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Konformitetserklæring
Vi erklærer under eneansvar at dette produktet samsvarer med bestemmelsene i retningslinjene 2014/35/EU, 2006/42/EU,
2014/30/EU og 2011/65/EU og stemmer overens med følgende standarder og standardiserte dokumenter: EN 61010-1,
EN 61010-2-051, EN 12100-1, EN 61326-1, EN 60529 og EN 12100.

Symbolforklaring

FARE

(Ekstremt) farlig situasjon der manglende overholdelse av denne sikkerhetsanvisningen kan
føre til død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Farlig situasjon der unnlatelse av å følge denne sikkerhetsanvisningen kan føre til død eller
alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Farlig situasjon der manglende overholdelse av denne sikkerhetsanvisningen kan føre til
mindre personskader.

VARSEL

Viser f.eks. til handlinger som kan føre til skade på eiendom.
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Sikkerhetsinformasjon
• Les hele bruksanvisningen før du tar apparatet i
bruk. Følg sikkerhetsinformasjonen.
• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Pass på at kun opplært personale arbeider med apparatet.
• Overhold sikkerhetsinformasjon, retningslinjer samt forskrifter angående arbeidsbeskyttelse og forebygging av
ulykker.
• På grunn av nesten ubegrensede kombinasjonsmuligheter
av produkt, verktøy, rørebeholder, forsøksoppbygning og
medium, er det ikke mulig å ivareta brukerens sikkerhet
kun ved hjelp av konstruktive tiltak på produktsiden. Brukeren kan derfor være nødt til å også iverksette andre sikkerhetstiltak. Glassapparaturer eller andre rørebeholdere
som i liten grad tåler mekanisk påvirkning, kan for eksempel skades eller ødelegges på grunn av ubalanse, for rask
turtallsøkning eller for liten avstand mellom røreverktøy
og rørebeholder. Knust glass eller fritt roterende verktøy
kan føre til alvorlige personskader for brukeren.
• Ukontrollerte reaksjoner kan utløses som følge av utilstrekkelig blanding av oppvarmet materiale eller av energien som oppstår hvis det er valgt for høyt turtall. I slike
tilfeller av økt driftsfare må brukeren iversette ekstra, egnede sikkerhetstiltak (f.eks. splintbeskyttelse). Uavhengig
av dette anbefaler IKA® at du sikrer forsøksoppbyggingen ved hjelp av egnede ekstratiltak når du bearbeider
kritiske eller farlige materialer. Dette kan f.eks. være eksplosjons- og brannhemmende tiltak eller overordnede
overvåkningsinnretninger. Videre er det også viktig at
AV-bryteren på IKA®-apparatet er lett tilgjengelig på en
rask og sikker måte.
Hvis tilgang til hovedbryteren
FORSIKTIG
ikke kan garanteres hver gang,
må det monteres en lettere tilgjengelig NØDSTOPP-bryter i arbeidsområdet.
• Bearbeid kun medier som ikke reagerer kritisk på energien
som tilføres under bearbeidelsesprosessen. Dette gjelder
også tilførsel av annen energi, f.eks. ved lysinnstråling.
• Apparatet skal ikke benyttes i eksplosjonsfarlig atmosfære, sammen med farlige stoffer eller under vann.
• Sykdomsfremkallende materialer skal kun bearbeides i lukkede beholdere og under en egnet avtrekksvifte. Har du
spørsmål, ta kontakt med IKA®.
• Apparatet er ikke egnet for manuell drift.
• Det høye dreiemomentet til RW 20 digital krever et nøye
utvalgt stativ samt dreiesikring for rørebeholderen.
• Stativet skal stå på et jevnt, stabilt, rent, sklisikkert, tørt og
ildfast underlag.
• Pass på at røreverktøyet er spent godt fast i chucken!

ADVARSEL

Fjern chucknøkkelen fra chucken
før du slår på apparatet.

• Bruk røreskaftbeskyttelse!
• Fest rørebeholderen godt. Sørg for at den står stabilt.

ADVARSEL

Vær oppmerksom på farepunktene som er vist i Fig. 8.

