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Izjava o skladnosti
S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek ustreza določilom smernic 2014/35/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU in 2011/65/EU
ter je v skladu z zahtevami naslednjih standardov in normativnih predpisov: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 in EN ISO 12100.

Razlaga simbolov

NEVARNOST

(Izjemno) nevarna situacija, pri kateri lahko zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov pride do smrti ali težkih poškodb.

OPOZORILO

Nevarna situacija, pri kateri lahko zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov pride do smrti
ali težkih poškodb.

PREVIDNO

Nevarna situacija, pri kateri lahko zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov pride do lažjih
poškodb.

NAPOTEK

Opozarja denimo na dejanja, ki lahko privedejo do materialne škode.
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Varnostna opozorila
• Pred uporabo v celoti preberite priročnik za uporabo in upoštevajte varnostna opozorila.
• Priročnik za uporabo shranite na mestu, ki bo vsem
dostopno.
• Pazite, da bodo napravo uporabljale le za to usposobljene
osebe.
• Upoštevajte varnostna opozorila, smernice, predpise za
varstvo pri delu ter za preprečevanje nesreč.
• S skoraj neomejenimi možnimi kombinacijami izdelka,
uporabljenega orodja, posode za mešanje, konfiguracije
poskusa in snovi varnosti uporabnika ni mogoče zagotoviti samo s konstruktivnimi predpostavkami na strani izdelka. Zaradi tega so potrebni dodatni varnostni ukrepi, ki
jih izvede uporabnik. Zaradi neuravnoteženosti, prehitrega povečevanja vrtljajev ali premajhne razdalje med mešalnikom in mešalno posodo se lahko na primer steklene
aparature ali druge mehansko občutljive mešalne posode
poškodujejo ali razbijejo. Zdrobljeno steklo ali prosto vrteč
se mešalnik lahko uporabnika zelo težko poškoduje.
• Zaradi nezadostno premešanega segretega materiala ali
zaradi previsoko nastavljenega števila vrtljajev in s tem povečanega vnosa energije lahko pride do nenadzorovanih
reakcij. Pri tako povečani nevarnosti obratovanja mora
uporabnik poskrbeti za ustrezne dodatne varnostne ukrepe (npr. zaščita pred drobci stekla). Ne glede na to podjetje IKA® uporabnikom, ki obdelujejo kritične oz. nevarne
materiale, priporoča, da konfiguracije poskusa dodatno
zavarujejo z ustreznimi ukrepi. To se lahko doseže z ukrepi za preprečevanje eksplozij in požarov ali z nadrejenimi
nadzornimi napravami. Upoštevati je treba tudi, da mora
biti stikalo za izklop naprave IKA® dostopno takoj, neposredno in brez nevarnosti.
Če ni mogoče v vseh primerih zagotoviti dostopa do glavnega stikala, je treba v delovnem prostoru
namestiti dodatno, dobro dostopno stikalo za izklop v sili.

PREVIDNO

• Obdelujte le sredstva, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije,
npr. zaradi svetlobnega obsevanja.
• Naprave ne uporabljajte v okolju, kjer je nevarnost eksplozije, z nevarnimi snovmi in pod vodo.
• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte le v zaprtih posodah pod primernim odvodom. Če imate vprašanje, se
obrnite na podjetje IKA®.
• Naprava ni primerna za ročno upravljanje.
• Velik navor naprave RW 20 digital zahteva posebno
skrbnost pri izbiri stojala in zavarovanju mešalne posode
pred vrtenjem.
• Stojalo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho
in ognjevarno površino.
• Pazite, da je mešalno orodje trdno vpeto v vpenjalno glavo!

OPOZORILO

Pred vklopom odstranite ključ
za vpenjalno glavo iz vpenjalne
glave.

• Uporabite zaščito mešalne gredi!
• Mešalno posodo čvrsto pritrdite. Posoda mora biti stabilna.

OPOZORILO

Bodite pozorni na nevarna mesta, ki so predstavljena na Fig. 8.

