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Konfigurasi perangkat
/// MINISTAR control

/// Apa yang perlu Anda perhatikan
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Panel operator dan layar
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Cekam

3

Lengan perpanjangan
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Soket sensor suhu

5

Soket daya

6

Antarmuka USB

7

Tutup engkol pengaduk

Konfigurasi perangkat

Bahaya! (

)
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Petunjuk keselamatan

/// Penjabaran simbol-simbol peringatan

/// Informasi umum
›› Baca instruksi pengoperasian secara lengkap sebelum menyalakan
perangkat dan ikuti petunjuk keselamatan.
›› Simpan petunjuk operasi di tempat yang dapat diakses oleh siapa saja.
›› Pastikan bahwa hanya staf terlatih yang bekerja dengan perangkat.
›› Ikuti instruksi keselamatan, panduan, peraturan kesehatan dan keselamatan
serta pencegahan kecelakaan di tempat kerja.

Peringatan kondisi sangat bahaya, jika petunjuk
keselamatan diabaikan dapat mengakibatkan
kematian atau cedera berat.

Peringatan kondisi bahaya, jika petunjuk keselamatan
diabaikan dapat mengakibatkan kematian atau
cedera berat.

Peringatan Kondisi Bahaya, Jika Petunjuk keselamatan
diabaikan, dapat mengakibatkan cedera ringan.

!
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Menunjukkan praktik-praktik yang dapat
menimbulkan kerusakan peralatan.

Petunjuk keselamatan

Bahaya! ( )
Harap perhatikan titik-titik rawan yang ditunjukkan pada 'konfigurasi perangkat'.
Perhatikan bahaya akibat:
›› bahan-bahan yang mudah terbakar
›› pecahan kaca akibat daya guncang mekanis

Hati-Hati! ( )
Kenakan alat pelindung pribadi yang sesuai dengan kategori bahaya dari media
yang harus diproses, karena ada risiko:
›› percikan cairan
›› terlemparnya komponen
›› tersambarnya anggota badan, rambut, pakaian dan perhiasan.
Perangkat hanya boleh digunakan dalam kondisi sempurna secara
teknis.

Petunjuk keselamatan
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/// Konfigurasi perangkat

/// Bekerja dengan perangkat

Bahaya! ( )
Sakelar siaga (A) dari perangkat IKA harus dapat diakses segera, secara
langsung dan tanpa risiko kapan saja. Jika akses ke sakelar utama tidak dapat
dipastikan, sakelar penghentian darurat tambahan yang dapat diakses
dengan mudah harus dipasang di area kerja.

Bahaya! ( )
Jangan mengoperasikan perangkat dalam ruang atau kondisi yang berpotensi
terjadinya ledakan atau terkena air. Perangkat tidak dilengkapi pencegah ledakan.
Tidak ada perlindungan terhadap ledakan sesuai standar EX dan ATEX.
›› Perangkat tidak cocok untuk operasi manual.
›› Jangan sentuh bagian yang berputar selama operasi!

Peringatan! ( )
Pastikan rakitan yang stabil. Bejana yang digunakan untuk pengadukan harus
diamankan. Gunakan peralatan pelindung engkol pengadukan!
›› Letakkan dudukan pada permukaan yang rata, stabil, bersih,
tidak selip, kering dan tahan api.
›› Lepas kunci cekam dari cekam sebelum mengaktifkan perangkat.
Posisikan catu daya di luar area kerja perangkat.
›› Hindari mengetuk dan membentur bagian bawah engkol dan
gigi cekam. Kerusakan kecil yang tak terlihat pun dapat menyebabkan
ketidakseimbangan dan gerak poros yang tidak sempurna.
›› Anda harus memastikan bahwa elemen pengadukan diklem secara
aman di dalam cekam!
›› Semua sambungan sekrup harus dikencangkan dengan benar.
›› Torsi tinggi yang dikembangkan oleh perangkat memerlukan perhatian
khusus dalam hal pilihan dudukan, dan pengaman anti rotasi untuk bejana
yang bergoyang.

Peringatan! ( )
Bahan-bahan patogen hanya boleh diproses di dalam bejana tertutup di bawah
tudung uap yang cocok. Sekiranya ada pertanyaan, silakan hubungi dukungan
aplikasi IKA.
Dilarang mengoperasikan ujung engkol yang bebas berputar. Oleh karena itu,
demi alasan keamanan, pemasangan alat pengaduk melewati tepi atas rumahan
hanya diperbolehkan dalam keadaan diam.