• Unngå støt og slag mot apparat og tilbehør.
• Kontroller apparat og tilbehør for skader hver gang du
skal bruke dem. Ikke bruk deler som er skadet.
• Sikker drift er kun sikret med tilbehøret som er beskrevet i
kapitlet ”Tilbehør”.
• Slå alltid apparatets hovedbryter AV eller koble apparatet
fra strømforsyningen ved skifte av verktøy eller montering
av tillatt tilbehør.
• For å koble apparatet fra strømforsyningen, må du dra ut
strømkontakten eller apparatets kontakt.
• Stikkontakten for strømforsyningen skal være lett tilgjengelig.
• Stikkontakten skal være jordet (beskyttelsesjordet kontakt).
• Spenningen som er angitt på typeskiltet må stemme overens med nettspenningen.
• Vær oppmerksom på tillatt turtall for det aktuelle røreverktøyet. Still aldri inn høyere turtall.
• Innstill apparatets laveste turtall før start. Ellers vil apparatet starte med det forrige innstilte turtallet. Økt turtallet
langsomt.
• Når du justerer turtallet, må du være oppmerksom på
eventuell ubalanse i røreverktøyet og sprut fra mediet.
Bruk aldri apparatet med fritt
roterende røreverktøy. Pass på at
kroppsdeler, hår, smykker eller
klær ikke kan settes fast i roterende deler.

ADVARSEL

Bruk med fritt roterende akselende er farlig. Av sikkerhetsmessige årsaker skal røreverktøyet
derfor kun heves over den øvre huskanten når det ikke er
i bevegelse.

ADVARSEL

ADVARSEL

Bruk personlig verneutstyr iht.
fareklassen for mediet som skal
bearbeides. Ellers er det fare for:

- sprut fra væsker
- deler som slynges ut
- kroppsdeler, hår, klær og smykker kan sette seg fast

VARSEL

Vær oppmerksom på risikoen
som følger:

- antennelige medier
- knust glass som følge av mekaniske rørebevegelser.

VARSEL

Reduser turtallet i følgende tilfeller:

- Hvis mediet spruter ut av beholderen pga. for høyt turtall
- Hvis apparatet ikke går jevnt
- Hvis apparatet eller hele konstruksjonen begynner å bevege seg pga. dynamiske krefter
- Hvis det oppstår en feil.
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ADVARSEL

Ikke berør roterende deler!

• Elektrostatisk aktivitet mellom mediet og den utgående
akselen kan ikke utelukkes og kan medføre fare.
• Etter et strømbrudd eller en mekanisk stopp under røring,
starter apparatet av seg selv.
• Vær oppmerksom på at motoroverflatene (kjøleribbene)
og spesielle lagerpunkter kan bli svært varme under drift.
• Ikke dekk til lufteåpningene og kjøleribbene på motoren
hhv. drivenheten.
• Pass på at stativet ikke begynner å bevege seg.
• Unngå støt og slag mot nedre akselende hhv. chucken.
Små, usynlige skader kan medføre ubalanse og at akselen
går ujevnt.
• Ubalanse i den utgående akselen, chucken og spesielt i
røreverktøyet kan gi ukontrollerte resonanssvingninger i
apparatet og hele konstruksjonen. Dette kan føre til at
glassapparaturer eller rørebeholdere blir skadet eller ødelagt. Dette og det roterende røreverktøyet kan skade brukeren. Bytt i dette tilfellet røreverktøyet med et verktøy
uten ubalanse eller fjern årsaken til ubalansen. Oppstår
det fremdeles ubalanse eller uvanlige lyder, send apparatet til forhandleren eller produsenten for reparasjon. Legg
ved en beskrivelse av feilen.

• Hvis apparatet er for lenge i bruk under overbelastning
eller omgivelsestemperaturen er for høy, slås apparatet av
permanent.
• Apparatet skal kun åpnes av fagkyndige, også i tilfelle reparasjon. Strømkontakten skal tas ut før apparatet åpnes.
Spenningsførende deler inni apparatet kan fremdeles stå
under spenning lenge etter at strømkontakten er tatt ut.
Deksler eller deler som kan fjernes fra apparatet uten hjelpemidler, må monteres på apparatet igjen for sikker drift. Disse forhindrer for eksempel at
fremmedlegemer, væsker o.l. trenger inn i apparatet.

