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Deklaracja zgodności
Niniejszym deklarujemy na własną, wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi dyrektyw 2014/35/EU,
2006/42/WE, 2014/30/EU i 2011/65/EU i jest zgodny z następującymi normami oraz dokumentami normatywnymi:
EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 i EN ISO 12100.

Objaśnienie symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO

(Skrajnie) niebezpieczna sytuacja, w przypadku której nieprzestrzeganie wskazówki bezpieczeństwa może doprowadzić do śmierci lub poważnych urazów.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczna sytuacja, w przypadku której nieprzestrzeganie wskazówki bezpieczeństwa
może doprowadzić do śmierci lub poważnych urazów.

OSTROŻNIE

Niebezpieczna sytuacja, w przypadku której nieprzestrzeganie wskazówki bezpieczeństwa
może doprowadzić do lekkich urazów.

WSKAZÓWKA

Wskazuje np. czynności, które mogą prowadzić do powstania szkód materialnych.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
• Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym
dla wszystkich.
• Przestrzegać, by urządzenie obsługiwał wyłącznie przeszkolony personel.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa,
dyrektyw oraz przepisów BHP.
• W związku z możliwością prawie nieograniczonego łączenia
produktu, zastosowanych narzędzi, naczyń do mieszania,
instalacji próbnej i medium nie ma możliwości zapewnienia użytkownikowi bezpieczeństwa poprzez same założenia
konstrukcyjne produktu. W związku z tym niezbędne mogą
okazać się dalsze zabiegi zabezpieczające, których realizacja spoczywa na użytkowniku. Na przykład wskutek niewyważenia, zbyt szybkiego wzrostu prędkości obrotowej lub
zbyt małej odległości mieszadła od naczynia, uszkodzeniu
lub stłuczeniu mogą ulec aparatura szklana lub inne wrażliwe mechanicznie naczynia do mieszania. Pęknięte szkło lub
nieosłonięte wskutek tego obracające się mieszadło mogą
spowodować ciężkie urazy u użytkownika.
• Niedostateczne wymieszanie podgrzanego materiału lub
nastawienie zbyt wysokiej prędkości obrotowej i związane z tym podwyższone obciążenie cieplne mogą spowodować niekontrolowane reakcje. Przy tak zwiększonym
ryzyku eksploatacyjnym użytkownik musi podjąć odpowiednie dodatkowe działania zabezpieczające (np. zastosować osłonę przeciwodpryskową). Niezależnie od tego
firma IKA® zaleca użytkownikom obrabiającym materiały
krytyczne bądź niebezpieczne, aby, wykonując odpowiednie zabiegi, dodatkowo zabezpieczali instalację próbną.
Można to osiągnąć poprzez działania hamujące eksplozję i
ogień albo za pomocą nadrzędnych urządzeń monitorujących. Należy również pamiętać, aby dostęp do wyłącznika
urządzenia firmy IKA® był łatwy, bezpośredni i bezpieczny.
Jeżeli w każdym przypadku nie
można zapewnić dostępu za pomocą wyłącznika głównego, należy zainstalować dodatkowy, łatwo dostępny wyłącznik
awaryjny w obszarze roboczym.

OSTROŻNIE

• Stosować wyłącznie takie media, w przypadku których
obciążenie cieplne podczas obróbki nie jest niebezpieczne. Dotyczy to również innych obciążeń cieplnych, np.
promieniowaniem świetlnym.
• Nie używać urządzenia w atmosferach zagrożonych wybuchem, z materiałami niebezpiecznymi oraz pod wodą.
• Materiały chorobotwórcze można stosować wyłącznie w
zamkniętych naczyniach, pod odpowiednim wyciągiem. Z
pytaniami prosimy zgłaszać się do firmy IKA®.
• Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w trybie ręcznym.

• Wysoki moment obrotowy urządzenia RW 20 digital wymaga szczególnej staranności przy doborze statywu i zabezpieczenia przed obróceniem się zbiornika z mieszadłem.
• Statyw ustawić bezpośrednio na równej, stabilnej, czystej,
antypoślizgowej, suchej i ognioodpornej powierzchni.
• Zwrócić uwagę na to, aby mieszadło było mocno zamocowane w uchwycie szczękowym!
Przed włączeniem urządzenia zdjąć

OSTRZEŻENIE klucz z uchwytu zaciskowego.

