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Försäkran om överensstämmelse
Vi förklarar härmed under eget ansvar att denna produkt motsvarar bestämmelserna i direktiven 2014/35/EU, 2006/42/EG,
2014/30/EU och 2011/65/EU och överensstämmer med följande standarder och normdokument: EN 61010-1, EN 61010-2-051,
EN 61326-1, EN 60529 och EN ISO 12100.

Symbolförklaring

FARA

(Extremt) Farlig situation i vilken underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar kan leda
till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Farlig situation i vilken underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGT

Farlig situation i vilken underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar kan leda till lätta
personskador.

VARSEL

Indikerar t.ex. handlingar som kan leda till materiella skador.

4

Säkerhetsanvisningar
• Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda
apparaten och observera säkerhetsbestämmelserna.
• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för
alla.
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv
samt föreskrifterna för arbetsskydd och förbyggande av
olyckor.
• De praktiskt taget obegränsade möjligheterna att kombinera produkten med verktyg, blandningskärl, försöksuppställning och medium gör att det inte är möjligt att
garantera säkerheten för användaren enbart genom konstruktionslösningar vid tillverkningen. Därför krävs ytterligare säkerhetsåtgärder som måste vidtas av användaren.
Exempelvis kan obalans, alltför snabb ökning av rotationshastigheten eller för litet avstånd mellan omrörarverktyget och blandningskärlet medföra att glasapparatur
eller andra ömtåliga blandningskärl skadas eller slås sönder. Användaren kan då skadas allvarligt av glasskärvor
eller av omrörarverktyget som därvid roterar fritt.
• Otillräcklig omblandning av upphettat material eller en
alltför hög rotationshastighet och den därigenom ökade
energitillförseln kan leda till okontrollerade reaktioner. Vid
en sådan förhöjd arbetsrisk krävs att användaren vidtar
lämpliga ytterligare säkerhetsåtgärder (t.ex. splitterskydd).
Vid bearbetning av kritiska eller farliga material rekommenderar IKA® dessutom att försöksuppställningen
säkras ytterligare med lämpliga åtgärder om kritiska eller farliga material skall bearbetas. Det kan exempelvis
innebära explosions- och brandskyddande åtgärder eller
övergripande övervakningsanordningar. Vidare bör beaktas att FRÅN-brytaren påIKA®-apparaten måste kunna
nås omedelbart, direkt och riskfritt.

• Se till att omrörarverktyget är väl fastspänt i chucken!

VARNING

Ta bort chucknyckeln från chucken innan du slår på apparaten.

• Använd en skyddsanordning för omröraraxeln!
• Fäst blandningskärlet väl. Se till att det står stabilt.

VARNING

Observera
riskområdena
som visas i Fig. 8!

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar
eller slag.
• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är skadade. Använd aldrig skadade delar.
• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de
tillbehör som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.
• Vid verktygsbyte och montering av godkända tillbehör
måste apparatens strömbrytare stå i läge FRÅN eller också måste apparaten skiljas från nätet.
• Bortkoppling från elnätet får endast ske genom att nätkabeln lossas.
• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt.
• Stickkontakten måste vara jordad (skyddsledarkontakt).
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens
med nätspänningen.
• Överskrid inte det tillåtna varvtalet för det använda omrörarverktyget. Ställ aldrig in högre varvtal.
• Innan apparaten tas i bruk skall det lägsta varvtalet ställas
in, eftersom apparaten startar med senast inställda varvtal. Öka varvtalet långsamt.
• När varvtalet ställs in måste hänsyn tas till eventuell obalans hos omrörarverktyget och risken för stänk av mediet.

Om åtkomsten inte alltid kan
säkerställas med huvudströmbrytaren måste en ytterligare, lättillgänglig nödstoppsbrytare installeras i arbetsområdet.

