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Vyhlásenie o zhode s normami
Vyhlasujeme na svoju výhradnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade s ustanoveniami smerníc 2014/35/EÚ, 2006/42/ES
2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ a spĺňa nasledujúce normy a normatívne dokumenty: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 a EN ISO 12100.

Vysvetlenie k obrázku

NEBEZPEČENSTVO

(Extrémne) nebezpečná situácia, ktorá môže pri nerešpektovaní bezpečnostného upozornenia viesť k usmrteniu alebo závažnému poraneniu.

VÝSTRAHA

Nebezpečná situácia, ktorá môže pri nerešpektovaní bezpečnostného upozornenia viesť k
usmrteniu alebo závažnému poraneniu.

POZOR

Nebezpečná situácia, ktorá môže pri nerešpektovaní bezpečnostného upozornenia viesť k
ľahšiemu poraneniu.

UPOZORNE-

Upozorňuje napríklad na úkony, ktoré môžu viesť ku vzniku vecných škôd.

NIE
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Bezpečnostné pokyny
• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zariadenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.
• Návod na obsluhu uložte tak, aby bol prístupný pre každého.
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na
ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.
• Vzhľadom na takmer neobmedzené možnosti kombinácie výrobkov, používaných nástrojov, miešacích nádob,
skúšobnej konštrukcie a médií bezpečnosť používateľa
sa nedá zabezpečiť len konštruktívnymi požiadavkami zo
strany výrobku. V dôsledku toho môžu byť potrebné ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré by mal vykonať používateľ. V dôsledku nevyváženosti, príliš rýchleho zvyšovania
rýchlosti otáčania alebo príliš malej vzdialenosti od miešacej nádoby môže byť poškodená alebo zničená sklenená
aparatúra alebo iné mechanicky citlivé miešacie nádoby.
Rozbité sklo alebo následne voľne sa otáčajúci miešací nástroj by mohli vážne poraniť používateľa.
• V dôsledku nedostatočného premiešania zahriateho materiálu alebo výberom príliš vysokej rýchlosti otáčania a z
toho vyplývajúceho zvýšenia pridanej energie môžu spustiť nekontrolované reakcie. Pri takomto zvýšenom prevádzkovom nebezpečenstve musí používateľ zrealizovať
vhodné prídavné bezpečnostné opatrenia (napr. ochrana
proti črepinám). Bez ohľadu na uvedené skutočnosti spoločnosť IKA® odporúča používateľom, ktorí spracovávajú
kritické alebo nebezpečné materiály, aby zaistili skúšobnú konštrukciu ďalšími vhodnými opatreniami. Možno to
dosiahnuť napr. opatreniami na zníženie nebezpečenstva
výbuchu alebo požiaru, ale takisto aj pomocou nadradených kontrolných zariadení. Okrem toho je dôležité uvedomiť si, že vypínač VYP zariadenia IKA® musí byť prístupný bezodkladne, priamo a bez nebezpečenstva.
Ak nie je možné zaručiť prístup v
každom prípade pomocou hlavného vypínača, musí byť v pracovnej zóne nainštalovaný dobre prístupný NÚDZOVÝ
VYPÍNAČ.

POZOR

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie
pri úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj
pre ostatné príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi
slnečnými lúčmi.
• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, s nebezpečnými látkami ani pod vodou.
• Materiály spôsobujúce ochorenia spracovávajte len v
uzavretých nádobách pod vhodným digestorom. S prípadnými otázkami sa obracajte na IKA®.
• Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
• Vysoký krútiaci moment RW 20 digital si vyžaduje mimoriadnu dôkladnosť pri výbere statívu a zaistenia miešacej nádoby proti pretáčaniu.

• Statív položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý a nehorľavý povrch.
• Dbajte, aby bol miešací nástroj pevne upnutý v skľučovadle!

VÝSTRAHA

Z upínacieho skľučovadla vyberte
kľúč upínacieho skľučovadla.

• Používajte ochranný prípravok na miešací hriadeľ!
• Starostlivo upevnite miešaciu nádobu. Dbajte na dobrú
stabilitu.