• Stosować osłonę wałka mieszadła!
• Dobrze zamocować naczynie do mieszania. Zważać na
stabilne ustawienie.
Zwracać uwagę na miejsca nie-

OSTRZEŻENIE bezpieczne, przedstawione na
Fig. 8.

• Unikać uderzeń w urządzenie lub wyposażenie.
• Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie lub jego
wyposażenie nie są uszkodzone. Nie używać uszkodzonych części.
• Bezpieczną pracę zapewnia wyłącznie wyposażenie opisane w rozdziale ”Wyposażenie”.
• Podczas zmiany narzędzi i montażu dozwolonego wyposażenia wyłącznik główny musi znajdować się w położeniu WYŁ. lub urządzenie musi być odłączone od sieci.
• Urządzenie odłącza się od sieci elektrycznej tylko poprzez
wyjęcie wtyczki z gniazda lub wtyku z urządzenia.
• Gniazdo do podłączenia urządzenia do sieci musi być łatwo dostępne.
• Zastosowane gniazdo musi posiadać uziemienie (zestyk
przewodu ochronnego).
• Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacją o napięciu podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
• Przestrzegać dozwolonej prędkości obrotowej używanego mieszadła. W żadnym wypadku nie nastawiać wyższych obrotów.
• Przed uruchomieniem urządzenia ustawić najniższą prędkość obrotową, ponieważ urządzenie rozpoczyna pracę
przy ostatnio ustawionych obrotach. Prędkość obrotową
należy zwiększać stopniowo.
• Podczas ustawiania prędkości obrotowej należy zwrócić
uwagę na niewyważenie mieszadła i możliwe rozpryskiwanie mieszanego medium.
Nigdy nie używać urządzenia z

OSTRZEŻENIE obracającym się, nieosłoniętym

mieszadłem. Uważać, aby pracujące mieszadło nie pochwyciło części ciała, włosów, biżuterii lub elementów garderoby.
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Praca z obracającą się, nieosło-

OSTRZEŻENIE niętą końcówką wału jest niebezpieczna. W związku z tym z
przyczyn bezpieczeństwa wystawianie mieszadła ponad
górną krawędź obudowy jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
Stosować środki ochrony indy-

OSTRZEŻENIE widualnej, odpowiednie do klasy

zagrożenia, przypisanej używanemu medium. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie
spowodowane:
- rozpryskami cieczy
- elementami wyrzucanymi siłą odśrodkową
- chwytaniem części ciała, włosów, elementów garderoby i biżuterii.
Zwracać uwagę na zagrożenie

WSKAZÓWKA stwarzane przez:

- media łatwopalne
- szkło pęknięte wskutek działania mechanicznej energii
mieszania.
Prędkość

obrotową

WSKAZÓWKA zmniejszyć, jeżeli:

należy

- wskutek zbyt wysokich obrotów z naczynia wydostają
się rozpryski medium
- wystąpi niespokojna praca urządzenia
- urządzenie lub cała konstrukcja zaczną się przemieszczać wskutek działania sił dynamicznych
- wystąpi błąd.
Nie wolno chwytać obraca-

OSTRZEŻENIE jących się części!

• Podczas pracy należy pamiętać o tym, że powierzchnie
silników (żeber chłodzących) i niektóre miejsca łożyskowania mogą bardzo się nagrzewać.
• Nie przykrywać szczelin wentylacyjnych i żeber chłodzących silnik oraz zespół napędowy.
• Uważać, by statyw nie zaczął się przemieszczać.
• Unikać uderzeń w dolny koniec wałka i w uchwyt szczękowy. Nawet niewielkie, niewidoczne uszkodzenia prowadzą do niewyważenia i nierównej pracy wałka.
• Niewyważenie wałka odbioru mocy, uchwytu, a w szczególności mieszadeł może prowadzić do niekontrolowanego rezonansu urządzenia i całej konstrukcji. Uszkodzeniu
lub stłuczeniu mogą przy tym ulec elementy aparatury
szklanej i naczynia do mieszania. Odłamki szkła i obracające się mieszadło mogą zranić użytkownika. W takim
przypadku niewyważone mieszadło należy zastąpić wyważonym bądź usunąć przyczynę niewyważenia.
Jeżeli niewyważenie lub nietypowe odgłosy podczas pracy nie ustąpią, urządzenie należy odesłać do naprawy do
sprzedawcy lub do producenta z załączonym opisem błędu.
• Zawsze w przypadku długotrwałego przeciążenia lub zbyt
wysokiej temperatury otoczenia urządzenie wyłączy się.
• Nawet w przypadku naprawy urządzenie może otwierać
wyłącznie specjalista. Przed otwarciem urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Znajdujące się pod napięciem elementy we wnętrzu urządzenia mogą pod nim
pozostawać jeszcze przez dłuższy czas po odłączeniu od
sieci.
Pokrywy bądź części, które moż-