Kör aldrig apparaten med fritt
roterande omrörarverktyg. Se till
att kroppsdelar, hår, klädesplagg
eller smycken inte kan fastna i roterande delar.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som
bearbetningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i
annan form, t.ex. ljusinstrålning.
• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär
och heller inte med farliga ämnen eller under vatten.
• Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i
slutna kärl under ett lämpligt utsug. Kontakta IKA® vid
eventuella frågor.
• Apparaten är inte lämpad för manuell drift.
• Det höga vridmomentet hos RW 20 digital kräver särskild noggrannhet vid val av stativ och vridsäkring av
blandningskärlet.
• Stativet skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert,
torrt och icke brännbart underlag.

Det är farligt att köra apparaten
med fritt roterande axelände. Av
säkerhetsskäl får därför omrörarverktyget inte lyftas över kärlets kant förrän apparaten
stannat.

FÖRSIKTIGT

VARNING

VARNING

Personlig skyddsutrustning skall
bäras motsvarande riskklassen
för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för:
- vätskestänk
- att fragment kan kastas ut
- att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar.

VARNING
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VARSEL

Observera riskerna med:

- lättantändliga medier
- glaskrossning på grund av mekanisk rotationsenergi.

VARSEL

Reducera varvtalet om:

- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
- apparaten går ojämnt
- apparaten börjar vandra på grund av dynamiska krafter
- ett fel uppträder.

VARNING

Ta inte i roterande delar!

• Elektrostatiska processer mellan medium och drivenhet
kan inte uteslutas, vilket kan medföra risker.
• Efter ett strömavbrott eller ett mekaniskt avbrott under
omrörningen startar apparaten om automatiskt.
• Under drift måste beaktas att motorns yta (kylflänsarna)
och vissa lagerställen kan bli mycket heta.
• Ventilationsöppningar och kylflänsar på motorn resp. drivenheten får inte övertäckas.
• Se till att stativet inte börjar vandra.
• Se till att den undre axeländen resp. chucken inte utsätts
för stötar eller slag. Redan små, osynliga skador kan leda
till att axeln blir obalanserad och går ojämnt.

• Obalanser i drivaxeln, i chucken och speciellt i omrörarverktygen kan leda till okontrollerad resonans i apparaten och
hela uppsättningen. Därvid kan glasapparatur och blandningskärl skadas eller förstöras. Härigenom riskerar användaren att skadas, bl.a. av det roterande omrörarverktyget.
I detta fall måste den använda omrörarverktyget bytas ut
mot ett verktyg utan obalanser, eller orsaken till obalansen
åtgärdas. Om obalans eller ovanliga ljud fortsätter att uppträda, skall enheten skickas för reparation till återförsäljaren
eller tillverkaren. En beskrivning av felet skal bifogas.
• Vid alltför långvarig överbelastning eller alltför hög omgivningstemperatur stängs apparaten av och slutar fungera.
• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
Detta gäller även vid reparation. Innan den öppnas skall
stickkontakten dras ut ur nätuttaget. Spänningsförande
delar i apparatens inre kan vara spänningsförande en
länge tid efter att nätkabeln lossats.
Av säkerhetsskäl måste skyddslock och delar som borttagits
utan hjälpmedel återmonteras
för att förhindra att föroreningar, fukt etc. tränger in i apparaten.

VARSEL

Omkoppling till ett annat kuggväxelsteg får bara göras när apparaten är avstängd (motorn står
stilla). Annars skadas kuggväxelns kugghjul.

VARSEL

Korrekt användning
• Användning:
För omrörning och blandning av vätskor med både låg
och hög viskositet med olika omrörarverktyg.

Instrumentet är lämpat för användning i alla lokaler utom:
- bostäder
- lokaler som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som
även försörjer bostadslokaler.

Korrekt användning: På stativ (chucken riktad nedåt).
Skyddet för användaren kan inte garanteras:
- om apparaten körs med tillbehör som inte levererats eller
rekommenderats av tillverkaren
- om apparaten används på ej avsett sätt i strid med tillverkarens anvisningar
- om ändringar på apparaten eller mönsterkortet görs av
tredje part.