VARSEL

Veksling til et annet tannhjulsgirtrinn skal bare foretas når apparatet (motoren av) er slått av.
Hvis ikke, vil tannhjulene til girtrinnet skades.

VARSEL

Korrekt bruk
• Bruk:
Røring og blanding av væsker med lav til høy viskositet
ved hjelp av ulike røreverktøy.
Korrekt bruk: På stativ (spennhylse vendt nedover).

Apparatet er egnet for bruk i alle områder unntatt:
- Boligområder
- Områder som er direkte tilkoblet et lavspennings forsyningsnett som også forsyner boligområder.
Brukeren beskyttelse er ikke lenger garantert:
- hvis apparatet brukes med tilbehør som ikke leveres fra
eller anbefales av produsenten
- hvis apparatet ikke benyttes korrekt iht. produsentens brukeranvisninger
- hvis en tredjepart foretar endringer på apparatet eller
kretskortet.

• Bruksområde (kun innvendig bruk):
- Laboratorie		
- Skoler
- Apoteker		
- Universiteter

Pakke ut
• Pakke ut:
- Pakk apparatet forsiktig ut.
- Ved skader, skriv straks en omfattende rapport (post, tog
eller spedisjon).

• Leveransen omfatter:
- RW 20 digital røreverk
- kortveiledning
- chucknøkkel
- garantikort.

Viktig informasjon
Turtall på 60–2000 rpm / 50 Hz og 72–2400 rpm / 60 Hz
kan stilles inn. Apparatet blir varmt når det er i bruk. De
store kjøleflatene på motoren bidrar til at varmen fordeles
og stråler ut mest mulig jevnt.

Den lange strømledningen gjør det enkelt å arbeide på stativer, selv med høye glassapparaturer under dampavtrekkshetter, uten skjøteledning.
Presisjonsrøreakselen er utformet som en hulaksel slik at rørerskaftene kan føres gjennom når akselen er i ro.
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Drivmekanisme
Motoren kan forskyves trinnløst via en friksjonshjulkopling,
men blir bare drevet i én arbeidsposisjon. Motorens nytteeffekt, turtall og dreiemoment er konstant og er optimerte for
denne driftsposisjonen. Etter friksjonshjulkoblingen blir motorens nytteeffekt overført videre til apparatets utgående
aksel, enten via første eller andre trinn til det seriekoplede
tannhjulsgiret.
Effekten på den utgående akselen under energioverføringen (omforming), når det ikke tas hensyn til tap, er alltid lik
den effekten som motoren gir.

I drevet skjer bare en turtalls- og momentomforming som
kan beskrives rent teoretisk i karakteristikken som er vist i
Fig. 2.
Slitasjen på friksjonshjulet holdes lav ved hjelp av en skruekopling som er tilpasset drevet. Friksjonshjulets nødvendige
presstrykk på friksjonshjulet reguleres av skruekoplingen tilsvarende momentforløpet som virker på røreakselen. Ved
et lavt dreiemoment virker en liten presskraft, ved et stort
dreiemoment virker en stor presskraft.

Motorbeskyttelse
Den kulelagrede kondensatormotoren er vedlikeholdsfri. Den
har en spesiell vernebryter mot overoppheting i motorviklingen (selvlåsende temperaturbegrenser) som kobles ut permanent når tillatt motortemperatur overskrides.
Denne spesielle typen vernebryteren brukes når automatisk
gjeninnkopling av apparatet ikke er ønsket eller tillatt etter
en overoppheting. Temperaturbegrenserens prinsipp er lik
en bryter som for det første oppvarmes automatisk og for
det andre skiller motoren fra strømforbindelsen når tillatt
maksimumstemperatur er nådd.