• Izogibajte se trkom in udarcem na napravi ali opremi.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema
nepoškodovani. Ne uporabljajte poškodovanih delov.
• Varno delo je zagotovljeno le z opremo, ki je opisana v
poglavju »Oprema«.
• Pri menjavi orodja in montaži dovoljene opreme mora biti
glavno stikalo naprave v položaju AUS (izklop) ali pa mora
biti naprava izključena iz električnega omrežja.
• Napravo izključite iz električnega omrežja le, kadar izvlečete omrežni vtič oz. vtič naprave.
• Vtičnica za priključitev v električno omrežje mora biti enostavno dosegljiva in dostopna.
• Uporabljena vtičnica mora biti ozemljena (zaščitni vodnik).
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z
omrežno napetostjo.
• Upoštevajte dopustno število vrtljajev uporabljenega mešalnega orodja. V nobenem primeru ne nastavite višjih
vrtljajev.
• Pred zagonom naprave nastavite število vrtljajev na najmanjšo vrednost, saj se naprava začne vrteti z nazadnje
nastavljenim številom vrtljajev. Število vrtljajev povečujte
počasi.
• Pri nastavitvi števila vrtljajev bodite pozorni na uravnoteženost mešalnega orodja in možnost brizganja mešane
snovi.
Naprava ne sme nikoli delovati z
mešalnim orodjem, ki se prosto
vrti. Pazite, da vrteči se deli naprave ne zagrabijo delov telesa, las, nakita ali oblačil.

OPOZORILO

Obratovanje s prosto vrtečim se
spodnjim delom gredi je nevarno. Zato lahko zaradi varnosti
mešalno orodje vključite prek zgornjega roba ohišja le, ko
naprava miruje.

OPOZORILO

OPOZORILO

Nosite osebno zaščitno opremo
v skladu z razredom nevarnosti
sredstva, ki ga obdelujete. Sicer

obstaja nevarnost:
- brizganja tekočin
- hitrega izmeta delov
- ujetja delov telesa, las, oblačil in nakita.
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NAPOTEK

Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov
- pokanja stekla zaradi mehanskega tresenja.

NAPOTEK

Zmanjšajte število vrtljajev, če:

- material zaradi prevelikega števila vrtljajev brizga iz posode
- naprava teče neenakomerno
- se naprava ali celotna postavitev začne premikati zaradi
dinamičnih sil
- se pojavi napaka.

OPOZORILO

Ne dotikajte se vrtečih se delov!

• Med snovjo in pogonsko gredjo se lahko pojavi elektrostatični naboj, ki lahko povzroči nevarnost.
• Po prekinitvi dovoda električne energije ali mehanski prekinitvi med postopkom mešanja se naprava samodejno
zažene znova.
• Med delovanjem upoštevajte, da se lahko površina motorja (hladilna rebra), zlasti pa okolica ležajev, zelo segrejejo.
• Zato rež za zračenje in hladilnih reber na motorju ne pokrijte.
• Pazite, da se stojalo ne začne premikati.
• Izogibajte se trkom in udarcem na spodnjem delu gredi
oz. vpenjalne glave. Že majhne, neopazne poškodbe lahko povzročijo neuravnoteženost in opletanje gredi.

• Neuravnoteženost gnane gredi, vpenjalne glave in še
posebej mešalnih orodij lahko povzroči nenadzorovano
resonanco naprave ter celotnega sistema. Zaradi tega se
lahko steklene aparature in mešalne posode poškodujejo
ali počijo. Razbitje in mešalno orodje lahko uporabnika
poškoduje. V tem primeru mešalno orodje zamenjajte z
orodjem, ki je uravnoteženo, oz. odpravite vzrok neuravnoteženosti. Če neuravnoteženost ali nenavaden hrup ne
izgine, napravo pošljite svojemu trgovcu ali proizvajalcu v
popravilo. Ne pozabite priložiti opisa napak.
• Če je naprava med delovanje preobremenjena ali če je
temperatura okolice previsoka, se naprava trajno izključi.
• Napravo lahko, tudi v primeru popravila, odpre le za to
usposobljena oseba. Preden napravo odprete, izvlecite
vtikač iz vtičnice. Deli v notranjosti naprave, ki so pod napetostjo, so lahko po izključitvi vtikača iz vtičnice še nekaj
časa pod napetostjo.
Pokrov oz. dele, ki jih lahko z
naprave odstranite brez pripomočkov, morate zaradi varnega
delovanja ponovno namestiti na napravo. S tem npr. preprečite prodiranje tujkov, tekočin itd.

NAPOTEK

Preklop na drugo stopnjo zobniškega prenosa je dovoljen samo
pri izklopljeni napravi (mirovanje
motorja). V nasprotnem primeru se poškodujejo zobniki
zobniškega prenosa.