Hati-Hati! ( )
Pastikan bahwa unit diatur dengan kecepatan terendah sebelum mulai dioperasikan; kalau tidak, unit akan mulai beroperasi dengan kecepatan yang ditetapkan
pada operasi terakhir. Tingkatkan kecepatan secara berangsur-angsur. Harap
perhatikan kecepatan maks. yang diperbolehkan untuk elemen pengaduk. Jangan
pernah atur pada kecepatan lebih tinggi.
Penutup atau komponen yang dapat dilepas dari perangkat
tanpa alat nantinya harus dipasang kembali untuk memastikan
operasi yang aman. Hal ini akan mencegah masuknya benda
asing, cairan dan sebagainya.
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/// Aksesori
›› Ketidakseimbangan poros output, cekam dan terutama alat pengaduk bisa
menimbulkan perilaku getaran resonan tak terkendali dari perangkat dan
seluruh rakitan. Alat dari kaca dan wadah pengaduk bisa rusak atau remuk
dikarenakan ini. Hal ini bisa mengakibatkan cedera pada operator. Dalam
kasus seperti ini tukarkan alat pengaduk dengan yang tidak ada ketidakseimbangannya atau atasi penyebab ketidakseimbangannya. Jika masih
terjadi ketidakseimbangan atau bunyi tidak lazim, kembalikan ke penjual
atau produsen beserta keterangan kerusakan.
›› Mungkin ada aktivitas elektrostatis antara media dan engkol output yang
dapat menimbulkan bahaya langsung.
›› Jangan pernah operasikan perangkat dengan alat pengaduk yang berputar
bebas. Pastikan bahwa anggota badan, rambut, perhiasan atau item
pakaian tidak tersambar oleh bagian yang berputar.
›› Perhatikan ketika mengatur kecepatan atas adanya ketidakseimbangan alat
pengaduk dan kemungkinan memerciknya media yang diaduk.
›› Pastikan bahwa dudukan tidak mulai bergeser.
›› Hanya proses media yang tidak akan bereaksi secara berbahaya terhadap
energi tambahan yang dihasilkan melalui pemrosesan. Hal ini juga berlaku
pada energi tambahan yang dihasilkan dengan berbagai cara lain, mis.
melalui iradiasi cahaya.
Kurangi kecepatan bila:
›› media memercik keluar dari bejana karena kecepatan terlalu tinggi
›› perangkat tidak berjalan dengan lancar
›› perangkat mulai bergeser dikarenakan tenaga dinamis
›› terjadi kesalahan.

›› Jaga perangkat dan aksesori dari ketukan dan benturan.
›› Periksa perangkat dan aksesori terlebih dahulu atas adanya kerusakan
setiap kali Anda menggunakannya. Jangan gunakan komponen yang rusak.
›› Operasi aman hanya dijamin dengan aksesori yang diuraikan 		
dalam bagian ”Aksesori”.
›› Lepaskan perangkat dari jaringan listrik sebelum mengganti elemen pengaduk dan memasang aksesori yang diperbolehkan.

/// Aktifkan / nonaktifkan perangkat
Jika perangkat terlalu lama dioperasikan dalam kondisi kelebihan
beban atau jika suhu selingkung terlalu tinggi, perangkat akan mati
sendiri secara permanen.
›› Perangkat hanya bisa diputus sambungannya dari jaringan listrik dengan cara
mencabut steker listrik atau konektor pada perangkat.
›› Perangkat hanya boleh dioperasikan dengan unit catu daya asli.
›› Soket untuk kabel utama harus dapat diakses dengan mudah.
›› Jika aliran listrik sempat terputus selama proses pengadukan, perangkat
tidak mulai lagi secara otomatis.
›› Perangkat hanya boleh dibuka oleh ahli terlatih, bahkan selama perbaikan
perangkat. Steker listrik harus dicabut sebelum dibuka. Komponen-komponen di dalam perangkat mungkin masih berada di bawah tegangan selama
beberapa waktu sesudahs.

/// Pembuangan
Perangkat harus dibuang sesuai dengan peraturan perundangan nasional.
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Pemakaian yang benar

Pembukaan kemasan

Penggunaan
›› Untuk mencampur / mengaduk cairan dari viskositas rendah ke
sedang dengan berbagai macam alat pengaduk.
›› Perangkat dudukan (cekam menunjuk ke bawah)

Buka kemasan perangkat dengan hati-hati. Segala kerusakan harus
segera diberitahukan kepada agen pengiriman (kantor pos, jaringan
kereta api atau perusahaan logistik).

