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Wskazówki bezpieczeństwa
/// Objaśnienie symboli

/// Uwagi ogólne
›› Przeczytać całą instrukcję obsługi przed uruchomieniem;
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.
›› Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich.
›› Pamiętać, że praca przy urządzeniu dozwolona jest wyłącznie dla
przeszkolonego personelu.
›› Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, dyrektyw
oraz przepisów BHP.

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

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

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

!
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Wskazuje np. czynności, które mogą prowadzić do
powstania szkód materialnych.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo! ( )
Zwracać uwagę na miejsca niebezpieczne, przedstawione w dziale
Konstrukcja urządzenia. Pamiętać o zagrożeniu wywołanym przez:
›› media łatwopalne,
›› szkło pęknięte wskutek działania mechanicznej energii mieszania.

Ostrzeżenie! ( )
Stosować środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do klasy
zagrożenia przypisanej używanemu medium. W przeciwnym razie
istnieje zagrożenie związane z:
›› odpryskami cieczy,
›› elementami wyrzucanymi siłą odśrodkową,
›› chwytaniem części ciała, włosów, elementów garderoby i biżuterii.
Z urządzenia należy korzystać tylko wtedy, gdy jest ono w idealnym
stanie technicznym.

Wskazówki bezpieczeństwa
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/// Konstrukcja urządzenia

/// Praca z urządzeniem

Niebezpieczeństwo! ( )
Dostęp do wyłącznika urządzenia firmy IKA powinien być łatwy, bezpośredni
i bezpieczny. Jeżeli nie można zapewnić dostępu za pomocą wyłącznika
głównego, należy zainstalować dodatkowy, łatwo dostępny wyłącznik
awaryjny w obszarze roboczym.

Niebezpieczeństwo! ( )
Urządzenia nie wolno eksploatować w atmosferze wybuchowej,
z substancjami niebezpiecznymi i pod wodą. Urządzenie nie jest
przystosowane do pracy w atmosferze wybuchowej. Nie jest
wyposażone w ochronę przeciwwybuchową i ATEX.
›› Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w trybie ręcznym.
›› Nie wolno chwytać obracających się części!

Ostrzeżenie! ( )
Zadbać o czystość i stabilną konstrukcję. Zbiornik do mieszania
musi być zabezpieczony.
›› Stosować osłonę wałka mieszadła!
›› Statyw ustawić bezpośrednio na równej, stabilnej, czystej,
antypoślizgowej, suchej i ognioodpornej powierzchni.
›› Usunąć klucz montażowy z uchwytu zaciskowego
przed włączeniem urządzenia.
›› Zasilacz umieścić poza obszarem roboczym urządzenia.
›› Unikać uderzeń w dolny koniec wałka i w uchwyt szczękowy. Nawet niewielkie,
niewidoczne uszkodzenia prowadzą do niewyważenia i nierównej pracy wałka.
›› Zwrócić uwagę na to, aby mieszadło było stabilnie zamocowane
w uchwycie szczękowym!
›› Wszystkie złącza śrubowe muszą być bezpiecznie dokręcone.
›› Wysoki moment obrotowy urządzenia wymaga szczególnej staranności przy
doborze statywu i zabezpieczenia przed obróceniem się zbiornika z mieszadłem.

Ostrzeżenie! ( )
Materiały chorobotwórcze poddawać obróbce tylko w zamkniętych
naczyniach z użyciem odpowiedniego odciągu. W przypadku pytań
prosimy o kontakt z działem wsparcia firmy IKA.
Praca z obracającą się, nieosłoniętą końcówką wału jest zakazana.
W związku z tym ze względów bezpieczeństwa wystawianie mieszadła
ponad górną krawędź obudowy jest dozwolone wyłącznie wtedy,
gdy urządzenie jest wyłączone.