WSKAZÓWKA na zdjąć bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów
pomocniczych, należy, w celu zapewnienia bezpiecznej
pracy, ponownie założyć, np. aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych, cieczy itp. do wnętrza urządzenia.
Przełączenia na inny stopień prze-

• Nie można wykluczyć oddziaływań elektrostatycznych
pomiędzy medium a wałkiem odbioru mocy, które mogą
stanowić źródło zagrożenia.
• Po przerwie w dopływie prądu lub po mechanicznym
przerwaniu operacji mieszania urządzenie uruchamia się
ponownie w sposób samoczynny.

WSKAZÓWKA kładni zębatej można dokonać
tylko wtedy, gdy urządzenie jest
wyłączone (zatrzymanie silnika). W przeciwnym razie uszkodzone zostaną koła zębate danego stopnia przekładni.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Przeznaczenie:
Do mieszania cieczy o lepkości od niskiej do wysokiej za
pomocą różnych mieszadeł.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: urządzenie statywowe (uchwyt szczękowy skierowany ku dołowi).
• Obszary stosowania (tylko w pomieszczeniach):
- laboratoria
- szkoły
- apteki
- uniwersytety

Urządzenie to można stosować wszędzie, oprócz:
- pomieszczeń mieszkalnych
- miejsc bezpośrednio podłączonych do niskonapięciowej
sieci elektrycznej, zasilającej również strefy mieszkalne.
Bezpieczeństwo użytkownika nie jest zapewnione:
- jeżeli urządzenie stosuje się z wyposażeniem nie dostarczonym lub nie zalecanym przez producenta
- jeżeli urządzenie stosuje się niezgodnie z jego przeznaczeniem, wbrew wytycznym producenta
- jeżeli osoby trzecie dokonają zmian w obrębie urządzenia
lub płytki drukowanej.
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Rozpakowanie
• Rozpakowanie:
- Ostrożnie wypakować urządzenie.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast zarejestrować stan faktyczny (poczta, kolej lub spedycja).

• Zakres dostawy:
- Mieszadło RW 20 digital
- Skrócona instrukcja
- Klucz do uchwytów szczękowych
- Karta gwarancyjna.

Istotne informacje
Można ustawić prędkość obrotową w zakresie od 60 do 2000
rpm w przypadku częstotliwości napięcia 50 Hz i 72 do 2400
rpm przy częstotliwości napięcia 60 Hz. Urządzenie nagrzewa
się w czasie pracy. Liczne i rozległe powierzchnie chłodzące
znajdujące się na silniku powodują w miarę możliwości równomierne rozprowadzanie i emisję ciepła.

Długi przewód sieciowy umożliwia pracę przy statywach – także w przypadku wysokiej aparatury szklanej pod wyciągami
oparów – bez użycia przedłużacza.
Precyzyjny wałek mieszadła ma formę pustego w środku wału
i umożliwia wystawienie trzonków mieszadeł, gdy urządzenie
nie pracuje.

Napęd
Silnik dostosowywany jest bezstopniowo poprzez przekładnię cierną i napędzany jest tylko w jednym punkcie roboczym. Moc przekazywana silnika, prędkość obrotowa i moment obrotowy silnika uwzględniane są jako wartości stałe
i są optymalizowane dla tego punktu znamionowego pracy.
Za przekładnią cierną moc przekazywana silnika przenoszona
jest – do wyboru – albo poprzez pierwszy albo drugi stopień
dołączonej, regulowanej ręcznie przekładni zębatej do wałka
odbioru mocy mieszadła.
Moc na wałku odbioru mocy podczas przekazania energii
(konwersja), pomijając wszystkie straty, jest tak duża jak
moc przekazana z silnika.