/// Pokok-pokok

Rentang penggunaan (hanya digunakan di dalam ruangan)
›› Laboratorium
›› Apotek
›› Sekolah
›› Perguruan Tinggi
Keselamatan pengguna tidak dapat dijamin:
›› Jika perangkat dioperasikan bersama aksesori yang tidak sesuai
atau direkomendasikan oleh pihak produsen.
›› Jika perangkat dioperasikan secara tidak benar atau bertolak
belakang dengan spesifikasi produsen.
›› Jika perangkat atau papan rangkaian cetak dimodifikasi oleh pihak
ketiga.

/// Ruang lingkup pengiriman

Ruang lingkup pengiriman
›› Pengaduk tambahan MINISTAR
›› catu daya
›› lengan perpanjangan
›› sekrup soket heksagonal
›› kunci sekrup offset soket heksagonal
›› pelindung engkol R 300 (dengan 2 sekrup pengencang)
›› kunci cekam
›› Kabel USB
›› Sensor suhu H 67.60
›› panduan pengguna
›› Kartu garansi
MINISTAR 20
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Informasi bermanfaat
/// Pengaduk

Perangkat pengaduk tersebut cocok untuk operasi berkesinambungan. Arus
motor dibatasi secara elektronik. Perangkat memiliki sistem anti macet dan
anti kelebihan beban. Jika terjadi kesalahan, rangkaian pengaman segera mematikan motor secara permanen. Perangkat mulai dengan pengaturan yang
terakhir kali dibuat. Jika perangkat terlalu banyak bergetar, pesan kesalahan
muncul di layar dan sinyal akustuk berbunyi (lihat bab “Kode kesalahan”).

Status kelebihan beban 1
Perangkat sudah beroperasi dalam rentang kelebihan beban, namun kecepatan sebenarnya tidak sesuai dengan kecepatan yang ditetapkan. Kondisi ini
dipertahankan selama baik arus motor maupun suhu perangkat tidak melebihi
nilai batasan yang diperbolehkan. Dalam status kelebihan beban ini nilai torsi
akan menyala.
Status kelebihan beban 2
Perangkat berhenti pada beban di atas 130% dari torsi nominal.
Pesan di layar (lihat bagian “Kode kesalahan”).

Kecepatan

/// Kecepatan – operasi normal
Kecepatan - diatur (tidak ada variasi kecepatan):
Kecepatan dipantau dan diatur oleh prosesor yang dikendalikan.nilai kecepatan engkol output sebenarnya dan variasi dibetulkan. Hal ini akan menjamin
kecepatan yang konstan meskipun kondisi viskositas bahan yang diaduk berubah. Fluktuasi voltase utama dalam rentang toleransi yang diperbolehkan tidak
berdampak pada kualitas keteraturan dan kekonstanan kecepatan.
Kecepatan diatur menggunakan kenop depan. Selama operasi normal nilai
kecepatan pada layar sesuai dengan kecepatan engkol output dalam revolusi
per menit (rpm).

/// Kecepatan – operasi berlebihan

/// Engkol output
Kehati-Hatan! ( )
Silakan lihat bagian “Petunjuk keselamatan”!
C ekam pengekleman dan engkol output memungkinkan untuk mengklem
alat pengaduk yang direkomendasikan IKA (lihat bagian “Alat Pengaduk IKA
yang Diperbolehkan“). Engkol output dirancang sebagai engkol berongga dan
bukaan pada sisi atas rumahan ditutup menggunakan penutup plastik.
Ketika tutup pengaduk dibuka, dimungkinkan engkol pengaduk didorong
keluar melalui tepi atas rumahan pada posisi berdiri tegak, misalnya selama
mengganti wadah.
Demi alasan keamanan, tutup pengaduk harus didorong kembali ke bukaan
rumahan sehingga tertutup dengan benar. Ini merupakan satu-satunya cara
untuk memastikan bahwa yang bekerja dalam unit tersebut aman dan bahwa
media tidak bisa masuk ke dalam perangkat.

Ketika ditambahkan bahan yang padat atau semi kental, pengaduk dapat
dioperasikan dalam waktu singkat pada 130% daya yang dinilai. Ketika
beroperasi pada rentang kelebihan beban (misalnya viskositas telah bertambah
pada tahap tertentu dalam proses( kecepatan akan berkurang sampai pada
kadar yang memadai untuk mempertahankan torsi pada engkol pengaduk
dalam torsi yang dinilai dari perangkat.
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Panel operator dan layar
/// Operasi

Keterangan

MINISTAR 20
control

E

A

Tombol Siaga

Perangkat aktif / masuk siaga (tidak ada keterputusan
dari jaringan catu daya)

B

Tombol kunci

Mengunci / membuka kunci tombol dan kenop.