Når den selvlåsende temperaturføleren aktiveres, vises Err. 5 i
displayet (se kapitlet ”Feilkoder”).
I så fall kan apparatet først tas i bruk igjen når det har vært
frakoplet i ca. 4–5 minutter, når vippebryteren (A, se Fig. 1)
på forsiden betjenes eller støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Etter denne korte avkjølingstiden er kontaktene i strømkretsen nok en gang lukket, og apparatet er på nytt klar til bruk.

Girveksling
(Fig. 3)
Ved å dreie lagerfôringen mot urviserne til det svarte, riflede
området (E, se Fig. 1) med chucken, føres tannhjulene ut av
inngrep. Røreverktøyets midtakse forskyves på den måten i
radial retning. Deretter forskyves lagerhylsen aksialt nedover
eller oppover tilsvarende området som skal stilles inn. Ved å
dreie lagerfôringen tilbake (med urviserne) føres tannhjulene tilbake i inngrep og mellomakselen til røreverktøyet
dreier inn i opprinnelig posisjon, inntil lagerfôringen smekker på plass igjen.

Hvis girtrinnet må kobles om mens et forsøk eller en prosess
er i ferd med å bygges opp i et glassapparatur, må det tas
hensyn til forskyvningen av røreverktøyet på grunn av den
eksentrisk konstruerte lagerhylsen og forskyvningen i aksial
retning. Hvis dette ikke er mulig, må røreverktøyet i spennpatronen løsnes.

ADVARSEL

Omkobling bare når apparatet er av!

Utgående aksel
Chucken og den utgående akselen gjør det mulig å spenne
fast IKA® anbefalt røreverktøy (se kapitlet ”Tillatt IKA®røreverktøy“). Den utgående akselen er konstruert som
hulaksel. Åpningen på oversiden er stengt med et deksel.
Når dekslet er tatt av, er det likevel mulig å skyve røreakselen over husets overkant når den ikke er i bevegelse, f.eks.
ved skifte av beholder.

For å sikre sikker drift skal dekslet trykkes på plass igjen i
åpningen, slik at denne er ordentlig lukket. Kun slik kan du
arbeide sikkert med apparatet og unngå at medier trenger
inn i apparatet.

VARSEL

Les avsnittet ”Sikkerhetsinformasjon”!
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Turtallsindikator
Hastigheten justeres med dreiebryteren (B, se Fig. 1).
Turtallet vises i omdreininger per minutt (rpm) på LED-displayet (C, se Fig. 1).

Ta apparatet i bruk
Sett røreverket på en stabil, jevn og sklisikker overflate. Røreverket RW 20 digital skal festes med en kryssmuffe til et
stabilt stativ. Av sikkerhetsmessige årsaker skal rørebeholderen alltid være godt festet. Sørg også for at holdeinnretningen (stativet) er festet slik at den ikke kan velte og ikke
begynne å bevege seg under røreprosessen. Tilbehøret skal
monteres iht. de følgende monteringsanvisningene (Fig. 4
til Fig. 8).

Når disse betingelsene er oppfylt, er
apparatet klart til bruk etter at strømkontakten er plugget inn.

Festing
Feste røreapparatet på stativet
Monteringsbilde		
(se Fig. 4)
Fest kryssmuffa (H) på stativsøyla (I). Fest røreapparatets
forlengelsesarm (J) i den ledige kryssmuffesiden som er
åpen på oversiden.
Hvis ønsket stilling for røreprosessen er stilt inn, trekker du
begge låseskruene (G) godt til.
Kontroller at røreapparatet er godt festet hver gang før bruk
og med jevne mellomrom. Stillingen på r¯reapparatet skal
bare endres når det er i ro og med nettkontakten frakoplet.
Feste røreverktøyet i chucken

ADVARSEL

Fjern chucknøkkelen fra chucken
før du slår på apparatet.

Monteringsbilde		
(se Fig. 5)
Skyv røreverktøyet (M) inn i chucken (L). Trekk chucken
godt til med chucknøkkelen (K).
Røreverktøyet skal bare skiftes når det er i ro og med nettkontakten frakoplet.