W przekładni następuje jedynie przemiana prędkości obrotowej i momentu obrotowego, która czysto teoretycznie opisana jest w formie diagramu, Fig. 2.
Zużycie koła ciernego zminimalizowane jest dzięki złączu śrubowemu dopasowanemu do przekładni. Siła nacisku, która jest
niezbędna przy kole ciernym, regulowana jest złączem śrubowym odpowiednio do występującego na wale mieszadła przebiegu momentu obrotowego. W przypadku niewielkiego momentu obrotowego działa mniejsza siła nacisku, a w przypadku
dużego momentu obrotowego – większa.

Ochrona silnika
Silnik kondensatorowy z łożyskami kulkowymi nie wymaga konserwacji. W uzwojeniu silnika znajduje się wyłącznik chroniący przed przegrzaniem (samoczynny ogranicznik
temperatury), który w przypadku przekroczenia dozwolonej
temperatury silnika trwale go wyłącza.
Ten specjalny typ wyłącznika zabezpieczającego jest stosowany, jeżeli niewskazane lub niedozwolone jest automatyczne ponowne włączenie chronionego urządzenia po
przegrzaniu. Zasada działania ogranicznika temperatury jest
taka jak w przypadku wyłącznika, który w momencie osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury po pierwsze nagrzewa się sam, a po drugie natychmiast odłącza silnik od zasilania prądem.

W przypadku zareagowania samodzielnego czujnika temperatury na wyświetlaczu pojawia się komunikat Err. 5
(patrz rozdział „Kody błędów”).
W tym przypadku urządzenie można ponownie uruchomić
dopiero po wyłączeniu go na ok. 4-5 minut: przez naciśnięcie wyłącznika klawiszowego (A, patrz Fig. 1) z przodu lub
wyciągnięcie wtyczki sieciowej.
Po upływie krótkiego czasu chłodzenia styki w obwodzie
prądowym są ponownie zamykane i urządzenie jest gotowe
do eksploatacji.
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Przełączanie przekładni
(Fig. 3)
Poprzez obrót tulei łożyskowej za czarną radełkowaną powierzchnię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (E, patrz Fig. 1) nad uchwytem zaciskowym uwalnia
się koła zębate z zazębienia. W ten sposób oś środkowa
mieszadła przesuwa się w kierunku promieniowym. Następnie tuleja łożyskowa niedzielona przesuwana jest osiowo, zgodnie z ustawionym zakresem, do dołu lub do góry.
Poprzez obrót odwrotny (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara) tulei łożyskowej następuje ponowne
zazębienie kół zębatych i obrót osi środkowej narzędzia
mieszającego do pierwotnej pozycji aż do ponownego wzębienia tulei łożyskowej.

Jeżeli w trakcie wykonywania instalacji próbnej lub procesowej w aparaturze szklanej konieczna jest zmiana stopnia
przekładni, wówczas należy pamiętać o przesunięciu mieszadła za pomocą odśrodkowo zamontowanej tulei łożyskowej niedzielonej w kierunku osiowym. Jeżeli to niemożliwe,
to należy poluzować mieszadło w uchwycie szczękowym.
Przełączać tylko wtedy, gdy

OSTRZEŻENIE urządzenie nie pracuje!

Wałek odbioru mocy
Uchwyt szczękowy i wałek odbioru mocy pozwalają na mocowanie dozwolonych mieszadeł zatwierdzonych przez firmę IKA®
(patrz rozdział „Dopuszczone przyrządy mieszające IKA®”).
Wałek odbioru mocy jest wykonany jako wał pusty, którego
otwór jest zamknięty w górnej części pokrywą. Jednak istnieje
możliwość wysunięcia trzonków mieszadeł przez górną krawędź
obudowy po uprzednim usunięciu pokrywy wałka mieszadła,
gdy urządzenie nie pracuje np. podczas zmiany pojemnika.