VÝSTRAHA

Pozor na nebezpečné miesta,
ilustrované na Fig. 8!

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo príslušenstva.
• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenstvo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.
• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva,
ktoré sa popisuje v kapitole Príslušenstvo.
• Pri výmene nástroja a montáži povoleného príslušenstva
musí byť hlavný vypínač zariadenia v polohe VYP alebo je
zariadenie odpojené od siete.
• Odpojenie zariadenia od napájacej siete sa dosiahne iba
vytiahnutím sieťovej alebo prístrojovej vidlice.
• Elektrická zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť voľne prístupná.
• Použitá sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s ochranným
kontaktom).
• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom
štítku zariadenia.
• Rešpektujte dovolenú rýchlosť otáčania použitého miešacieho nástroja. Za žiadnych okolností nenastavujte vyššiu
rýchlosť otáčania.
• Pred uvedením zariadenia do prevádzky nastavte najnižšiu rýchlosť otáčania, inak výstupný hriadeľ začína bežať s
naposledy nastavenou rýchlosťou otáčania. Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.
• Pri nastavovaní rýchlosti otáčania venujte pozornosť nevyváženosti miešacieho nástroja a možnému vystrekovaniu
miešaného média.
Zariadenie nikdy neuvádzajte
do chodu s voľne sa otáčajúcim
miešacím nástrojom. Dbajte, aby
rotujúce diely nemohli zachytiť časti tela, vlasy, šperky ani
diely oblečenia.

VÝSTRAHA

Prevádzka s voľne sa otáčajúcim
koncom hriadeľa je nebezpečná.
Preto je z dôvodov bezpečnosti
dovolené prestrkovať miešací nástroj ponad horný okraj
telesa iba v pokojovom stave.

VÝSTRAHA
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Používajte osobné bezpečnostné
pomôcky zodpovedajúce triede
nebezpečenstva upravovaného
média. Nedodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie v
dôsledku možnosti:
- Odstreky kvapalín
- Vymršťovanie dielov
- Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

VÝSTRAHA

UPOZORNENIE

Dbajte na zvýšené riziko, ktorú
spôsobujú:

- Ľahko zápalné médiá
- Praskanie skla vyvolané mechanickou energiou miešania.

UPOZORNENIE

Rýchlosť otáčania znížte, ak:

- Médium v dôsledku príliš vysokej rýchlosti otáčania vystrekuje z nádob
- chod začína byť nepokojný
- zariadenie alebo celá konštrukcia sa pôsobením dynamických síl začína pohybovať.
- vyskytol sa chybový prípad.

VÝSTRAHA

Nedotýkajte
dielov!

sa

rotujúcich

• Nie je možné vylúčiť, že medzi médiom a hnacím hriadeľom budú prebiehať elektrostatické procesy, ktoré môžu
spôsobovať zvýšené nebezpečenstvo.
• Po výpadku dodávky elektrickej energie alebo po mechanickom prerušení miešacieho postupu sa zariadenie uvedie znova samočinne do prevádzky.
• Pri prevádzke je potrebné pamätať na to, že povrchy motora (chladiace rebrá) a určité body ložiska môžu byť veľmi
horúce.