• Användningsområde (endast inomhus):
- laboratorier
- skolor
- apotek
- universitet

Uppackning
• Uppackning:
- Packa upp apparaten försiktigt.
- Vid skador skall samtliga fakta (post, järnväg, spedition)
omedelbart noteras.

• Leveransomfattning:
- RW 20 digital omrörare
- snabbguide
- chucknyckel
- ett garantikort.
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Värt att veta
Rotationshastigheten kan ställas in från 60 till 2000 rpm vid
en frekvens på 50 Hz, och från 72 till 2400 rpm vid en frekvens på 60 Hz. Apparaten blir varm under drift. Motorns
väl tilltagna kylytor gör att värmen fördelas och utstrålas så
jämnt som möjligt.

Den långa nätkabeln gör det enkelt att arbeta på stativ även med högt uppbyggd glasapparatur under utsugskåpa
- ingen förlängningskabel krävs.
Precisionsomröraraxeln är utformad som en ihålig axel där
omrörarskaften kan tryckas in (när apparaten står stilla).

Drivning
Motorn kan förskjutas kontinuerligt via en friktionsväxel
men drivs endast i en driftnivå. Motorns effekt, varvtal och
vridmoment betraktas som konstanta och är optimerade för
denna driftnivå. Efter friktionsväxeln överförs motoreffekten
till omrörarens drivaxel via alternativt det första eller det andra steget i den därefter inkopplade kuggväxeln, som kan
justeras manuellt.
Drivaxelns effekt är, bortsett från förlusterna under energiöverföringen, alltid lika stor som den av motorn levererade
effekten.

I växeln sker endast en omvandling av varvtal och vridmoment, som teoretiskt kan beskrivas med den i Fig. 2 visade
karakteristikkurvan.
Förslitningen på friktionshjulet hålls nere genom en till växeln anpassad skruvkoppling. Det nödvändiga anliggningstrycket på friktionshjulet regleras av skruvkopplingen i enlighet med det på omröraraxeln verkande vridmomentet. Vid
ett lågt vridmoment är anliggningstrycket lågt; vid ett högt
vridmoment är anliggningstrycket högt.

Motorskydd
Den kullagrade kondensatormotorn är underhållsfri. I motorlindningen finns en speciell överhettningsskyddsbrytare
(impulsstyrd temperaturvakt) som stänger av motorn om
den tillåtna motortemperaturen överskrids.
Denna speciella typ av skyddsbrytare används när en automatisk återstart efter överhettning av den apparat som
skall skyddas inte är önskvärd eller inte tillåten. Principen för
temperaturbegränsaren är en brytare som när den maximalt
tillåtna temperaturen uppnås både upphettas och samtidigt
bryter strömtillförseln till motorn.

När den impulsstyrda temperatursensorn aktiveras visas felmeddelandet Err. 5 på displayen (se avsnittet ”Felkoder”).
I detta fall kan apparaten endast tas i drift igen efter att den
stängts av med vippströmbrytaren (A, se Fig. 1) på frontsidan eller genom att nätkontakten dras ut under ca 4–5
minuter.
Efter denna korta avkylningstid är kontakterna i kretsen
stängda igen och apparaten är åter driftklar.

Växling mellan växelsteg
(Fig. 3)
Genom att vrida lagerbussningen på den svarta räfflade
ytan (E, se Fig. 1) moturs över chucken förs kugghjulen ut
ur ingreppet. Omrörarverktygets mittaxel förflyttas därmed
i radiell riktning. Därefter förskjuts lagerbussningen axiellt
uppåt eller nedåt motsarande det område som skall ställas in. Genom att vrida tillbaka (medurs) lagerbussningen
förs kugghjulen in i ingreppet igen, och omrörarens mittaxel vrids till sin ursprungliga position, tills lagerbussningen
snäpper tillbaka igen.