W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pokrywę wałka mieszadła należy ponownie wcisnąć do otworu w obudowie, aby była prawidłowo zamknięta. Tylko w ten sposób
można zapewnić bezpieczną pracę i zapobiec przedostawaniu się mediów do wnętrza urządzenia.
Patrz

również

rozdział

WSKAZÓWKA „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”!

Wskazanie prędkości obrotowej
Prędkość obrotową ustawia się pokrętłem (B, patrz Fig. 1).
Prędkość obrotowa jest podawana bezpośrednio w obrotach na minutę (rpm) na wyświetlaczu LED (C, patrz Fig. 1).

Uruchomienie
Mieszadło ustawić na stabilnej, równej i antypoślizgowej
powierzchni. Mieszadło RW 20 digital należy zamocować za pomocą mufy krzyżowej do stabilnego statywu. Z
uwagi na bezpieczeństwo naczynie do mieszania musi być
zawsze dobrze zamocowane. Ponadto należy zadbać o to,
aby przyrząd trzymający (statyw) był zamocowany w taki
sposób, by nie mógł się przewrócić i by podczas mieszania
nie zaczął się przemieszczać.

Montaż wyposażenia należy przeprowadzić zgodnie z poniższą instrukcją (od Fig. 4 do Fig. 8).
Gdy warunki te są spełnione, urządzenie po włożeniu wtyczki do gniazdka
jest gotowe do pracy.
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Mocowanie
Mocowanie mieszadła do statywu
Schemat montażu
(patrz Fig. 4)
Przymocuj złączkę krzyżową (H) do słupka statywu (I). Przymocuj wysięgnik (J) mieszadła do wolnej, otwartej do góry
strony złączki krzyżowej.
Po ustawieniu wymaganego położenia roboczego dokręć
mocno obie śruby zaciskowe (G).
Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych odstępach czasu sprawdzaj przymocowanie mieszadła.
Położenie mieszadła można zmieniać tylko przy całkowitym
zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.

Mocowanie osłony pręta mieszającego
Schemat montażu
(patrz Fig. 6)
Aby uniknąć obrażeń ciała podczas pracy urządzenia, należy
zamontować osłony pręta mieszającego (Q) (np. R 301).
Za pomocą śrub (U) przykręć plastikowe połówki osłony do
mieszadła (T), patrz Fig 6. Za pomocą śruby (S) dostosuj
długość osłony pręta mieszającego.
Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych odstę-pach czasu sprawdzaj przymocowanie osłony pręta miesza-jącego. Położenie osłony pręta mieszającego można
zmieniać tylko przy całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po
uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.

Mocowanie przyrządu mieszającego do uchwytu
zaciskowego

Mocowanie naczynia do mieszania za pomocą
uchwytu zaciskowego na statywie
Schemat montażu
(patrz Fig. 7)
Zamocować najpierw uchwyt mocujący (X) na statywie (I).
Następnie ustawić uchwyt mocujący (X) odpowiednio do
pozycji mieszadła i zbiornika mieszającego (V). Przykręcić
śrubę mocującą (Y).
Zabezpieczyć zbiornik mieszający (V), naciągając taśmę elastyczną (W).

Przed włączeniem urządzenia

OSTRZEŻENIE zdjąć klucz z uchwytu zaciskowego.

Schemat montażu
(patrz Fig. 5)
Wsuń przyrząd mieszający (M) w uchwyt zaciskowy (L). Za
pomocą dołączonego klucza (K) dokręć uchwyt zaciskowy.
Wymiana przyrządów mieszających jest dozwolona tylko
przy całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim
wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.

Włączanie urządzenia
Sprawdzić, czy dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z
podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zastosowane gniazdo musi posiadać uziemienie (zestyk przewodu
ochronnego).
Gdy warunki te są spełnione, urządzenie po włożeniu wtyczki do gniazdka jest gotowe do pracy.
W przeciwnym razie bezpieczna praca nie jest zapewniona,
a urządzenie może ulec uszkodzeniu.
Uruchamiane urządzenie rozpoczyna pracę z ostatnio ustawioną prędkością obrotową. Upewnić się także, że ustawiona prędkość obrotowa jest właściwa dla wybranej instalacji próbnej.