Ostrożnie! ( )
Przed uruchomieniem urządzenia ustawić najniższą prędkość obrotową,
ponieważ urządzenie rozpoczyna pracę przy ostatnio ustawionych obrotach.
Prędkość obrotową należy zwiększać stopniowo. Przestrzegać maks. dozwolonej
prędkości obrotowej używanego mieszadła. W żadnym wypadku nie
nastawiać wyższych obrotów.
Pokrywy bądź części, które można zdjąć bez konieczności stosowania
dodatkowych przyrządów pomocniczych, należy ponownie założyć,
aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych, cieczy, itp. do wnętrza
urządzenia oraz w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.
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/// Wyposażenie
›› Niewyważenie wałka odbioru mocy, uchwytu, a w szczególności mieszadeł
może prowadzić do niekontrolowanego rezonansu urządzenia i całej
konstrukcji. Uszkodzeniu lub stłuczeniu mogą przy tym ulec elementy
aparatury szklanej i naczynia do mieszania. Odłamki szkła i obracające się
mieszadło mogą zranić użytkownika. W takim przypadku niewyważone
mieszadło należy zastąpić wyważonym bądź usunąć przyczynę
niewyważenia. Jeżeli niewyważenie lub nietypowe odgłosy podczas pracy
nie ustąpią, urządzenie należy odesłać do naprawy do sprzedawcy lub do
producenta z załączonym opisem błędu.
›› Nie można wykluczyć oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy medium
a wałkiem odbioru mocy, które mogą stanowić źródło zagrożenia.
›› Nigdy nie używać urządzenia z obracającym się, nieosłoniętym mieszadłem.
Uważać, aby pracujące mieszadło nie pochwyciło części ciała, włosów,
biżuterii lub elementów garderoby.
›› Przy ustawianiu prędkości obrotowej należy zwrócić uwagę na
niewyważenie mieszadła i możliwe rozpryskiwanie mieszanego medium.
›› Uważać, by statyw nie zaczął się przemieszczać.
›› Obróbce poddawać tylko media, w przypadku których pobór energii
podczas obróbki nie stwarza zagrożenia. Dotyczy to także poboru energii
innego rodzaju, np. w wyniku promieniowania świetlnego.
Prędkość obrotową należy zmniejszyć, jeżeli:
›› medium wytryskuje z naczynia na skutek zbyt dużej prędkości obrotowej,
›› urządzenie pracuje nierówno,
›› urządzenie lub cała konstrukcja zaczną się przemieszczać wskutek
działania sił dynamicznych,
›› wystąpi błąd.
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›› Unikać uderzania urządzenia lub wyposażenia.
›› Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie lub jego wyposażenie
nie są uszkodzone. Nie używać uszkodzonych części.
›› Bezpieczną pracę zapewnia wyłącznie wyposażenie opisane
w rozdziale „Wyposażenie”.
›› Podczas zmiany narzędzi i montażu dozwolonego wyposażenia
urządzenie musi być odłączone od sieci.

/// Zasilanie elektryczne / Wyłączanie urządzenia
W każdym przypadku długotrwałego przeciążenia lub zbyt
wysokiej temperatury otoczenia urządzenie wyłączy się.
›› Urządzenie można odłączyć od sieci elektrycznej tylko poprzez
wyjęcie wtyczki z gniazda lub wtyku z urządzenia.
›› Urządzenie można eksploatować tylko z oryginalnym zasilaczem z wtykiem.
›› Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego musi być łatwo dostępne.
›› Po przerwie w dopływie prądu podczas mieszania urządzenie nie
uruchamia się ponownie w sposób samoczynny.
›› Nawet w przypadku naprawy urządzenie może otwierać wyłącznie
specjalista. Przed otwarciem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka. Znajdujące się pod napięciem elementy we wnętrzu
urządzenia mogą pod nim pozostawać jeszcze przez dłuższy czas
po odłączeniu od sieci.

Wskazówki bezpieczeństwa
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/// Utylizacja

Rozpakowanie
/// Zakres dostawy

Urządzenie utylizować zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi.

Ostrożnie rozpakować urządzenie. W razie stwierdzenia uszkodzeń
należy natychmiast zarejestrować stan faktyczny (poczta, kolej
lub firma logistyczna).