Om växelsteget behöver ändras under försöks- eller processuppbyggnad med glasapparatur måste omrörarverktygets förskjutning genom den excentriskt konstruerade
lagerbussningen samt förskjutningen i axiell riktning beaktas. Kan detta inte göras måste omrörarverktyget lossas i
chucken.

VARNING

Växling får endast ske när
apparaten står stilla!
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Drivaxel
Chuck och drivaxel tillåter inspänning av de av IKA® godkända omrörarverktygen (se kapitlet ”Tillåtna IKA®omrörare”). Drivaxeln är utförd som röraxel med den övre
öppningen täckt av ett skyddslock. Vid stillastående är det
dock möjligt att t.ex. för byte av behållare skjuta ut omrörarverktyget uppåt över apparathusets kant, om skyddslocket på drivaxeln tas av.

För säker drift måste drivaxelns skyddslock åter tryckas tillbaka
i apparathusets öppning, så att den blir korrekt tillsluten. Bara
så kan säkert arbete garanteras och inträngning av medier i
apparaten förhindras.
Härvid måste avsnittet ”Säkerhetsanvisningar” beaktas!

VARSEL

Varvtalsvisning
Varvtalet ställs in via vridknoppen (B, se Fig. 1).
Rotationshastigheten visas direkt i varv per minut (rpm) på LED-displayen (C, se Fig. 1).

Idrifttagande
Ställ omröraren på ett stabilt, plant och halksäkert underlag.
Omröraren RW 20 digital måste fästas med en korsmuff
på ett stabilt stativ. Blandningskärlet måste av säkerhetsskäl
alltid vara ordentligt fastsatt. Se dessutom till att stativet
är fixerat så att det inte kan välta eller börja röra sig under
omrörningen.

Tillbehören måste monteras i enlighet med monteringsanvisningarna i det följande (se även Fig. 4 till Fig. 8).
När dessa villkor är uppfyllda är apparaten driftklar och kan anslutas till
elnätet.

Fastsättning
Montering av omröraren på stativet
Monteringsbild (se Fig. 4)
Fäst korsmuffen (H) på stativpelaren (I). Fäst utliggaren
för omröraren (J) i det lediga utrymmet på översidan av
korsmuffen.
När den önskade positionen för omrörningen har ställts in
skall de båda klämskruvarna (G) dras ut kraftigt.
Kontrollera före varje start och dessutom med jämna mellanrum att omröraren sitter väl fast. Omrörarens läge får
endast förändras när apparaten står stilla och nätkabeln har
dragits ur.

Montering av omröraraxelns skydd
Monteringsbild (se Fig. 6)
Som skydd mot skador vid arbete med apparaten bör ett
skydd för omröraraxeln (Q) användas (t.ex. R 301).
Med skruvarna (U) fästs halvskalen av plast vid omröraren
(T) på det sätt som Fig. 6 visar. Med skruven (S) kan skyddet ändras i sin längd.
Kontrollera före varje start och dessutom med jämna mellanrum att omröraraxelns skydd sitter väl fast. Skyddets läge
får endast förändras när apparaten står stilla och nätkabeln
har dragits ur.

Montering av omrörningsverktyget i chucken

Fastsättning av blandningskärlet med spännhållare på
stativet
Monteringsbild (se Fig. 7)
För först tvinghållaren (X) till stativet (I). Ställ sedan in tvinghållaren (X) så att den motsvarar omrörarens och blandningskärlets (V) position. Dra åt fästskruven (Y).
Säkra blandningskärlet (V) genom att dra åt det elastiska
bandet (W).

VARNING

Ta bort chucknyckeln från chucken innan du slår på apparaten.