C

Pemantauan getaran

Aktifkan/nonaktifkan sensor getar internal.
Atur masing-masing level (I/II/III).

D

Tombol timer

Mengaktifkan fungsi penyetel nilai timer.
Berganti antara satuan suhu °C dan °F.

E

Layar

Menampilkan informasi sebagai pengaturan.

F

Tombol Pencacah / Timer

Memilih antara “Pencacah” dan “Timer” (fungsi
pengadukan tidak aktif).

G

Kenop berputar / pencet

Atur kecepatan.
Mulai / hentikan fungsi pengaduk. Atur timer.

D
C

F

B
A
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/// Penjelasan simbol-simbol pada layar
Simbol-simbol yang muncul di layar berubah bergantung pada status
dan pengaturan perangkat. Layar berikut menampilkan simbol-simbol
yang paling signifikan.

1 2

3

4

5

6

Tampilan
1

Simbol ini menunjukkan bahwa semua tombol fungsi terkunci kecuali tombol siaga (A).

2

Simbol ini menunjukan mode operasi.

3

Simbol ini muncul ketika sensor suhu dicolokkan.

4

Simbol ini menunjukkan pengenalan getaran aktif dan tingkat
kepekaan yang ditetapkan.

5

Simbol ini bermakna perangkat sedang berkomunikasi melalui kabel USB.

6

Simbol ini bermakna perangkat tersambung ke sebuah komputer dan pengaduk
dikendalikan melalui labworldsoft.

7

Simbol ini bermakna perangkat sedang berkomunikasi dengan sebuah Kontroler
Nirkabel atau sebuah PC melalui Bluetooth.
Simbol tidak lagi muncul jika tidak ada komunikasi Bluetooth yang dilakukan.

10
11

8

Simbol ini bermakna fungsi pengadukan diaktifkan dan perangkat aktif.

9

Simbol ini bermakna nilai kecepatan yang ditetapkan.

12
13

10

Ketika perangkat aktif, Anda dapat mengatur ulang torsi saat ini ke 0 Ncm dengan menyentuh tombol timer (D) dan secara bersamaan menekan kenop bundar/dorong (G).

11

Simbol ini hanya muncul ketika sensor suhu terhubung. Satuan bisa diganti antara
derajat Fahrenheit (°F) dan derajat Celsius (°C) dengan menyentuh tombol timer (D)
ketika sensor suhu terhubung.

12

Simbol ini bermakna fungsi timer diaktifkan.

13

Simbol ini bermakna fungsi pencacah diaktifkan.

7

8
9
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Pengamanan

/// Mengamankan lengan perpanjangan ke
pengaduk tambahan

/// Mengamankan pengaduk
tambahan ke dudukan
Kunci pas silang
Baut sekrup

Lengan
perpanjangan

Pengaduk

Lengan
perpanjangan

Dudukan

Sekrup soket
heksagonal
Kunci sekrup offset
soket heksagonal

Pastikan bahwa lengan perpanjangan dipasang dengan aman.
Getaran bisa menyebabkan sekrup menjadi kendur. Oleh karena itu, untuk
penggunaan yang aman, perlu kiranya memeriksa secara berkala apakah
lengan perpanjangan sudah dipasang dengan kokoh. Kencangkan baut segi
delapan seperlunya.

Periksa apakah pengaduk berada pada posisi yang kokoh setiap kali sebelum
digunakan dan juga berada pada interval berkala. Posisi pengaduk hanya
boleh disetel ketika peralatan diam dan catu daya terputus.

/// Mengamankan elemen pengaduk
menggunakan cekam

Cekam

Elemen pengaduk

Kunci cekam
Peringatan! ( )
Elemen pengaduk hanya boleh diganti ketika peralatan diam dan catu daya
terputus.
24
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Penugasan

/// Mengencangkan pelindung
engkol pengaduk

/// Pengaktifan

Pengaduk

sekrup

R 300

Kencangkan perangkat ke dudukan yang stabil menggunakan kunci
pas silang.
Bejana pengadukan harus selalu dipasang dengan kencang dengan alasan
keamanan. Anda juga harus memastikan bahwa perangkat untuk memasang
(dudukan) disetel sedemikian rupa sehingga tidak rentan untuk terguling dan
tidak mulai bergerak selama prosedur pengadukan.
Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka mesin siap dioperasikan ketika steker
utama dipasang. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, operasi aman tidak dijamin dan mesin bisa rusak. Perhatikan kondisi selingkung (suhu, kelembapan,
dll.) yang tertera pada judul “Data Teknis”.
Adaptor AC cocok untuk 100 VAC hingga 240 VAC.