NAPOTEK

Namenska raba
• Uporaba:
Za mešanje tekočin majhne do velike viskoznosti z različnimi mešalnimi orodji.
Namenska raba: Naprava na stativu (vpenjalna glava, obrnjena navzdol).
• Področje uporabe (le v zaprtih prostorih):
- laboratoriji		
- šole,
- lekarne		
- fakultete

Naprava je primerna za uporabo na vseh področjih, razen:
- v stanovanju
- v področjih, ki so neposredno priključena na nizkonapetostno omrežje, ki oskrbuje tudi stanovanjska področja.
Zaščita za uporabnika ni več zagotovljena, če:
- se pri delovanju naprave uporablja oprema, ki je ni dobavil
ali priporočil proizvajalec
- naprava glede na napotke proizvajalca ne deluje v skladu z
namensko rabo
- napravo ali ploščo tiskanega vezja spreminja tretja oseba.

Razpakiranje
• Razpakiranje:
- Napravo previdno razpakirajte.
- Če opazite poškodbe, nemudoma dokumentirajte dejansko stanje in obvestite prevoznika (pošta, železnica
ali špedicija).

• Obseg dobave:
- mešalna naprava RW 20 digital
- kratka navodila
- ključ za vpenjalno glavo
- garancijski list.
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Pomembne informacije
Nastaviti je mogoče števila vrtljajev od 60 do 2000 rpm pri
omrežni frekvenci 50 Hz in od 72 do 2400 rpm pri omrežni
frekvenci 60 Hz. Naprava se med delovanjem segreje. Obilne hladilne površine na motorju omogočajo enakomerno
porazdelitev in sevanje toplote.

Dolgi omrežni kabel omogoča nemoteno delo na stojalih
(tudi pri visokih steklenih aparaturah pod odsesovalnimi
okrovi) brez podaljškov.
Precizna mešalna gred je votla in omogoča vtikanje mešalnih stebel v mirovanju.

Pogon
Motor je mogoče brezstopenjsko nastavljati s prenosom s
tornim kolesom in deluje v samo eni delovni točki. Izhodna
moč, vrtljaji in navor motorja so stalni ter optimizirani za
to delovno točko. Po prenosu s tornim kolesom se izhodna
moč motorja po izbiri prenese na prvo ali drugo stopnjo
ročno nastavljivega zobniškega prenosa in od tam na pogonsko gred mešalne naprave.
Moč na pogonski gredi je, če zanemarimo izgube med prenosom (pretvorbo) energije, vedno tolikšna kot moč, ki jo
oddaja motor.

V menjalniku se opravi samo pretvorba vrtljajev in navora, ki
je teoretično opisana s karakteristiko na Fig. 2.
Obraba tornega kolesa se omejuje na nizki ravni z vijačno
sklopko, prilagojeno prenosu. Potrebna sila pritiska tornega
kolesa se na vijačni sklopki uravnava skladno z navorom, ki
deluje na mešalno gred. Pri majhnem navoru je sila pritiska
majhna, pri velikem navoru pa velika.

Zaščita motorja
Kroglično uležajeni kondenzatorski motor ne potrebuje
vzdrževanja. V navitju motorja je vgrajeno posebno stikalo za zaščito pred pregrevanjem (samovzdrževalni omejilnik
temperature), ki ob preseganju dopustne temperature motor trajno izklopi.
Ta posebna vrsta zaščitnega stikala se uporablja, kadar je
samodejni ponovni vklop zaščitene naprave po pregrevanju neželen ali ni dovoljen. Omejevalnik temperature deluje
tako, da se stikalo ob dosegu največje dovoljene temperature
ogreva samo in da izklopi motor od električnega napajanja.

Ob vklopu samovzdrževalnega temperaturnega tipala se na
prikazovalniku prikaže Err. 5 (glejte poglavje »Kode napak«).
V tem primeru lahko napravo začnete znova uporabljati,
šele ko jo s stikalom (A, glejte Fig. 1) na sprednji strani ali z
izvlekom vtiča izklopite za približno 4–5 minut.
Po kratkem času hlajenja se kontakti tokokroga znova sklenejo in je naprava znova pripravljena na delovanje.