Feste røreakselbeskyttelsen
Monteringsbilde		
(se Fig. 6)
Bruk en røreakselbeskyttelse (Q) (f.eks. R 301) for å beskytte
mot skader under arbeid med apparatet.
Plasthalvdelene festes på røreapparatet (T) med boltene (U)
som vist på Fig. 6. Bolten (S) kan brukes til å endre lengden
på rørakselbeskyttelsen.
Kontroller at røreakselbeskyttelsen er godt festet hver gang
før bruk og med jevne mellomrom. Stillingen på røreakselbeskyttelsen skal bare endres når den er i ro og med nettkontakten frakoplet.
Feste rørebeholderen til stativet
Monteringsbilde		
(se Fig. 7)
Plasser først strammearmen (X) i stativet (I). Juster deretter
strammearmen (X) i samsvar med posisjonen på rørestaven
og blandebeholderen (V). Trekk til festeskruen (Y).
Sikre blandebeholderen (V) ved å trekke til den elastiske
stroppen (W).

Slå på apparatet
Kontroller om spenningen som er angitt på typeskiltet stemmer overens med den aktuelle nettspenningen.
Stikkontakten skal være jordet (beskyttelsesjordet kontakt).
Når disse betingelsene er oppfylt, er apparatet klart til bruk
etter at strømkontakten er plugget inn.
I motsatt tilfelle er sikker bruk ikke garantert, eller apparatet
kan bli skadet.

Ved tvil stiller du dreiebryteren på det laveste turtallet (fremre motorsledestopp) og drivmekanismen på det laveste girtrinnet. Apparatet begynner å arbeide når vippebryteren (A)
betjenes I.
Hvis apparatet ikke er brukt på en stund, kan det høres
en bankelyd når det slås på. Dette skyldes forspenning på
friksjonsfôringen til friksjonshjulkoblingen. Dette har ingen
betydning for apparatets funksjon. Bankelyden forsvinner
etter en kort innkjøringsperiode.

Når apparatet tas i bruk, starter det med turtallet som sist
ble stilt inn. Forsikre deg om at innstilt turtall er egnet for
valgt forsøksoppbygning.
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Vedlikehold og rengjøring
Apparatet er vedlikeholdsfritt. Det påvirkes kun av komponentenes naturlige aldring og deres statistiske sviktrate.
Rengjøring:
Trekk ut strømkontakten før rengjøring.
IKA®-apparater skal kun rengjøres med rengjøringsmidler
som er godkjent av IKA®.
Tilsmussing

Rengjøringsmiddel

Fargestoffer

Isopropanol

Byggematerialer

Tensidholdig vann/Isopropanol

Kosmetikk

Tensidholdig vann/Isopropanol

Næringsmidler

Tensidholdig vann

Brennstoff

Tensidholdig vann

For stoffer som ikke er oppført, ta kontakt med vårt brukstekniske laboratorium.
Bruk vernehansker når du rengjør apparatet.
Elektriske apparater skal ikke legges i rengjøringsmiddel når
de rengjøres.
Det må ikke komme fukt inn i apparatet under rengjøring.
Før du bruker en annen rengjørings- eller dekontamineringsmetode enn det som er anbefalt av produsenten, må
du sjekke med produsenten at denne metoden ikke ødelegger apparatet.

Når apparatet rengjøres, vær spesielt viktig at ikke noe fett
eller andre fettholdige stoffer kommer på løpeflatene til den
koniske skiven og friksjonshjulet. Dette ville redusere friksjonskoeffisienten betraktelig for komponentparet friksjonshjul/konisk skive og dermed forringe effektoverføringen.
Bestilling av reservedeler:
Oppgi følgende når du bestiller reservedeler:
- Apparattype
- Apparatets produksjonsnummer, se typeskiltet
- Posisjonsnummer og betegnelse på reservedelen,
se www.ika.com.
Reparasjon:
Apparater som sendes til reparasjon skal være rengjort og fri for helsefarlige stoffer.
Forespørsel skjemaet ”Decontamination Certificate” fra
IKA®, eller last ned og skriv ut skjemaet fra IKA®-nettsiden
IKA® www.ika.com.
Bruk originalemballasjen når du returnerer apparatet for
reparasjon. Lageremballasje er ikke tilstrekkelig. Bruk også
egnet transportemballasje.