• Nezakrývajte vetracie škáry a chladiace rebrá na motore
ani na jednotke pohonu.
• Dbajte, aby sa statív nezačal samovoľne pohybovať.
• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do spodného konca hriadeľa alebo do skľučovadla. Už aj malé, nespozorovateľné poškodenia spôsobujú nevyváženosť a chod hriadeľa s hádzaním.
• Nevyváženosť hnacieho hriadeľa, výstelky a najmä miešacích nástrojov môže viesť až k nekontrolovanému rezonančnému správaniu zariadenia a celej konštrukcie.
Pritom sa môže poškodiť alebo zničiť sklenená aparatúra a miešanie nádoby. Používateľa by mohli poraniť tieto
úlomky alebo rotujúci miešací nástroj. V tomto prípade
vymeňte miešací nástroj za nástroj bez nevyváženosti a
odstráňte príčinu nevyváženosti. Ak sa aj naďalej bude
prejavovať nevyváženosť alebo nezvyčajné zvuky, pošlite
zariadenie do opravy predajcovi alebo výrobcovi a priložte
popis chyby.
• Pri príliš dlhej prevádzke s preťažením alebo pri príliš vysokej teplote okolia sa zariadenie trvalo vypne.
• Zariadenie môže otvárať, a to aj v prípade opravy, iba
kvalifikovaný odborník. Pred otvorením sa musí vytiahnuť
elektrická vidlica. Elektricky vodivé diely vnútri zariadenia
môžu aj dlhší čas po vytiahnutí sieťovej vidlice zostať stále
pod napätím.
Kryty a diely, ktoré je možno demontovať zo zariadenia bez použitia pomocných nástrojov, pre
bezpečnú prevádzku zariadenia
musia byť znova nasadené na zariadenie, aby sa tak predišlo napríklad vniknutiu cudzích telies, kvapalín a pod.

UPOZORNENIE

Prepnutie na iný stupeň ozubenej prevodovky sa môže uskutočniť len s vypnutým prístrojom
(zastavený motor). V opačnom
prípade by sa mohli poškodiť ozubené kolesá ozubeného
prevodu.

UPOZORNENIE

Použitie v súlade s určením
• Použitie:
Miešanie kvapalín nízkej až vysokej viskozity použitím rôznych miešacích nástrojov.
Použitie v súlade s určením: Zariadenie na stojane (skľučovadlo smerom nadol).
• Oblasť použitia (len na použitie vo vnútornom prostredí):
- Laboratória		
- Školy
- Lekárne		
- Vysoké školy

Zariadenie je vhodné na použitie v každej zóne, okrem:
- Obytných priestorov
- Oblastí, ktoré sú napojené na nízkonapäťovú napájaciu sieť,
ktorá napája aj obytné priestory.
Ochrana používateľa nemôže byť zaručená:
- Ak je zariadenie prevádzkované s príslušenstvom, ktoré
nebolo dodané alebo odporúčané výrobcom
- Ak sa zariadenie nepoužíva na určený cieľ v rozpore s pokynmi výrobcu
- V prípade vykonania zmien na zariadení alebo na doske
plošných spojov inými osobami.
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Vybaľovanie
• Vybaľovanie:
- Dispergačný nástavec opatrne vybaľte
- V prípade poškodenia okamžite zadokumentujte skutkovú podstatu (pošta, železnica alebo špedícia)

• Rozsah dodávky:
- Miešací mechanizmus RW 20 digital:
- Stručná úvodná príručka
- Kľúč skľučovadla
- Záručný list.

Cenné informácie
Nastavené môžu byť rýchlosti otáčania 60 - 2000 ot/min
pri sieťovej frekvencii 50 Hz a 72 - 2400 ot/min pri sieťovej
frekvencii 60 Hz. Prístroj sa pri používaní zahrieva. Veľkoryso
koncipované chladiace plochy na motore spôsobujú maximálne rovnomerné rozloženie a vyžarovanie tepla.

Dlhý napájací kábel umožňuje bezproblémovú prácu na stojanoch - aj pri výškovej sklenenej aparatúre pod odsávacom
digestore - bez predlžovacieho kábla.
Precízny miešací hriadeľ je riešený ako dutý hriadeľ a umožňuje presúvanie stopiek miešadiel v pokojovom stave.

Pohon
Motor sa môže spojite presúvať po trecom súkolí a bude
sa prevádzkovať len v jednom pracovnom bode. Výstupný
výkon motora, rýchlosť otáčania motora a krútiaci moment
motora možno považovať za konštantné a sú optimalizované pre tento pracovný bod. Z trecieho súkolia sa výkon
motora odovzdáva voliteľne cez prvý alebo druhý stupeň
následne zaradeného ručne prestaviteľnej ozubenej prevodovky na hnací hriadeľ miešačky.
Výkon na hnacom hriadeli je pri zanedbaní všetkých strát
prenosu energie (premeny) vždy taký veľký, ako výkon odovzdávaný motorom.

