4 līdz Fig. 8).
Ja visi šie noteikumi ir izpildīti, ierīce
pēc pieslēgšanas elektrotīklam ir gatava darbam.

Nostiprināšana
Maisīšanas rīka nostiprināšana pie statīva
Montāžas attēls		
(skat. Fig. 4)
Nostipriniet krustveida uzmavu (H) pie statīva balsta (I). Nostipriniet homogenizatora konsoli (J) brīvajā, uz augšu atvērtajā krustveida uzmavas pusē.
Kad ir iestatīta vēlamā pozīcija maisīšanas procesa veikšanai,
stingri pievelciet abas spailes skrūves (G).
Pirms katras lietošanas un regulāros intervālos pārbaudiet,
vai homogenizators ir stingri nostiprināts. Homogenizatora
pozīciju drīkst mainīt tikai tā dīkstāves laikā un ja kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla.
Maisīšanas rīka nostiprināšana iespiedpatronā
Pirms ierīces ieslēgšanas izņemiet

BRĪDINĀJUMS patronas atslēgu no patronas.

Montāžas attēls		
(skat. Fig. 5)
Ievietojiet maisīšanas rīku (M) iespiedpatronā (L). Stingri pievelciet iespiedpatronu ar iespiedpatronas atslēgu (K).
Maisīšanas rīku drīkst nomainīt tikai ierīces dīkstāves laikā un
ja kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla.

Homogenizatora vārpstas aizsarga nostiprināšana
Montāžas attēls		
(skat. Fig. 6)
Lai novērstu savainošanos, strādājot ar ierīci, izmantojiet homogenizatora vārpstas aizsargu (Q) (piem., R 301).
Plastmasas tilpņu puses ap homogenizatoru (T) nostipriniet
ar skrūvēm (U), kā parādīts Fig. 6. Homogenizatora vārpstas
aizsarga garumu var mainīt ar skrūvi (S).
Pirms katras lietošanas un regulāros intervālos pārbaudiet,
vai homogenizatora vārpstas aizsargs ir stingri nostiprināts.
Homogenizatora vārpstas aizsarga pozīciju drīkst mainīt tikai ierīces dīkstāves laikā un ja kontaktdakša ir atvienota no
elektrotīkla.
Maisīšanas trauka nostiprināšana, izmantojot statīva spīles
Montāžas attēls		
(skat. Fig. 7)
No sākuma pielieciet statīvam (I) piespiedēju (X). Iestatiet
piespiedēju (X) atbilstoši maisītāja un maisīšanas trauka (V)
pozīcijai. Pievelciet stiprinājuma skrūvi (Y).
Nofiksējiet maisīšanas trauku (V), pievelkot elastīgo lenti (W).
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Ierīces ieslēgšana
Pārbaudiet, vai uz tehnisko datu plāksnītes norādītais spriegums atbilst pieejamam elektrības tīkla spriegumam.
Izmantotajai kontaktligzdai ir jābūt
iezemētai (ar nulles vadu).
Ja visi šie noteikumi ir izpildīti, ierīce pēc pieslēgšanas elektrotīklam ir gatava darbam.
Ja tā nav, tad ierīcei nav nodrošināta droša darbība vai ierīce
var tikt bojāta.
Pēc ieslēgšanas ierīce sāk darboties ar pēdējo iestatīto apgriezienu skaitu. Pārliecinieties arī, vai iestatītais apgriezienu skaits
ir piemērots izvēlētajai mēģinājuma procesa norisei.

Šaubu gadījumā ar grozāmo pogu iestatiet vismazāko apgriezienu skaitu (motora kamaniņu priekšējā atdure) un reduktoru
uz zemāko pakāpi. Ierīce sāk darboties, kad tiek nospiests pārslēdzējs (A) I.
Ja ierīce kādu laiku nav izmantota, pēc ieslēgšanas ir dzirdama
klaudzēšana, ko rada frikcijas pārvada berzes uzlikas nospriegošanas spēks. Tā neietekmē ierīces darbību. Klaudzēšana izbeidzas pēc neliela iestrādāšanās laika.