Feilkoder
Når det oppstår en feil, indikeres feilen med en feilkode i LED-displayet (C), f.eks. Err. 5.
Gjør da følgende:
F Slå av apparatet (A).
F Fjern røreverktøyet og ta apparatet av konstruksjonen.
F Reduser turtallet og slå på apparatet uten røreverktøy (bryter (A)).
Feil

Årsak

Virkning

Løsning

Err. 5

Motor overbelastning

Motor av

- Slå av apparatet
- Reduser motorens belastning og start på nytt

Err. 4

Motor blokkert eller overbelastning

Motor av

- Slå av apparatet

Gjør følgende dersom feilen ikke kan utbedres med de beskrevne tiltakene eller hvis det vises en annen feilkode:
- Ta kontakt med serviceavdelingen
- Send inn apparatet med en kort beskrivelse av feilen.

Garanti
Tilsvarende IKA® - garantivilkår er garantitiden 24 måneder.
Ved garantitilfeller kontakt vennligst din fagforhandler. Du
kan også sende apparatet direkte til vår fabrikk. Vedlegg
leveringsregningen og oppgi reklamasjonsgrunnene. Fraktkostnadene belastes kjøperen.

Garantien dekker ikke deler som er utsatt for slitasje, eller
feil som skyldes gal bruk eller manglende vedlikehold, hvor
det ikke er blitt tatt hensyn til instruksene i denne bruksanvisningen.
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Tilbehør
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Platestativ
Platestativ
Platestativ
Kryssmuffe

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Spennholder
Fleksibel kopling
Røreakselbeskyttelse
Stativholder

Se flere tilbehør på www.ika.com.

Tillatte IKA®-røreverktøy

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

Turbinrørearm
Turbinrørearm
Propellrørearm
Propellrørearm
Propellrørearm
Propellrørearm (PTFE)
Dissolverrørearm
Dissolverrørearm
Ankerrørearm
Sentrifugalrørearm

anbefalt hastighet
(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

Møbiusrører
Møbiusrører
Spiralrører
Spiralrører
Spiralrører
Skiverører
Skiverører
Skiverører

anbefalt hastighet
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tekniske data
Turtallsområde: 			
(50 Hz-trinn I)
			(50 Hz-trinn II)
			(60 Hz-trinn I)
			(60 Hz-trinn II)

rpm

Turtallsinnstilling

60–500
240–2000
72–600
288–2400
Trinnløs

Turtallsindikator

LED-er

Turtall – innstillingsnøyaktighet

rpm

±1

Avvik – turtallsmåling

rpm

± 30

Maks. dreiemoment røreaksel:
(ved 60 rpm)
				(ved 100 rpm)
				(ved 1000 rpm)

Ncm

300 (overbelastning)
150
24

Maks. røremengde (vann)

ltr

20

Maks. viskositet

mPas

10000

Tillatt driftstid

%

100

Nominell spenning

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvens

Hz

50 / 60

Inngangseffekt

W

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

Utgangseffekt

W

35

maks. utgangseffekt på røreakselen
(målt ved 400 rpm i girtrinn I, 230 V 50 Hz)

W

35

Beskyttelsestype iht. EN 60529

IP 20

Beskyttelsesklasse

I (vernejording)

Overspenningskategori

II

Tilsmussingsgrad

2

Beskyttelse ved overbelastning

Ja / temp.føler i motorvikling

Tillatt omgivelsestemperatur

°C

+5 ... +40

Tillatt relativ fuktighet

%

80

Drivmekanisme

Ribbeavkjølt kondensatormotor med friksjonshjulkobling
og påfølgende 2-trinns tannhjulsutveksling

Chuck – strammeområde

mm

0,5–10

Hulaksel innvendig Ø

mm

10,5

Arm (Ø x L)

mm

13 x 160

Hus

Belagt med støpt aluminium og termoplastisk kunststoff

Mål uten arm (B x D x H)

mm

88 x 212 x 294

Vekt med arm og chuck

kg

3,1

Apparatbruk over NN

m

Maks. 2000

Med forbehold om tekniske endringer!
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