V prevodovke dochádza len k premene rýchlosti otáčania
a krútiaceho momentu, ktorá sa dá čisto teoreticky popísať
charakteristikou zobrazenou na Fig. 2.
Opotrebenie trecieho kolesa sa udržiava na minimálnej hodnote skrutkovou spojkou prispôsobenou pre prevodovku.
Potrebná prítlačná sila na trecie koleso sa reguluje podľa priebehu momentu pôsobiaceho na miešací hriadeľ. Pri malom
krútiacom momente pôsobí malá prítlačná sila; pri veľkom
krútiacom momente pôsobí veľká prítlačná sila.

Motorový istič
Kondenzátorový motor uložený v guľôčkových ložiskách si
nevyžaduje údržbu. Vo vinutí motora sa nachádza špeciálny
ochranný spínač prehriatia (samoprídržný obmedzovač teploty), ktorý pri prekročení povolenej teploty motora trvalo
vypína motor.
Tento špeciálny typ ochranného spínača sa používa, ak opätovné zapnutie chráneného zariadenia po prehriatí nie je
žiaduce resp. dovolené. Princíp obmedzovača teploty spočíva v tom, že, z jednej strany sa spínač pri dosiahnutí maximálnej dovolenej teploty sám zohrieva, a z druhej strany
oddelí motor od napájacieho napätia.

Pri aktivovaní samopridržiavacieho teplotného snímača sa na
displeji zobrazí Err. 5 (pozri kapitolu „Chybové kódy“).
V tomto prípade môže byť prístroj uvedený do prevádzky až
potom, ako sa stlačením kolískového spínača (A, pozri Fig. 1)
na prednej strane alebo odpojením napájacieho kábla pribl.
na 4 - 5 minút.
Po tomto krátkom ochladzovacom čase sa kontakty v elektrickom obvode opäť zopnú a prístroj je znova pripravený
na prevádzku.
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Prepnutie prevodu
(Fig. 3)
Otáčaním ložiskového puzdra proti smeru hodinových ručičiek na čiernom vrúbkovanom povrchu (E, pozri Fig. 1) cez
skľučovadlo sa ozubené kolesá vysunú zo záberu. Stredová
os miešacieho nástroja sa tým posúva v radiálnom smere.
Následne sa ložiskové puzdro presunie nahor alebo nadol
v axiálnom smere v závislosti od nastavovaného rozsahu.
Otáčaním späť ložiskového puzdra (v smere hodinových ručičiek) sa ozubené kolesá znova zasunú do záberu a stredová os miešacieho nástroja sa otočí do pôvodnej polohy, až
kým ložiskové puzdro znova zaskočí.

Ak sa počas zostavovania skúšobného alebo technologického systému musí zmeniť prevodový stupeň v sklenenej
aparatúre, bude potrebné prihliadať k posunutiu miešacieho nástroja excentricky riešeným puzdrom ložiska a k posunutiu v axiálnom smere. Ak to nie je akceptovateľné, musí
sa miešací nástroj upnúť do skľučovadla.
Prepínajte len v pokojovom
stave!

VÝSTRAHA

Hnací hriadeľ
Skľučovadlo a hnací hriadeľ umožňujú upnutie miešacích
nástrojov schválených spoločnosťou IKA® (pozri kapitolu
„Spoľahlivé miešacie nástroje IKA®“). Hnací hriadeľ je
riešený ako dutý hriadeľ, ktorého otvor je na hornej strane
uzavretý krytom miešacieho hriadeľa. V pokojovom stave
však je možné vysunúť drieky miešacích nástrojov, napr. pri
výmene nádob, nad horný okraj telesa po sňatí krytu miešacieho hriadeľa.

Na zaručenie bezpečnej prevádzky je potrebné znova zatlačiť kryt miešacieho hriadeľa späť do otvoru v telese, aby sa
otvor riadne uzavrel. Iba takto je zaručená bezpečná práca
a zabráni sa preniknutiu médií do zariadenia.

UPOZORNENIE

V tejto súvislosti rešpektujte
pokyny v časti „Bezpečnostný pokyn“!