W przypadku wątpliwości należy pokrętłem ustawić najmniejszą prędkość obrotową (przedni ogranicznik sani silnikowych) i najniższy stopień przełożenia w przekładni.
Urządzenie zaczyna pracować, kiedy naciśnięty zostanie
wyłącznik klawiszowy (A) I.
Jeżeli urządzenie nie było używane przez pewien czas, to
po jego włączeniu w wyniku występowania napięcia początkowego na okładzinie ciernej przekładni słyszalny jest
odgłos stukania. Nie ma to wpływu na działanie urządzenia.
Odgłos stukania zniknie po krótkim czasie pracy.
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Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Urządzenie nie wymaga konserwacji. Dotyczy go jedynie naturalne starzenie się elementów i ich statystyczna awaryjność.
Czyszczenie:
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Urządzenia firmy IKA® należy czyścić wyłącznie środkami
zatwierdzonymi przez firmę IKA®.
Zanieczyszczenie Środki czyszczące
Barwniki

Izopropanol

Materiały
budowlane

Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne / izopropanol

Kosmetyki

Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne / izopropanol

Żywność

Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne

Paliwa

Woda zawierająca środki
powierzchniowo czynne

W sprawie materiałów tu nie wymienionych prosimy o kontakt z naszym laboratorium badawczym.
Podczas czyszczenia urządzenia nosić rękawice ochronne.
W celu oczyszczenia urządzeń elektrycznych nie wolno ich
zanurzać w środku czyszczącym.
Podczas czyszczenia wilgoć nie może przedostać się do wnętrza urządzenia.

Przed zastosowaniem innych metod czyszczenia i dekontaminacji niż te, które zaleca producent, użytkownik winien
upewnić się u producenta, czy dana metoda nie doprowadzi do zniszczenia urządzenia.
Przy czyszczeniu urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby na powierzchnię toczną tarczy stożkowej i
koła ciernego nie dostały się substancje zawierające smar
lub olej. Znacznie zmniejszyłoby to współczynnik tarcia wynikający z zestawienia koła ciernego i tarczy stożkowej, co
ograniczyłoby przenoszenie mocy.
Zamówienie części zamiennych:
Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:
- typ urządzenia
- numer fabryczny urządzenia, patrz tabliczka znamionowa
- numer pozycji i oznaczenie części zamiennej,
patrz www.ika.com.
Naprawa:
Do naprawy prosimy przesyłać tylko urządzenia czyste
i nie zawierające substancji zagrażających zdrowiu.
Na życzenie dostępny jest formularz „Decontamination
Certificate” firmy IKA®, który można również pobrać na
stronie internetowej IKA® www.ika.com.
W razie konieczności dokonania naprawy urządzenie należy
odesłać w oryginalnym opakowaniu. Opakowania magazynowe nie są wystarczającym zabezpieczeniem wysyłkowym.
Dodatkowo należy zastosować odpowiednie opakowanie
transportowe.

Kody błędów
W razie wystąpienia błędu zostanie on zasygnalizowany na wyświetlaczu LED (C) za pomocą kodu, np. Err. 5.
Należy wówczas postępować zgodnie z poniższym:
F Urządzenie wyłączyć wyłącznikiem (A).
F Zdjąć mieszadło i wyjąć urządzenie ze statywu.
F Zredukować obroty i włączyć urządzenie bez mieszadła (wyłącznik (A)).
Błąd

Przyczyna

Err. 5 Silnik nastąpiło przeciążenie

Skutek

Rozwiązanie

Silnik wyłączony

- Wyłączyć urządzenie
- Zmniejszyć obciążenie silnika i wykonać restart

Err. 4 Silnik zablokowany lub nastąpiło przeciążenie Silnik wyłączony

- Wyłączyć urządzenie

Jeżeli błędu nie uda się usunąć, wykonując opisane czynności lub jeśli wyświetlany jest inny kod błędu, należy:
- zwrócić się do naszego serwisu
- przesłać urządzenie wraz z krótkim opisem błędu.
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Gwarancja
Zgodnie z warunkami sprzedaży i dostaw firmy IKA® okres
gwarancji wynosi 24 miesiące. Reklamacje na gwarancji należy zgłaszać u sprzedawcy. Urządzenia można jednak również przesłać bezpośrednio do naszego zakładu, dołączając
fakturę z dostawy i podając przyczyny reklamacji. Koszty
transportu ponosi Klient.