Preklop prenosa
(Fig. 3)
Z vrtenjem ležajne puše (primete jo za črno nazobčano površino (E, glejte Fig. 1) nad vpenjalno glavo) v levo se zobniki
premaknejo v prosti položaj. Srednja os mešalnega orodja
se pri tem premakne v radialni smeri. Nato se ležajna puša
premika navzgor ali navzdol, odvisno od izbranega območja. Z vrtenjem v nasprotno smer (v desno) se zobniki znova
premaknejo v ujeti položaj in se srednja os mešala zavrti v
izvirni položaj, dokler se ležajna puša znova ne zaskoči.

Če morate med pripravo poskusa ali procesa v stekleni aparaturi zamenjati prestavo prenosa, upoštevajte premik mešalnega orodja zaradi ekscentrične ležajne puše in premik v
aksialni smeri. Če to ni sprejemljivo, morate mešalno orodje
v vpenjalni glavi sprostiti.

OPOZORILO

Prestave menjajte samo v mirovanju!
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Pogonska gred
Vpenjalna glava in pogonska gred omogočata vpenjanje
mešalnih orodij, ki jih je odobrilo podjetje IKA® (glejte poglavje »Dopustna mešalna orodja IKA®«). Pogonska
gred je izdelana kot votla gred, katere odprtina je na zgornji
strani zaprta s pokrovom mešalne gredi. Vendar je pri mirovanju mogoče mešalna stebla, npr. pri menjavi posode,
vstaviti čez zgornji rob ohišja.

Zaradi varnega delovanja morate pokrov mešalne gredi znova pritisniti v odprtino ohišja in jo tako zapreti. Le tako boste
zagotovili varno delovanje in preprečili vdor snovi v napravo.

NAPOTEK

Upoštevajte poglavje »Varnostna opozorila«!

Prikaz števila vrtljajev
Število vrtljajev nastavite z vrtljivim gumbom (B, glejte Fig. 1).
Število vrtljajev je v enoti vrtljaji na minuto (rpm) prikazano neposredno na LED-zaslonu (C, glejte Fig. 1).

Zagon
Mešalo postavite na stabilno, ravno in nedrsečo podlago.
Mešalo RW 20 digital morate s križno objemko pritrditi na
stabilno stojalo. Mešalna posoda mora biti zaradi varnosti
vedno dobro pritrjena. Poleg tega morate poskrbeti, da je
držalo (stojalo) pritrjeno tako, da se ne more prevrniti in da
se med mešanjem ne začne premikati.

Opremo montirajte v skladu z naslednjimi navodili za montažo (Fig. 4 do Fig. 8).
Ko so vsi pogoji izpolnjeni, vtaknite
vtikač v vtičnico in naprava je pripravljena za delovanje.

Pritrditev
Pritrditev mešala na stojalo
Montažna risba (glejte Fig. 4)
Križno objemko (H) pritrdite na steber stojala (I). Pritrdite
nosilni drog (J) mešala v prosto, navzgor odprto stran križne
objemke.
Po nastavitvi želene lege za postopek mešanja močno pritegnite oba pritrdilna vijaka (G).
Pred vsakim zagonom in v rednih intervalih preverite trdnost
naseda mešala. Lego mešala smete spreminjati samo med
mirovanjem in ob izvlečenem električnem vtiču.
Pritrditev mešalnega orodja v vpenjalno glavo

OPOZORILO

Pred vklopom odstranite ključ
za vpenjalno glavo iz vpenjalne
glave.

Montažna risba (glejte Fig. 5)
Mešalno orodje (M) potisnite v vpenjalno glavo (L). S ključem
za vpenjalno glavo (K) pritegnite to glavo.
Mešalno orodje smete menjati samo med mirovanjem in ob
izvlečenem električnem vtiču.