Indikácia rýchlosti otáčania
Rýchlosť otáčania sa nastavuje gombíkom (B, pozri Fig. 1).
Rýchlosť otáčania sa bude zobrazovať na displeji LED priamo v otáčkach za minútu (rpm) (C, pozri Fig.1).

Uvedenie do prevádzky
Miešací mechanizmus postavte na stabilný, rovný a nekĺzavý povrch. Miešací mechanizmus RW 20 digital
sa musí upevniť pomocou krížovej spojky na stabilnom
statíve. Miešacia nádoba musí byť z bezpečnostných dôvodov vždy spoľahlivo upevnená. Okrem toho musíte zabezpečiť, aby bol pridržiavací prípravok (statív) upevnený
tak, aby sa nemohol prevrátiť a aby sa pri miešaní nezačal
pohybovať.

Príslušenstvo musí byť zmontované podľa nasledujúcich návodov na montáž (Fig. 4 až Fig. 8).
Ak sú tieto podmienky splnené, zariadenie je po zasunutí sieťovej vidlice pripravené na prevádzku.
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Upevnenie
Upevnenie miešačky na statíve
Montážna ilustrácia
(Pozri Fig. 4)
Upevnite krížovú spojku (H) na stĺpe statívu (I). Upevníte výložník (J) miešačky do voľnej, nahor otvorenej strany krížovej
spojky.
Po nastavení do požadovanej polohy pre miešací postup
pevne zatiahnite obe zvieracie skrutky (G).
Pred každým uvedením do prevádzky a neskôr v pravidelných intervaloch kontrolujte pevné dosadnutie miešačky.
Polohu miešačky možno zmeniť iba keď nie je v chode a s
vytiahnutou sieťovou vidlicou.
Upevnenie miešacieho nástroja v skľučovadle

VÝSTRAHA

Z upínacieho skľučovadla vyberte
kľúč upínacieho skľučovadla.

Montážna ilustrácia
(Pozri Fig. 5)
Zasuňte miešací nástroj (M) do skľučovadla (L). Skľučovadlo
pevne zatiahnite pomocou kľúča do skľučovadla (K).
Miešací nástroj možno vymeniť iba keď miešačka nie je v
chode a s vytiahnutou sieťovou vidlicou.

Upevnenie chrániča miešacieho hriadeľa
Montážna ilustrácia
(Pozri Fig. 6)
Na ochranu proti poraneniam pri práci používajte s prístrojom chránič miešacieho hriadeľa (Q) (napr. R 301).
Skrutkami (U) sa polovičky umelohmotného plášťa upevnia
na miešačke (T), ako ilustruje Fig. 7. Dĺžku chrániča miešacieho hriadeľa možno zmeniť skrutkou (S).
Pred každým uvedením do prevádzky a neskôr v pravidelných
intervaloch kontrolujte pevné dosadnutie chrániča miešacieho hriadeľa. Polohu chrániča miešacieho hriadeľa možno
zmeniť iba keď miešačka nie je v chode a s vytiahnutou sieťovou vidlicou.
Upevnenie miešacej nádoby pomocou upínacieho držiaka na statíve
Montážna ilustrácia
(Pozri Fig. 7)
Najprv nasaďte upínací držiak (X) na statív (I). Upínací držiak
potom nastavte (X) podľa polohy miešadla a miešacej nádoby (V). Pevne utiahnite upevňovaciu skrutku (Y).
Miešaciu nádobu (V) zaistite utiahnutím elastického pásu
(W).

Zapnutie zariadenia
Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
Použitá sieťová zásuvka musí byť
uzemnená (s ochranným kontaktom).
Ak sú tieto podmienky splnené, zariadenie je po zasunutí
sieťovej vidlice pripravené na prevádzku.
V opačnom prípade nie je zaručená bezpečná prevádzka,
alebo sa zariadenie môže poškodiť.