Pengaktifan
1.	 Setelah menyambungkan daya ke perangkat dan menyentuh tombol Siaga
(A), perangkat diaktifkan. Layar berikut muncul selama uji mandiri:

/// Mengencangkan wadah pencampuran
ke duduk (klem tali)

Torsi nominal

Versi perangkat lunak

Dudukan
Klem tali

		
2.	 Setelah itu, layar berikut muncul secara otomatis.

Baut pengklem
Pita pengklem

Bejana

26

Pengamanan

3.	

Kemudian, perangkat memasuki status siaga dan siap untuk operasi.

Penugasan
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Mengatur kecepatan
›› Pastikan bahwa kecepatan yang diatur cocok untuk media uji yang dipilih.
Sekiranya ragu, atur kecepatan sampai kecepatan terendah (berlawanan
dengan arah jarum jam) dengan memutar kenop berputar / tekan (G). Tekan
kenop berputar / tekan (G) untuk memulai atau menghentikan pengadukan.

Mengatur pemantauan getaran
›› Dengan menyentuh tombol pemantauan getaran (C) Anda dapat
mengaktifkan/menonaktifkan fungsi kepekaan dan mengatur
levelnya I, II atau III.

Mengatur pencacah
›› Segera setelah fungsi pengadukan mulai, fungsi pencacah secara
otomatis akan diaktifkan.

Mengunci tombol dan kenop
Dengan menyentuh tombol kunci (B) sekitar 2 detik, Anda dapat mengunci elemen
kontrol perangkat. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi perubahan tambahan
selama operasi. Dengan menyentuh tombol kunci (B) sekitar 2 detik lagi, elemen
kontrol dibuka.
Ketika tombol dan kenop berputar dikunci dengan cara menyentuh
tombol kunci / buka kunci (B), Anda masih dapat menonaktifkan
perangkat dengan menyentuh tombol siaga (A). Setelah
menghidupkan kembali perangkat, fungsi kunci akan dinonaktifkan.

Atur ulang torsi ke nol
Kombinasi tombol selama operasi:
›› Sentuh lalu tahan tombol timer (D).
›› Menekan putaran atau tekan tombol (G)
mereset torsi saat ini menajdi 0 Ncm.

/// Mengatur timer (hh:mm:ss)
Pencacah dinonaktifkan.
Prosedur:
1.	 Pilih tombol Pencacah / Timer (F).
2.	 Pilih tombol timer (D) dan edit timer:
› Putar kenop berputar / tekan (G): Mengatur nilai.
› Menekan kenop berputar / tekan (G): Mengonfirmasi nilai
yang ditetapkan dan beralih ke nilai berikutnya (hh:mm:ss).
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Penugasan

Penugasan
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/// Fungsi-fungsi tambahan
Peringatan! ( )
Alat pengaduk harus dilepas dari cekam! Pada mode kalibrasi cekam berputar
hingga kecepatan maksimum.

4.	

Kalibrasi torsi:
› Menekan kenop berputar / tekan (G) akan memulai kalibrasi torsi.

Fungsi-fungsi pengaturan dapat dikeluarkan kapan saja dengan
menyentuh tombol siaga (A).
Matikan perangkat dengan menggunakan tombol siaga (A) dan mengikuti
langkah-langkah berikut:
1.	 Menekan lalu tahan kenop berputar / tekan (G).
› Menyentuh tombol siaga (A) akan membawa Anda ke
fungsi tambahan.
2.	

Edit Bluethooth:
› Memutar kenop berputar / tekan (G) yang bisa Anda pilih antara “on/off”.
› Menekan kenop berputar / tekan yang mengonfirmasi entri dan membawa Anda
ke fungsi berikutnya.

Peringatan! ( )
Cekam berputar hingga kecepatan maksimum!
Jangan sentuh bagian yang berputar!
Selama kalibrasi torsi perangkat bisa dihentikan dengan menekan
kenop berputar / tekan (G). Perangkat menghentikan kalibrasi dan
mengembalikan ke layar aktif.
Kalibrasi torsi berakhir ketika sampai pada kecepatan maksimum. Layar aktif
muncul dan perangkat siap untuk operasi.