Pritrditev zaščite mešalne gredi
Montažna risba (glejte Fig. 6)
Zaradi zaščite pred telesnimi poškodbami uporabljajte pri
delu z napravo zaščito mešalne gredi (Q) (npr. R 301).
Z vijaki (U) pritrdite plastične polovične lupine na mešalno
napravo (T), kot prikazuje Fig. 6. Z vijakom (S) lahko spreminjate zaščito mešalne gredi po dolžini.
Pred vsakim zagonom in v rednih intervalih preverite trdnost
naseda zaščite mešalne gredi. Lego zaščite mešalne gredi
smete spreminjati samo med mirovanjem in ob izvlečenem
električnem vtiču.
Pritrditev mešalne posode s pomočjo vpenjala na
stojalo
Montažna risba (glejte Fig. 7)
Najprej približajte držalo vpenjala (X) stojalu (I). Držalo vpenjala (X) nastavite skladno s položajem mešalnika in mešalne
posode (V). Zategnite pritrdilni vijak (Y).
Mešalno posodo (V) zavarujte z zategnitvijo elastičnega traku
(W).
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Vklop naprave
Preverite, ali se napetost, ki je navedena na tipski ploščici,
ujema z razpoložljivo omrežno napetostjo.
Uporabljena vtičnica mora biti ozemljena (zaščitni vodnik).
Ko so vsi pogoji izpolnjeni, vtaknite vtikač v vtičnico in naprava je pripravljena za delovanje. V nasprotnem primeru
varno delovanje ni zagotovljeno oziroma obstaja možnost,
da se naprava poškoduje.
Ob zagonu se začne naprava vrteti z nazadnje nastavljenim
številom vrtljajev. Prepričajte se, da nastavljeno število vrtljajev ustreza izbrani konfiguraciji poskusa.

Če v to dvomite, z vrtljivim gumbom nastavite najmanjše
število vrtljajev (sprednji naslon sani motorja) in prenos na
najnižjo prestavo. Naprava začne delovati, ko vklopite stikalo (A) v položaj I.
Če naprave nekaj časa niste uporabljali, se po vklopu zaradi
sile prednapetosti na torni oblogi tornega prenosa sliši udarjanje. To nima pomena za delovanje naprave. Udarjanje se
čez kratek čas izteče.

Vzdrževanje in čiščenje
Naprava ne potrebuje vzdrževanja. Podvržena je le naravnemu staranju sestavnih delov in njihove pogostosti odpovedi.
Čiščenje:
Pred čiščenjem izvlecite vtikač iz vtičnice.
Naprave IKA® čistite le s čistili, ki jih je odobrilo podjetje
IKA®.
Onesnaženje

Čistilo

Barvila

Izopropanol

Gradbeni material

Voda, ki vsebuje tenzid / Izopropanol

Kozmetika

Voda, ki vsebuje tenzid / Izopropanol

Živila

Voda, ki vsebuje tenzid

Goriva

Voda, ki vsebuje tenzid

Naročanje rezervnih delov:
Ko naročate rezervne dele, navedite naslednje podatke:
- tip naprave,
- tovarniško serijsko številko naprave, glejte tipsko ploščico,
- pozicijsko številko in oznako rezervnega dela,
glejte www.ika.com.
Popravilo:
Prosimo, da na popravilo pošljete le očiščeno napravo, ki ne vsebuje zdravju škodljivih snovi.
V zvezi s tem naročite obrazec »Decontamination Certificate« pri IKA® ali ga prenesite s spletnega mesta IKA®
www.ika.com in ga natisnite.
Naprava naj bo zapakirana v originalni embalaži. Skladiščna
embalaža za pošiljanje ne zadostuje. Napravo dodatno položite v ustrezno transportno embalažo.

Za čiščenje snovi, ki niso navedene, povprašajte v našem laboratoriju za tehnično uporabo.
Pri čiščenju naprave nosite zaščitne rokavice.
Električnih naprav med čiščenjem ne smete namakati v čistilo.
Med čiščenjem v napravo ne sme prodreti vlaga.
Če nameravate uporabiti druge metode za čiščenje in dekontaminacijo, se predhodno prepričajte pri proizvajalcu, da
predvidena metoda ne bo uničila naprave.
Pri čiščenju naprave pazite zlasti na to, da na tekalno površino stožčastega koluta in tornega kolesa ne pridejo mastne
ali oljnate snovi. To bi bistveno zmanjšalo torni količnik med
materialoma tornega kolesa in stožčastega koluta ter zato
vplivalo na prenos moči.
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Kode napak
Če se pojavi napaka, se na LED-zaslonu (C) prikaže koda napake, npr. Err. 5.
V tem primeru:
F S stikalom (A) izključite napravo.
F Odstranite mešalno orodje in vzemite napravo iz postavitve.
 Zmanjšajte število vrtljajev in napravo vključite (stikalo (A)) brez nameščenega mešalnega orodja.
Napaka

Vzrok

Posledica

Ukrep

Err. 5

Motor je preobremenjen

Motor ne deluje - Izključite napravo
- Zmanjšajte obremenitev motorja, nato motor na
novo zaženite

Err. 4

Motor je blokiran ali preobremenjen Motor ne deluje - Izključite napravo

Če napake s pomočjo opisanih navodil ni mogoče odpraviti ali je prikazana druga koda napake:
- posvetujte se z našo servisno službo
- pošljite nam napravo in priložite kratek opis napake.