Uzturēšana darba kārtībā un tīrīšana
Ierīcei nav jāveic apkope. Tā ir pakļauta vienīgi dabiskajam
detaļu novecošanās procesam un to statistiskajam darbības
traucējumu biežumam.
Tīrīšana:
Lai veiktu ierīces tīrīšanu, kontaktdakšu
atvienojiet no elektrības pieslēguma.
Tīriet uzņēmuma IKA®ražoto ierīci tikai ar uzņēmuma IKA®
atļautiem tīrīšanas līdzekļiem.
Piesārņojums
Tīrīšanas līdzeklis
Krāsvielas
Izopropanols
Būvniecības materiāli Tensīdus saturošs ūdens/Izopropanols
Kosmētika
Tensīdus saturošs ūdens/Izopropanols
Pārtikas produkti
Tensīdus saturošs ūdens
Degviela
Tensīdus saturošs ūdens

Rezerves daļu pasūtīšana:
Pasūtot rezerves daļas, norādiet šādus datus:
- ierīces tipu
- ierīces ražošanas numuru, skatiet tehnisko datu plāksnīti
- Rezerves daļas pozīcijas numuru un apzīmējumu, skat.
www.ika.com.
Remontēšana:
Remontēšanai sūtiet tikai tādas ierīces, kuras ir notīrītas un brīvas no veselībai kaitīgām vielām.
Šai nolūkā pieprasiet formulāru “Decontamination Certificate“ firmā IKA® vai izdrukājiet IKA® tīmekļa vietnē
www.ika.com lejupielādēto formulāru.
Lai veiktu ierīces remontu, nosūtiet to atpakaļ oriģinālajā
iepakojumā. Uzglabāšanas iepakojums nosūtīšanai būs nepietiekams. Papildus izmantojiet atbilstošu transportēšanas
iepakojumu.

Ja viela nav minēta, tad vaicājiet lietošanas tehnoloģijas laboratorijas darbiniekam.
Tīrot ierīci, lietojiet aizsargcimdus.
Elektriskās ierīces to tīrīšanas laikā nedrīkst iemērkt tīrīšanas
līdzeklī.
Tīrīšanas laikā ierīcē nedrīkst iekļūt mitrums.
Pirms citas, ražotāja neieteiktas tīrīšanas vai atsārņošanas
metodes pielietošanas, lietotājam vispirms pie ražotāja jāpārliecinās, ka paredzētā metode nekaitēs ierīcei.
Tīrot ierīci, īpaši jāuzmanās, lai uz koniskā diska un berzes
rata darba virsmām nenokļūtu eļļainas vai taukainas vielas.
Tas ievērojami samazinātu berzes rata/koniskā diska materiālu
pāra kopējo berzes koeficientu un tādējādi ietekmētu jaudas
pārvadīšanu.
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Kļūdu kodi
Ja parādās kļūda, tad par to norāda kļūdas kods LED indikācijā (C), piem., Err. 5.
Šādā gadījumā jārīkojas šādi:
 Izslēdziet ierīci tās aizmugurē (A).
 Noņemiet maisīšanas instrumentu un izņemiet ierīci no konstrukcijas.
 Samaziniet apgriezienu skaitu un ieslēdziet ierīci bez maisīšanas instrumenta (ierīces slēdzis (A))
Kļūda

Cēlonis

Pazīmes

Novēršana

Err. 5

Motors ir pārslodze

Motors nedarbojas - Izslēdziet ierīci
- Samaziniet motora noslogojumu un iedarbiniet to no jauna

Err. 4

Motors ir bloķēts vai pārslodze Motors nedarbojas - Izslēdziet ierīci

Ja kļūdu ar aprakstītajiem pasākumiem neizdodas novērst vai parādās cits kļūdas kods:
- vērsieties, lūdzu, servisa nodaļā
- nosūtiet ierīci mums kopā ar īsu kļūdas aprakstu.

Garantija
Saskaņā ar IKA® pārdošanas un piegādes noteikumiem garantijas termiņš ir 24 mēneši. Ja jāizmanto garantiju sniegtās
tiesības, vērsieties pie sava tirdzniecības pārstāvja. Jūs varat
arī nosūtīt ierīci tieši uz mūsu rūpnīcu, pievienojot pirkuma
rēķinu un sūdzību iemeslus. Transportēšanas izmaksas jāsedz jums.