Użycie zgodne
z przeznaczeniem

Zakres dostawy
›› Mieszadło MINISTAR
›› Zasilacz z wtykiem
›› Wysięgnik
›› Śruba imbusowa
›› Kątowy klucz imbusowy
›› Osłona pręta mieszającego R 300 (z 2 śrubami)
›› Klucz montażowy
›› Kabel USB
›› Czujnik temperatury H 67.60
›› Skrócona instrukcja
›› Karta gwarancyjna

/// Podstawy

Przeznaczenie
›› Do mieszania cieczy o lepkości od niskiej do średniej za pomocą
różnych mieszadeł.
›› Urządzenie na statywie (uchwyt zaciskowy skierowany ku dołowi).

Obszary stosowania (tylko w pomieszczeniach)
›› Laboratoria
›› Apteki
›› Szkoły
›› Uczelnie
Bezpieczeństwo użytkownika nie jest zapewnione:
›› Jeżeli urządzenie stosowane jest z akcesoriami niedostarczonymi
lub niezalecanymi przez producenta.
›› Jeżeli urządzenie stosowane jest niezgodnie z jego przeznaczeniem,
wbrew wytycznym producenta.
›› Jeżeli osoby trzecie dokonają zmian w obrębie urządzenia lub
płytki drukowanej.

MINISTAR 20
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Użycie zgodne z przeznaczeniem

Warranty

Rozpakowanie
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Ważne informacje
/// Mieszadło

Mieszadło jest przystosowane do pracy ciągłej. Prąd silnika jest ograniczany
elektronicznie. Urządzenie jest zabezpieczone przed zablokowaniem i przeciążeniem. W razie wystąpienia zakłóceń obwód zabezpieczający natychmiast trwale
wyłączy silnik. Urządzenie uruchomi się z ostatnio ustawionymi parametrami.
Jeżeli drgania urządzenia są zbyt silne, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o
błędzie oraz rozlegnie się sygnał akustyczny (patrz rozdział „Kody błędów”).

Status przeciążenia 1
Urządzenie pracuje już w trybie przeciążenia, jednak zadana prędkość obrotowa nie jest zgodna z rzeczywistą. Stan ten będzie utrzymywał się, dopóki ani
prąd silnika, ani temperatura urządzenia nie przekroczą dozwolonych wartości
granicznych. W tym stanie przeciążenia miga wartość momentu obrotowego.
Status przeciążenia 2
Przy obciążeniu 130 % znamionowego momentu obrotowego urządzenie zostanie zatrzymane. Komunikat na wyświetlaczu (patrz rozdział „Kody błędów”).

Prędkość

/// Prędkość obrotowa – normalna praca
Prędkość obrotowa – regulowana (odchylenie prędkości obrotowej):
Prędkość obrotowa jest monitorowana i regulowana przez procesor. Jednocześnie
jej wartość zadana i rzeczywista są stale porównywane, a odchylenia korygowane.
Gwarantuje to stałą prędkość obrotową także przy zmieniającej się lepkości
materiału mieszanego. Wahania napięcia sieciowego w dopuszczalnym zakresie
tolerancji nie mają wpływu na jakość regulacji i stałość prędkości obrotowej.
Prędkość obrotową ustawia się za pomocą pokrętła umiejscowionego z
przodu. Podczas normalnej pracy wartość prędkości obrotowej podana na
wyświetlaczu odpowiada prędkości obrotowej wałka odbioru mocy
w obrotach na minutę (obr./min).

/// Prędkość obrotowa – tryb przeciążenia

/// Tuleja przelotowa
Ostrożnie! ( )
Patrz również rozdział „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa”!
Wrzeciono i tuleja przelotowa pozwalają na mocowanie dozwolonych
mieszadeł zatwierdzonych przez firmę IKA (patrz rozdział „Mieszadła
zatwierdzone przez firmę IKA”). Tuleja przelotowa jest wykonana jako
wał pusty, której otwór jest zamknięty w górnej części pokrywą.
Istnieje możliwość wysunięcia trzonka mieszadła przez górną krawędź
obudowy po uprzednim usunięciu pokrywy, gdy urządzenie nie pracuje
np. podczas zmiany pojemnika.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pokrywę tuleji mieszadła należy
ponownie wcisnąć do otworu w obudowie, aby była prawidłowo zamknięta.
Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną pracę i zapobiec przedostawaniu się mediów do wnętrza urządzenia.