V prípade pochybnosti otočným ovládačom nastavte najnižšiu rýchlosť otáčania (predný doraz motorových saní) a prevodovku na najnižší prevodový stupeň. Prístroj sa uvádza do
prevádzky prepnutím kolískového vypínača (A) na I.
Ak sa prístroj po určitý čas nepoužíval, po zapnutí bude počuť klepanie, spôsobené silou predpätia pôsobiacou na trecie obloženie trecieho súkolia. Z hľadiska funkcie prístroja to
nie je dôležité. Po krátkom zábehu klepanie zmizne.

Po uvedení do prevádzky začína prístroj bežať s naposledy
nastavenou rýchlosťou otáčania. Presvedčite sa tiež, že nastavená rýchlosť otáčania nespôsobuje problémy pri zvolenej pokusnej konštrukcii.
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Starostlivosť a čistenie
Zariadenie pracuje bez nutnosti údržby. Podlieha však prirodzenému starnutiu konštrukčných dielov a z toho vyplývajúcemu štatistickému výskytu porúch.
Čistenie:
Pred čistením vyčistite sieťovú vidlicu
zo zásuvky.
Zariadenia IKA® čistite len čistiacimi prostriedkami schválenými spoločnosťou IKA®.
Znečistenie

Čistiace prostriedky

Farbivá/pigmenty

Izopropanol

Stavebné materiály

Voda s obsahom tenzidov/Izopropanol

Kozmetika

Voda s obsahom tenzidov/Izopropanol

Potraviny

Voda s obsahom tenzidov

Horľaviny

Voda s obsahom tenzidov

Ak ide o materiály, ktoré tu nie sú uvedené, obráťte sa na
naše aplikačné laboratórium.
Pri čistení zariadenia používajte ochranné rukavice.
Elektrické zariadenia sa pri čistení nesmú vložiť do čistiaceho
prostriedku.
Pri čistení do zariadenia nesmie preniknúť vlhkosť.

Pred použitím inej ako výrobcom odporúčanej metódy čistenia alebo dekontaminácie sa používateľ musí uistiť u výrobcu, že navrhovanou metódou sa zariadenie nezničí.
Pri čistení prístroja je potrebné dbať najmä na to, aby sa na
obežnú plochu kužeľového kotúča a trecieho kolesa nedostali žiadne látky obsahujúce olej alebo mastnoty. Znížilo by
to výsledný súčiniteľ trenia kombinácie materiálov trecie koleso/kužeľový kotúč a výrazne by sa zhoršil prenos výkonu.
Objednávanie náhradných dielov:
Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte nasledujúce
údaje:
- Typ zariadenia
- Výrobné číslo zariadenia, pozri typový štítok
- Číslo pozície a označenie náhradného dielu,
pozri www.ika.com.
Prípad opravy:
Na opravu posielajte iba zariadenia, ktoré sú vyčistené a neobsahujú škodlivé látky.
Na tento účel si vyžiadajte tlačivo „Decontamination Certificate“ od IKA® alebo použite vytlačené tlačivo prevzaté z
webovej lokality spoločnosti IKA® na adrese www.ika.com.
V prípade opravy posielajte zariadenie v pôvodnom obale.
Skladovacie obaly nie sú dostatočné na posielanie. Použite
okrem nich aj vhodný prepravný obal.

Chybové kódy
Ak sa vyskytne chyba, zobrazí sa ako chybový kód na displeji LED (C), napr. Er 4.
Postupujte nasledovne:
 Vypnite zariadenie na zadnom paneli (A).
 Vyberte miešací nástroj a demontujte zariadenie z konštrukcie.
 Znížte rýchlosť otáčania a zapnite zariadenie bez zapnutia miešania (vypínač zariadenia (A)).
Výsledok
Riešenie
Chyba Príčina
Err. 5

Motor preťaženie

Motor vypnutý

Err. 4

Zablokovaný motor alebo preťaženie Motor vypnutý

- Vypnite zariadenie
- Znížte zaťaženie motora a opätovne ho spustite
- Vypnite zariadenie

Ak sa chybu nepodarí odstrániť hore popisovaným postupom alebo ak sa zobrazuje iný chybový kód:
- obráťte sa na servisné oddelenie
- zariadenie pošlite spolu so stručným popisom chyby.