Garancija
V skladu s prodajnimi in dobavnimi pogoji IKA® traja garancijski rok 24 mesecev. Ko uveljavljate garancijo, poiščite
svojega trgovca. Napravo s priloženim računom in opisom
vzroka reklamacije lahko pošljete neposredno v našo tovarno. Stroški prevoza v takem primeru bremenijo vas.

Garancija ne velja za obrabne dele in napake, ki nastanejo kot posledica nestrokovnega ravnanja in nezadostnega
vzdrževanja oziroma so nastale zaradi načina uporabe, ki je
v nasprotju z napotki v navodilu za delovanje.

Oprema
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Stojalo s ploščo
Stojalo s ploščo
Stojalo s ploščo
Križna objemka

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Vpenjalo
Prilagodljiva sklopka
Zaščita mešalne gredi
Držalo za stativ

Več pripomočkov si lahko ogledate na spletnem mestu www.ika.com.

Dopustna mešalna orodja IKA®
Priporočena hitrost
(rpm)
R 1311 turbinsko mešalo
≤ 2000
R 1312 turbinsko mešalo
≤ 2000
R 1342 propelersko mešalo
≤ 2000
R 1381 propelersko mešalo
≤ 2000
R 1382 propelersko mešalo
≤ 2000
R 1389 propelersko mešalo, PTFE ≤ 800
R 1300 topno mešalo
≤ 2000
R 1303 topno mešalo
≤ 2000
R 1330 sidrno mešalo
≤ 1000
R 1352 centrifugalno mešalo
≤ 2000

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

Möbiusov mešalnik
Möbiusov mešalnik
Vijačni mešalnik
Vijačni mešalnik
Vijačni mešalnik
Ploščati mešalnik
Ploščati mešalnik
Ploščati mešalnik

Priporočena hitrost
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tehnični podatki
Območje vrtljajev :		
				
				
				

(50 Hz, stopnja I) rpm
(50 Hz, stopnja II)
(60 Hz, stopnja I)
(60 Hz, stopnja I)

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Nastavitev števila vrtljajev

Brezstopenjsko

Prikaz števila vrtljajev

LED-prikaz

Število vrtljajev – nastavitvena natančnost

rpm

±1

Odstopanje – meritev števila vrtljajev

rpm

± 30

Največji navor mešalne gredi:
(pri 60 rpm)
				(pri 100 rpm)
				(pri 1000 rpm)

Ncm

300 (preobremenitev)
150
24

Največja mešalna količina (voda)

ltr

20

Največja viskoznost

mPas

10000

Dovoljeno trajanje vklopa

%

100

Nazivna napetost

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvenca

Hz

50 / 60

Priključna moč

W

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

Izhodna moč

W

35

Največja izhodna moč na mešalni gredi (merjeno pri
400 rpm in prestavi I, 230 V, 50 Hz)

W

35

Vrsta zaščite po DIN EN 60529

IP 20

Zaščitni razred

I (zaščitna ozemljitev)

Prenapetostna kategorija

II

Stopnja onesnaženosti

2

Zaščita pri preobremenitvi

Da / temperaturno tipalo v navitju motorja

Dopustna okoliška temperatura

°C

+ 5 ... + 40

dovoljena relativna vlažnost

%

80

Pogon

Kondenzatorski motor s hlajenjem preko reber
s prenosom s tornim kolesom in naknadnim
2-stopenjskim zobniškim prenosom

Vpenjalna glava – vpenjalno področje

mm

0,5–10

Notranji Ø votle gredi

mm

10,5

Nosilni drog (Ø x L)

mm

13 x 160

Ohišje

Prevleka iz aluminijeve zlitine in termoplastična
umetna masa

Mere brez nosilnega droga (Š x G x V)

mm

88 x 212 x 294

Teža z nosilnim drogom in vpenjalno glavo

kg

3,1

Uporaba naprave prek NN

m

največ 2000

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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