3.	
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Edit Bip:
› Memutar kenop berputar/tekan (G) yang bisa Anda pilih antara “on/off”.
› Menekan tombol yang mengonfirmasi entri dan membawa Anda ke fungsi
berikutnya.

Penugasan

Penugasan
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Antarmuka dan output
/// Antarmuka USB

/// Sintaksis dan format perintah

Perangkat dapat disambungkan ke PC dan dioperasikan dengan perangkat
lunak laboratorium labworldsoft melalui antarmuka USB.
Harap patuhi ketentuan sistem yang disertakan bersama petunjuk
pengoperasian dan bagian bantuan yang disertakan bersama perangkat lunak.

Yang berikut berlaku pada set perintah:

Universal Serial Bus (USB) adalah serial bus untuk menyambungkan perangkat
ke PC. Dilengkapi dengan perangkat USB bisa disambungkan ke PC selama
operasi (hot plugging). Perangkat yang tersambung dan propertinya dikenali
secara otomatis. Gunakan antarmuka USB sejalan dengan labworldsoft untuk
operasi mode “Remote” dan juga untuk memperbarui firmware.

/// Penginstalan
Pertama, unduh driver terbaru untuk perangkat IKA dengan antarmuka USB
dari: http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.
Instal driver dengan menjalankan file setup. Kemudian sambungkan perangkat
IKA melalui kabel data USB ke PC. Komunikasi data dilakukan melalui port
COM virtual.
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›› Pada umumnya perintah dikirim dari komputer (Master)
ke mesin pengaduk (Slave).
›› Mesin pengaduk hanya mengirim sesuai permintaan komputer. Bahkan
indikasi yang salah tidak dapat dikirim secara spontan dari mesin pengaduk
ke komputer (sistem otomasi).
›› Perintah ditransmisikan dalam huruf besar.
›› Perintah dan parameter, termasuk parameter berurutan, harus dipisahkan
sekurang-kurangnya oleh satu spasi (Kode: 0 × 20).
›› Masing-masing perintah (termasuk parameter dan data) dan setiap respons
dihentikan dengan Blank CR LF (Kode: 0 × 20 0 × 0d 0 × 20 0 × 0A) dan
memiliki panjang maksimum 80 karakter.
›› Pemisah desimal pada angka adalah titik (Kode: 0 × 2E).
Rincian di atas sedapat mungkin sesuai dengan rekomendasi pihak yang
bekerja NAMUR (rekomendasi NAMUR untuk desain sambungan steker listrik
untuk transmisi sinyal analog maupun digital pada masing-masing item alat
kontrol laboratorium, rev. 1.1).
Perintah NAMUR dan perintah tambahan khusus IKA hanya berfungsi sebagai
perintah level bawah untuk komunikasi antara mesin pengaduk dan PC. Dengan terminal atau program komunikasi yang sesuai perintah-perintah ini bisa
ditransmisikan secara langsung ke peralatan pengaduk. Paket perangkat lunak
IKA, labworldsoft, menyediakan alat yang mudah untuk mengendalikan peralatan pengaduk dan mengumpulkan data yang menggunakan MS Windows,
dan mencakup fitur entri grafis, jalur cepat motor misalnya.

Antarmuka dan output
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Pemeliharaan dan
pembersihan
Perintah

Fungsi

IN_NAME

Baca nama perangkat

IN_PV_3

Baca nilai PT1000

IN_PV_4

Baca nilai kecepatan saat ini

IN_PV_5

Baca nilai torsi saat ini

IN_SP_4

Baca nilai kecepatan berperingkat

IN_SP_5

Baca nilai batas torsi

IN_SP_6

Baca nilai batas kecepatan

IN_SP_8

Baca nilai kecepatan aman

OUT_SP_4
OUT_SP_5
OUT_SP_6

/// Pembersihan

Perangkat bebas pemeliharaan. Hanya untuk keausan alami
dan kerusakan komponen dan tingkat kegagalanstatistiknya.
Untuk pembersihan lepas dari steker utama!
Hanya gunakan bahan pembersih yang disetujui IKA untuk membersihkan
perangkat IKA.