Mieszadło może pracować przez krótki czas przy maks. 130% obciążenia znamionowego, jeżeli są dodawane stałe lub półpłynne substancje. Podczas pracy
w warunkach przeciążenia (np. wskutek związanego z wymogami procesu
zwiększenia lepkości) prędkość obrotowa jest dotąd redukowana, aż moment
obrotowy na wałku mieszadła będzie zgodny ze znamionowym momentem
obrotowym urządzenia.

18

Ważne informacje | Prędkość
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Panel obsługi i wyświetlacz
/// Obsługa

Nazwa

MINISTAR 20
control

E

A

Przycisk czuwania

Urządzenie włącza się / jest w stanie czuwania (brak
odłączenia od sieci zasilającej)

B

Blokada przycisków

Blokuje / odblokowuje przyciski i pokrętła.

C

Monitorowanie drgań

Włącza / wyłącza wewnętrzny czujnik drgań.
Ustawianie różnych stopni (I/II/III).

D

Przycisk licznika czasu

Włącza funkcje ustawiania wartości licznika czasu.
Przełącza jednostkę temperatury pomiędzy °C i °F.

D
C

F

B
A
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Panel obsługi i wyświetlacz

G

E

Wyświetlacz

Przedstawia informacje o ustawieniach.

F

Przycisk
„Licznik / licznik czasu”

Wybrać „Licznik” lub „Licznik czasu” (funkcja mieszania
jest nieaktywna).

G

Pokrętło / przycisk

Ustawianie prędkości obrotowej.
Uruchamia / zatrzymuje funkcję mieszania.
Ustawianie licznika czasu.

Panel obsługi i wyświetlacz
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/// Objaśnienie symboli na wyświetlaczu
Symbole, które pojawiają się na ekranie, zmieniają się w zależności
od stanu i ustawień urządzenia. Następujący ekran przedstawia
najważniejsze symbole.

1 2

3

4

5

6

7

Wyświetlacz
1

Blokowanie wszystkich przycisków funkcyjnych oprócz przycisku czuwania (A).

2

Ten symbol przedstawia tryb pracy.

3

Ten symbol pojawia się, gdy jest podłączony zewnętrzny czujnik temperatury.

4

Ten symbol przedstawia włączone wykrywanie drgań i ustawiony stopień czułości.

5

Ten symbol oznacza, że urządzenie komunikuje się przez kabel USB.

6

Ten symbol oznacza, że mieszadło jest podłączone do komputera i sterowane przez
labworldsoft.

7

Ten symbol oznacza, że urządzenie komunikuje się przez Bluetooth ze sterownikiem
bezprzewodowym lub komputerem PC.
Symbol gaśnie, kiedy komunikacja Bluetooth nie działa.

8

Ten symbol oznacza, że funkcja mieszania jest włączona i urządzenie pracuje.

9

Ten symbol oznacza wartość zadaną prędkości obrotowej.

10

Gdy urządzenie pracuje, aktualny moment obrotowy można zresetować do 0 Ncm,
naciskając jednocześnie przycisk licznika czasu (D) i przycisk/pokrętło (G).

11

Symbol pojawia się tylko, gdy podłączony jest czujnik temperatury. Jeśli podłączony jest
czujnik temperatury, wskazanie temperatury w urządzeniu można przełączać pomiędzy
stopniami Fahrenheita (°F) a stopniami Celsjusza (°C), naciskając przycisk licznika czasu (D).

12

Ten symbol oznacza, że funkcja licznika czasu jest włączona.

13

Ten symbol oznacza, że funkcja licznika jest włączona.

8
9

10
11
12
13
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Mocowanie

/// Mocowanie drążka wysięgnika do mieszadła

/// Mocowanie mieszadła do statywu
Uchwyt krzyżowy
Śruby zaciskowe

Wysięgnik

Mieszadło

Wysięgnik

Kolumna statywu

Śruba imbusowa

Kątowy klucz
imbusowy

Sprawdzić, czy wysięgnik jest stabilnie przymocowany. Drgania mogą doprowadzić do odkręcenia się śruby. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać
prawidłowe przymocowanie wysięgnika, aby zapewnić bezpieczną eksploatację
urządzenia. W razie konieczności dokręcić śrubę imbusową.