Gwarancja nie obejmuje części zużywalnych oraz usterek
spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z
urządzeniem, brakiem dostatecznej pielęgnacji i konserwacji, wbrew zaleceniom podanym w niniejszej instrukcji.

Wyposażenie
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

statyw płytowy
statyw płytowy
statyw płytowy
mufa krzyżowa

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

uchwyt mocujący
Złącze elastyczne
Osłona pręta mieszającego
Uchwyt statywu

Więcej akcesoriów dostępnych jest na stronie www.ika.com.

Dopuszczone przyrządy mieszające IKA®
		
zalecana prędkość
		
(rpm)
R 1311 Mieszadło turbinowe
≤ 2000
R 1312 Mieszadło turbinowe
≤ 2000
R 1342 Mieszadło śmigłowe
≤ 2000
R 1381 Mieszadło śmigłowe
≤ 2000
R 1382 Mieszadło śmigłowe
≤ 2000
R 1389 Mieszadło śmigłowe, PTFE ≤ 800
R 1300 Mieszadło do rozpuszczania ≤ 2000
R 1303 Mieszadło do rozpuszczania ≤ 2000
R 1330 Mieszadło kotwicowe
≤ 1000
R 1352 Mieszadło odśrodkowe
≤ 2000

		

zalecana prędkość
(rpm)
R 3000.1 Mieszadło Möbiusa ≤ 800
R 3001.1 Mieszadło Möbiusa ≤ 800
R 3003
Mieszadło spiralne
≤ 800
R 3003.1 Mieszadło spiralne
≤ 800
R 3003.2 Mieszadło spiralne
≤ 800
R 3004
Mieszadło tarczowe ≤ 1000
R 3004.1 Mieszadło tarczowe ≤ 1000
R 3004.2 Mieszadło tarczowe ≤ 1000
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Dane techniczne
Zakres prędkości obrotowej:
		
		
		

(50 Hz stopień I)
(50 Hz stopień II)
(60 Hz stopień I)
(60 Hz stopień II)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Ustawianie prędkości obrotowej

Bezstopniowy

Wskazanie prędkości obrotowej

LED

Dokładność ustawień prędkości obrotowej

rpm

±1

Odstępstwo - pomiar prędkości obrotowej

rpm

± 30

Maks. moment obrotowy wałka mieszadła:
Ncm
				(przy 60 rpm)
				(przy 100 rpm)
				(przy 1000 rpm)

300 (przeciążać)
150
24

Maks. ilość mieszanego materiału (woda)

ltr

20

Maks. lepkość

mPas

10000

Dop. czas włączenia

%

100

Napięcie znamionowe

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Częstotliwość

Hz

50 / 60

Pobór mocy

W

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

Moc przekazywana

W

35

Maks. moc przekazywana na wałku mieszadła
(mierzona przy 400 obr./min na stopniu przekładni
I, 230 V 50 Hz)

W

35

Rodzaj ochrony według EN 60529

IP 20

Klasa ochrony

I (uziemienie ochronne)

Kategoria przepięciowa

II

Stopień zabrudzenia

2

Zabezpieczenie przy przeciążeniu

Tak / Czujnik temperatury w uzwojeniu silnika

Dop. temperatura otoczenia

°C

+ 5 ... + 40

Dop. wilgotność względna

%

80

Napęd

Silnik kondensatorowy chłodzony za pomocą żeber
z przekładnią cierną i dołączoną dwustopniową
przekładnią zębatą

Uchwyt szczękowy – zakres mocowania

mm

0,5–10

Ø wewn. wału pustego

mm

10,5

Wysięgnik (Ø x D)

mm

13 x 160

Obudowa

Odlew aluminiowy i tworzywo termoplastyczne

Wymiary bez wysięgnika (S x G x W)

mm

88 x 212 x 294

Masa z wysięgnikiem i uchwytem szczękowym

kg

3,1

Zastosowanie urządzenia do wysokości n.p.m.

m

maks. 2000

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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