Kotoran

Bahan pembersih

Sesuaikan nilai kecepatan berperingkat

Bahan celup

isopropil alkohol

Sesuaikan nilai batas torsi

Konstruksi bahan

tenside yang mengandung air/isopropil alkohol

Sesuaikan nilai batas kecepatan

Kosmetik

Tensidhaltiges Wasser, Isopropanol

OUT_SP_8

Sesuaikan nilai kecepatan aman

Bahan makanan

air yang mengandung tenside

START_4

Hidupkan motor

Bahan bakar

air yang mengandung tenside

STOP_4

Hentikan motor

ATUR ULANG

Beralih ke mode pengoperasian normal

OUT_MODE_n
(n= 1 atau 2)

Ganti arah rotasi

IN_MODE

Baca arah rotasi

Untuk bahan-bahan yang tidak tercantum, silakan minta informasi dari dukungan aplikasi IKA . Kenakan sarung tangan pelindung selagi membersihkan
perangkat. Perangkat listrik tidak boleh diletakkan di dalam bahan pembersih
untuk tujuan pembersihan. Jangan biarkan uap air masuk ke dalam perangkat
sewaktu pembersihan. Sebelum menggunakan metode pembersihan atau
dekontaminasi selain yang direkomendasikan, pengguna harus meyakinkan
IKA bahwa metode ini tidak akan merusak alat.

/// Pemesanan suku cadang
Ketika memesan suku cadang, harap sampaikan:
›› tipe mesin
›› nomor seri, lihat pelat tipe
›› lihat www.ika.com, diagram suku cadang dan daftar suku cadang
›› versi perangkat lunak.
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Pemeliharaan dan pembersihan
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/// Perbaikan
Silakan kirim perangkat untuk perbaikan hanya sesudah dibersihkan dan bebas dari bahan yang bisa menimbulkan bahaya
kesehatan.
Untuk perbaikan, silakan meminta form “Sertifikat Dekontaminasi” IKA
atau gunakan cetakan yang diunduh dari situs web IKA: www.ika.com.
Jika Anda membutuhkan servis, kembalikan perangkat ke dalam kemasan asli. Kemasan penyimpanan tidaklah cukup. Harap gunakan juga
kemasan angkut yang sesuai.

Kode kesalahan

/// Mengatasi kesalahan secara tepat
Kesalahan ditampilkan dengan kode kesalahan pada layar sebagai berikut
jika terjadi kesalahan. Lanjutkan sebagai berikut pada kasus-kasus demikian:
›› Putuskan perangkat dari catu daya.
›› Lakukan pembetulan.
›› Hidupkan lagi perangkat.

Kode kesalahan | Sebab | Akibat | Solusi

Err. 04
Sebab

›› Motor terhalang atau kelebihan beban

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Putuskan perangkat dari catu daya.
›› Kurangi beban pada motor lalu hidupkan lagi perangkat.

Err. 05

Sebab

›› Getaran perangkat lebih tinggi dibandingkan
nilai yang diperbolehkan.

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Nonaktifkan deteksi getaran.
›› Jaga agar perangkat bekerja dalam kondisi yang benar.

Err. 06
Sebab

›› Perangkat jatuh dari rakitan.

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Putuskan perangkat dari catu daya.
›› Kencangkan perangkat ke dudukan dengan benar.

Err. 08
Sebab

›› Sensor kecepatan salah atau kelebihan beban.

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Putuskan perangkat dari catu daya.

Err. 02
Sebab

›› Kesalahan penggerak perangkat keras

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Hubungi bagian servis

Err. 03
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Sebab

›› Suhu di dalam perangkat terlalu tinggi.

Akibat

›› motor mati

Solusi

›› Nonaktifkan perangkat dan biarkan menjadi dingin.

Kode kesalahan

Jika tindakan-tindakan yang diuraikan tidak berhasil mengatasi kesalahan atau kode kesalahan lain ditampilkan maka ambil salah satu
langkah berikut:
›› Hubungi bagian servis.
›› Kirim perangkat untuk diperbaiki, termasuk uraian singkat kerusakan.

Kode kesalahan
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Garansi

/// Syarat & Ketentuan
Sesuai dengan ketentuan garansi IKA, masa garansi 24 bulan. Untuk klaim
yang masih dalam garansi silakan hubungi dealer setempat. Anda juga dapat
mengirimkan mesin langsung ke pabrik kami, disertai faktur pengiriman dan
menyampaikan alasan klaim. Anda berhak atas biaya pengiriman.
Garansi tidak mencakip komponen yang aus, juga tidak berlaku bagi
kesalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan yang tidak tepat, perawatan
yang tidak memadai atau pemeliharaan yang tidak dilakukan sesuai dengan
petunjuk dalam buku panduan operasi ini.