Garantija neattiecas uz dilstošām daļām, kā arī kļūdām, kas
radušās neadekvātas ekspluatācijas, nepietiekamas tīrīšanas
un apkopes, kā arī šī lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ.

Piederumi
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Plākšķu statīvs
Plākšķu statīvs
Plākšķu statīvs
Krustveida uzmava

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Spīles
Elastīgs savienojums
Homogenizatora vārpstas aizsargs
Statīva stiprinājums

Papildu piederumus skatiet vietnē www.ika.com.

Atļautie IKA® maisīšanas rīki
ieteicamais ātrums
(rpm)
R 1311 Turbīnas maisītājs
≤ 2000
R 1312 Turbīnas maisītājs
≤ 2000
R 1342 Propellera maisītājs
≤ 2000
R 1381 Propellera maisītājs
≤ 2000
R 1382 Propellera maisītājs
≤ 2000
R 1389 Propellera maisītājs, PTFE ≤ 800
R 1300 Sadalošais maisītājs
≤ 2000
R 1303 Sadalošais maisītājs
≤ 2000
R 1330 Enkura maisītājs
≤ 1000
R 1352 Centrifūgas maisītājs
≤ 2000

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

Mēbiusa maisītājs
Mēbiusa maisītājs
Spirālveida maisītājs
Spirālveida maisītājs
Spirālveida maisītājs
Lāpstiņveida maisītājs
Lāpstiņveida maisītājs
Lāpstiņveida maisītājs

ieteicamais ātrums
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tehniskie dati
Apgriezienu skaita diapazons:
(50 Hz, pakāpe I)
				(50 Hz, pakāpe II)
				(60 Hz, pakāpe I)
				(60 Hz, pakāpe II)

rpm

60–500
240–200
72–600
288–2400

Apgriezienu skaita iestatīšana

Bezpakāpju

Apgriezienu skaita indikācija

LED indikācija

Apgriezienu skaits − iestatīšanas precizitāte

rpm

±1

Apgriezienu skaita mērījumi − novirze

rpm

± 30

Ncm
maks. maisītāja vārpstas griezes momenti: (60 rpm)
					(100 rpm)
				(1000 rpm)
ltr
maks. maisīšanas daudzums (ūdens)

300 (pārslodze)
150
24
20

maks. viskozitāte

mPas

10000

pieļ. ieslēgšanas ilgums

%

100

Nominālais spriegums

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvence

Hz

50 / 60

Patērētā jauda

W

Atdotā jauda

W

72 (230 V / 50 Hz )
87 (115 V / 60 Hz )
35

Maisītāja vārpstai atdotā maks. jauda (mērot pie 400
apgr./min. pārnesuma pakāpē I, 230 VAC 50 Hz)

W

35

Drošības pakāpe saskaņā ar EN 60529

IP 20

Drošības klase

I (aizsargzemējums)

Pārsprieguma kategorija

II

Piesārņojuma pakāpe

2

Aizsardzība pret pārslodzi

Jā / temp. sensors motora tinumā

Pieļ. apkārtējās vides temperatūra

°C

+ 5 ... + 40

Pieļ. relatīvais mitrums

%

80

Iestiprināšanas patrona − spriegojuma diapazons

mm

Kondensatora motors ar dzesēšanas ribām, frikcijas
pārvadu un 2 pakāpju zobratu reduktoru
0,5–10

Vārpstas iekšējais diametrs Ø

mm

10,5

Konsole (Ø x L)

mm

13 x 160

Piedziņa

Pārklāts alumīnija lējums un termoplastiskā plastmasa

Korpuss
Izmēri bez konsoles
(platums x augstums x dziļums)

mm

88 x 212 x 294

Svars ar konsoli un iestiprināšanas patronu

kg

3,1

Ierīces izmantošana ar NN

m

maks. 2000

Ražotājam ir tiesības veikt tehniskas izmaiņas!
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IKA®-Werke GmbH & Co.KG
Janke & Kunkel-Str. 10
D-79219 Staufen
Tel. +49 7633 831-0
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