Monteringsbild (se Fig. 5)
Skjut in omrörningsverktyget (M) i chucken (L). Dra åt
chucken kraftigt med chucknyckeln (K).
Byte av omrörningsverktyg får endast ske när apparaten står
stilla och nätkabeln har dragits ur.
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Starta omröraren
Kontrollera att den på typskylten angivna nätspänningen
stämmer överens med elnätets spänning.
Det eluttag som används måste vara
jordat (skyddsledarkontakt).
När dessa villkor är uppfyllda är apparaten driftklar och kan
anslutas till elnätet.
Annars kan säker drift inte garanteras och dessutom kan
apparaten skadas.
När apparaten startas börjar den arbeta med den senast
inställda rotationshastigheten. Försäkra dig också om att
den inställda rotationshastigheten är lämplig för den valda
försöksuppställningen.

Vid tveksamhet bör den lägsta hastigheten ställas in med
vridknappen (mot främre anslaget på motorhållaren) och
växeln på det lägsta växelsteget.
Apparaten börjar arbeta när vippströmbrytaren (A) aktiveras till läge I.
Om apparaten inte använts under en längre tid hörs efter
starten ett knackljud som orsakas av förspänningskraften
på friktionsväxelns friktionsbelägg. Detta har ingen betydelse för apparatens funktion. Knackljudet försvinner efter
en kort inkörningstid.

Underhåll och rengöring
Apparaten är underhållsfri. Men komponenterna i den är
givetvis utsatta för naturligt åldrande och har en begränsad
livslängd.
Rengöring:
Vid rengöring skall nätkontakten
dras ur.
IKA®-apparater skall endast rengöras med av IKA® rekommenderade rengöringsmedel.
Förorening

Rengöringsmedel

Färg

Isopropanol

Byggmaterial

Tensidhaltigt vatten / isopropanol

Kosmetika

Tensidhaltigt vatten / isopropanol

Livsmedel

Tensidhaltigt vatten

Bränsle

Tensidhaltigt vatten

Reservdelsbeställning:
Vid beställning av reservdelar skall följande uppgifter anges:
- Apparattyp
- Apparatens tillverkningsnummer (se typskylten)
- Positionsnummer och beteckning på reservdelen;
se www.ika.com.
Reparation:
Apparater som skickas för reparation måste vara
rengjorda och fria från hälsoskadliga ämnen.
För detta ändamål kan blanketten ”Decontamination
Certificate” rekvireras från IKA®. Den kanockså laddas ned
från vår webbplats www.ika.com.
Apparaten skall skickas in i sin originalförpackning. Lagerförpackningar är inte tillräckliga för återsändning. Använd
dessutom en lämplig transportförpackning.

Beträffande andra ämnen rekommenderas en kontakt med
vårt användningstekniska laboratorium.
Bär alltid skyddshandskar vid rengöring av apparaten.
Elektriska apparater får aldrig sänkas med i rengöringsmedlet.
Under rengöring får fukt inte tränga in i apparaten.
Om en annan rengörings- eller saneringsmetod än den som
rekommenderas av tillverkaren skall användas måste användaren hos tillverkaren förvissa sig om att den avsedda metoden inte skadar apparaten.
Vid rengöring av apparaten är det viktigt att inga olje- eller
fetthaltiga ämnen hamnar på konskivans och friktionshjulets löpytor. Det skulle avsevärt reducera friktionskoefficienten friktionshjul/konskiva och därmed försämra kraftöverföringen.
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Felkoder
Om ett fel uppträder indikeras det med en felkod som visas i LED-displayen (C), t.ex. Err. 5.
Gör då på följande sätt:
F Stäng av apparaten med strömbrytaren (A).
F Ta ur omrörarverktyget och ta bort apparaten från uppställningen.
F Reducera varvtalet och starta apparaten utan omrörarverktyg (strömbrytare (A)).
Fel

Orsak

Err. 5 Motorn överbelastning

Verkan

Åtgärd

Motorn stängs av - Slå från apparaten
- Minska belastningen på motorn och starta om apparaten

Err. 4 Motorn blockerad eller överbelastning Motorn stängs av - Slå från apparaten
Om felet inte kan avhjälpas med dessa åtgärder eller om en annan felkod visas:
- kontakta serviceavdelningen
- skicka in apparaten med en kort felbeskrivning.