Záruka
Záručná lehota je v súlade s podmienkami predaja a dodávok IKA® stanovená na 24 mesiacov. Pri uplatnovaní záruky
sa láskavo obráťte na svojho špecializovaného predajcu. Zariadenie možno posielať s priloženou dodacou faktúrou a s
dôvodmi reklamácie aj priamo do nášho závodu. Prepravné
náklady idú na vašu ťarchu.

Záručné plnenie sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu ani na chyby spôsobené neodborným zaobchádzaním a nedostatočnou starostlivosťou a údržbou, napriek
pokynom uvedeným v tomto návode na obsluhu.
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Príslušenstvo
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Doskový statív
Doskový statív
Doskový statív
Krížová spojka

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Upínací držiak
Pružná spojka
Chránič miešacieho hriadeľa
Držiak so statívom

Ďalšie príslušenstvo nájdete na www.ika.com.

Spoľahlivé miešacie nástroje IKA®

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

odporúčaná rýchlosť
(rpm)
Turbínové miešadlo
≤ 2000
Turbínové miešadlo
≤ 2000
Vrtuľové miešadlo
≤ 2000
Vrtuľové miešadlo
≤ 2000
Vrtuľové miešadlo
≤ 2000
Vrtuľové miešadlo, PTFE ≤ 800
Disolverové miešadlo ≤ 2000
Disolverové miešadlo ≤ 2000
Kotvové miešadlo
≤ 1000
Odstredivkové miešadlo ≤ 2000

		

odporúčaná rýchlosť
(rpm)
R 3000.1 Möbiusovo miešadlo ≤ 800
R 3001.1 Möbiusovo miešadlo ≤ 800
R 3003
Špirálové miešadlo ≤ 800
R 3003.1 Špirálové miešadlo ≤ 800
R 3003.2 Špirálové miešadlo ≤ 800
R 3004
Kotúčové miešadlo ≤ 1000
R 3004.1 Kotúčové miešadlo ≤ 1000
R 3004.2 Kotúčové miešadlo ≤ 1000
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Technické údaje
Rozsah rýchlostí otáčania:			
			
			
			

(50Hz I. stupeň)
(50Hz II. stupeň)
(60Hz I. stupeň)
(60Hz II. stupeň)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Nastavenie rýchlosti otáčania

Spojité

Indikácia rýchlosti otáčania

LEDy

Rýchlosť otáčania − presnosť nastavenia

rpm

±1

Odchýlka − meranie rýchlosti otáčania

rpm

± 30

Ncm

300 (preťaženie)
150
24

max. miešané množstvo (voda)

ltr

20

max. viskozita

mPas 10000

dovolená doba zapnutia

%

100

Menovité napätie

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvencia

Hz

50 / 60

Príkon

W

Výstupný výkon

W

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

max. výstupný výkon na miešacom hriadeli
(meraný pri 400 otáčkach za minútu na prevodovom
stupni I, 230 V 50 Hz)

W

35

max. krútiaci moment miešacieho hriadeľa:
				(pri 60 rpm)
				(pri 100 rpm)
				(pri 1000 rpm)

Stupeň krytia podľa EN 60529

IP 20

Stupeň krytia

I (ochranné uzemnenie)

Kategória prepäťovej ochrany

II

Stupeň znečistenia

2

Ochrana pri preťažení

Snímač teploty vo vinutí motora

dovolená okolitá teplota

°C

+ 5 ... + 40

dovolená relatívna vlhkosť

%

80

Skľučovadlo – upínací rozsah

mm

Kondenzátorový motor s rebrovým chladičom a
prevodovkou s trecím súkolím a následne zaradenou
dvojstupňovou prevodovkou s ozubeným súkolím
0,5–10

Vnútorný Ø dutého hriadeľa

mm

10,5

Výložník (Ø x D)

mm

13 x 160

Pohon

Hliník, termoplast, umelá hmota

Teleso
Rozmery bez výložníka (Š x H x V)

mm

88 x 212 x 294

Hmotnosť s výložníkom a skľučovadlom

kg

3,1

Nadmorská výška použitia zariadenia

m

max. 2000

Technické zmeny vyhradené!
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