Aksesori
/// Kilasan

Aksesori Umum
›› R 1825 Dudukan pelat
›› R 1826 Dudukan pelat
›› R 1827 Dudukan pelat
›› R 182 Kunci pas silang
›› RH 3 Klem tali
›› R 300 Pelindung engkol pengadukan (dengan 2 sekrup)
›› FK 1 Kopling fleksibel
›› H 67.60 Sensor suhu
›› H 67.61 Sensor suhu
›› H 70 Kabel ekstensi
›› H 62.51 Sensor baja stainless
›› H 66.51 Sensor baja stainless, dilapisi kaca
›› Kabel A USB 2.0 – mikro B

Alat pengaduk IKA
yang diperbolehkan
/// Kilasan

Pengaduk baling-baling
›› R 1342 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
›› R 1381 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
›› R 1382 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
Pengaduk baling-baling, PTFE
›› R 1389 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 800
Pengaduk turbin
›› R 1311 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
›› R 1312 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
Pengaduk pelarut
›› R 1300 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
›› R 1303 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
Pengaduk sentrifugal
›› R 1352 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 2000
Pengaduk jangkar
›› R 1330 Kecepatanmaks. (rpm) ≤ 1000

Lihat aksesori selengkapnya di: www.ika.com.
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Garansi | Aksesori

Alat pengaduk IKA yang diperbolehkan
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Data teknis

/// MINISTAR control dalam perincian

Data teknis MINISTAR control
MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
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Rentang kecepatan di bawah beban
nominal

0 / 50 –

0 / 30 –

0 / 30 –

2.000 rpm

1.000 rpm

500 rpm

Penyetelan kecepatan

Tanpa tahap

Layar kecepatan

LCD

Akurasi pengaturan kecepatan

± 1 rpm

MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
Daya output maks. pada engkol
pengaduk

42 W

Golongan perlindungan sesuai
dengan EN 60529

IP 54

Tingkat kontaminasi

2

Perlindungan pada kelebihan beban

pembatasan arus motor

Penyimpangan pengukuran
kecepatan

Kecepatan < 300 rpm: ± 3 rpm
Kecepatan > 300 rpm: ± 1%

Suhu selingkung

5 – 40 °C

Torsi maks. Pada engkol pengaduk

20 Ncm

40 Ncm

80 Ncm

Kelembapan selingkung (rel.)

80 %

Penyimpangan pengukuran torsi

± 3 Ncm

± 4 Ncm

± 8 Ncm

Drive

Motor DC Tanpa Sikat

Besarnya pengadukan maks. (air)

15 l

25 l

50 l

0,5 – 8 mm

Viskositas maks.

10.000
mPa•s

30.000
mPa•s

60.000
mPa•s

Cekam pengeleman-rentang
pengeleman
Diameter internal engkol berongga

8,5 mm

Port untuk sensor suhu luar

ya

Lengan perpanjangan (Ø × L)

13 × 160 mm

Penyelesaian pengukuran suhu

0,1 K

70 × 154 × 193 mm

Rentang pengukuran suhu

- 10 °C – + 350 °C

Dimensi (W × D × H)
(tanpa lengan perpanjangan)

Penyimpangan pembatasan,
sensor suhu
Pt 1000 EN 60751 golongan A

Berat (dengam lengan perpanjangan
dan cekam pengeleman)

1,56 kg

≤ ± (0,15 + 0,002 × ITI)

Operasi pada ketinggian teresterial

maks. 2.000 m

Akurasi pengukuran suhu

± 0,5 + toleransi PT 1000
(DIN EN 60751 golongan A)

Fungsi timer / pencacah

ya

Antarmuka

USB

Diperbolehkan pada waktu

100 %

Voltase nominal

24 VDC

Listrik maks.

2.900 mA

Daya input maks.

69 W

Data teknis

1,72 kg

1,72 kg

Catu daya

Input

100 – 240 VAC
1,3 A
50 – 60 Hz

Output

24 VDC
90 W

Golongan pelindung

I

Data teknis
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USA
IKA Works, Inc.
Phone: +1 910 452-7059
eMail: sales@ika.net

KOREA
IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800
eMail: info@ika.kr

BRAZIL
IKA Brasil
Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA
IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

CHINA
IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

POLAND
IKA Poland Sp. z o.o.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN
IKA Japan K.K.
Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA
IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

ENGLAND
IKA England LTD.
Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com
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