Garanti
I enlighet med IKA®:s garantivillkor uppgår garantitiden till
24 månader. Vid ianspråkstagande av garantin, vänd dig
till din återförsäljare. Du kan även skicka apparaten till vår
fabrik. Bifoga i så fall leveransfaktura och ange skälen till
reklamationen. Fraktkostnaderna skall bäras av avsändaren.

Garantin omfattar inte slitdelar och gäller inte för fel, som
kan tillskrivas felaktig hantering, otillräcklig skötsel och underhåll, som inte svarar mot vad som anges i denna driftsanvisning.

Tillbehör
R 1825
R 1826
R 1827
R 182

Plattstativ
Plattstativ
Plattstativ
Kryssförband

RH 3
FK 1
R 301
R 301.1

Spännhållare
Flexibel koppling
Omröraraxelskydd
Stativhållare

Se fler tillbehör på www.ika.com.

Tillåtna IKA®-omrörare

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

rekommenderad hastighet
(rpm)
Turbinomrörare
≤ 2000
Turbinomrörare
≤ 2000
Propelleromrörare
≤ 2000
Propelleromrörare
≤ 2000
Propelleromrörare
≤ 2000
Propelleromrörare (PTFE) ≤ 800
Dissolveromrörare
≤ 2000
Dissolveromrörare
≤ 2000
Ankaromrörare
≤ 1000
Centrifugalomrörare
≤ 2000

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

Möbius-omrörare
Möbius-omrörare
Helixomrörare
Helixomrörare
Helixomrörare
Rushton-omrörare
Rushton-omrörare
Rushton-omrörare

rekommenderad hastighet
(rpm)
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 800
≤ 1000
≤ 1000
≤ 1000
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Tekniska data
Varvtalsområde:			
			
			
			

(50 Hz steg I)
(50 Hz steg II)
(60 Hz steg I)
(60 Hz steg II)

rpm

60–500
240–2000
72–600
288–2400

Varvtalsinställning

Steglös

Varvtalsvisning

lysdioder

Varvtal – inställningsnoggrannhet

rpm

±1

Avvikelse – varvtalsmätning

rpm

± 30

Max. vridmoment omröraraxel:
(vid 60 rpm)
				(vid 100 rpm)
				(vid 1000 rpm)

Ncm

300 (överbelastning)
150
24

Max. omrörningsmängd

ltr

20

Max. viskositet

mPas

10000

Max. inkopplingstid

%

100

Märkspänning

VAC

230 ± 10 % / 115 ± 10 %

Frekvens

Hz

50 / 60

Ineffekt

W

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

Uteffekt

W

35

Max uteffekt på omröraraxeln (mätt vid 400 rpm i
växelsteg I, 230 V 50 Hz)

W

35

Kapslingsklass enligt EN 60529

IP 20

Skyddsklass

I (skyddsjord)

Överspänningskategori

II

Föroreningsklass

2

Skydd vid överbelastning

Ja / temperatursensor i motorlindningen

Max. omgivningstemperatur

°C

+ 5 ... + 40

Max. relativ fuktighet

%

80

Drivning

Flänskyld kondensatormotor med friktionsväxel
och därefter inkopplad 2-stegs kuggväxel.

Chuck − spännområde

mm

0,5–10

Inner − Ø röraxel

mm

10,5

Utliggare (Ø x L)

mm

13 x 160

Apparathus

Belagt aluminiumgjutgods och termoplastisk plast

Mått utan utliggare

mm

88 x 212 x 294

Vikt med utliggare och chuck

kg

3,1

Max. användningshöjd ö.h.

m

max. 2000

Rätt till tekniska ändringar förbehålls!
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