Przed każdym uruchomieniem oraz w regularnych odstępach czasu należy sprawdzać przymocowanie mieszadła. Położenie mieszadła można zmieniać tylko przy
całkowitym zatrzymaniu urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania
elektrycznego.

/// Mocowanie mieszadła do uchwytu zaciskowego

Wrzeciono

Mieszadło

Klucz montażowy

Ostrzeżenie! ( )
Wymiana mieszadła jest dozwolona tylko przy całkowitym zatrzymaniu
urządzenia i po uprzednim wyciągnięciu wtyczki zasilania elektrycznego.
24
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Mocowanie
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/// Mocowanie osłony pręta mieszającego
Mieszadło

Śruby

Uruchomienie
/// Włączanie

Zamontować urządzenie za pomocą uchwytu krzyżowego do stabilnego statywu.
Z uwagi na bezpieczeństwo naczynie do mieszania musi być zawsze dobrze
zamocowane. Ponadto należy zadbać o to, aby przyrząd trzymający (statyw) był
zamocowany w taki sposób, by nie mógł się przewrócić i by podczas mieszania
nie zaczął się przemieszczać. Gdy warunki te są spełnione, urządzenie po
włożeniu wtyczki do gniazdka jest gotowe do pracy. W przeciwnym razie bezpieczna praca nie jest zapewniona, a urządzenie może ulec uszkodzeniu. Należy
przestrzegać warunków otoczenia podanych w „Danych technicznych”.

R 300
Zasilacz z wtykiem jest przystosowany do zakresu od 100 V AC
do 240 V AC.

/// Mocowanie naczynia do mieszania
za pomocą uchwytu zaciskowego na statywie

Włączanie
1.	 Po podłączeniu zasilania elektrycznego do urządzenia i naciśnięciu przycisku
czuwania (A) urządzenie zostaje włączone. Podczas autotestu pojawiają się
następujące ekrany:
Znamionowy moment obrotowy

Statyw
Uchwyt zaciskowy
Śruba mocująca

Wersja oprogramowania

		
2.	 Automatycznie wyświetli się następujący ekran.

Taśma elastyczna

Naczynie

3.	
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Następnie urządzenie przełączy się na tryb czuwania i jest gotowe do użycia.

Uruchomienie
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Ustawianie prędkości obrotowej
›› Upewnić się, że ustawiona prędkość obrotowa jest odpowiednia dla
wybranego medium. W przypadku wątpliwości należy ustawić prędkość
obrotową na najniższą wartość, obracając pokrętło / przycisk (G).
Naciśnięcie pokrętła / przycisku (G) powoduje uruchomienie lub
zatrzymanie mieszania.

Ustawianie monitorowania drgań
›› Naciskając monitorowanie drgań (C), można włączyć / wyłączyć
funkcję czułości i ustawić poziomy I, II lub III.

Ustawianie licznika
›› Uruchomienie funkcji mieszania powoduje automatyczne
włączenie funkcji licznika.

Blokowanie elementów sterujących
Poprzez trwające ok. 2 sekundy naciśnięcie blokady przycisku (B) można
zablokować elementy obsługi urządzenia. Uniemożliwia to dokonanie
przypadkowych zmian podczas pracy. Poprzez trwające ok. 2 sekundy
ponowne naciśnięcie blokady przycisku (B) można odblokować elementy
obsługi urządzenia.
Jeżeli przyciski i pokrętło / przycisk (G) są zablokowane w wyniku
naciśnięcia blokady przycisku (B), urządzenie można mimo to
wyłączyć, naciskając przycisk czuwania (A). Po ponownym
włączeniu urządzenia funkcja blokady będzie wyłączona.

Zerowanie momentu obrotowego
Kombinacja przycisków podczas eksploatacji:
›› Nacisnąć i przytrzymać przycisk licznika czasu (D).
›› Naciśnięcie pokrętła / przycisku (G) powoduje wyzerowanie
aktualnego momentu obrotowego do 0 Ncm.

/// Ustawianie licznika czasu (hh: mm: ss)
Licznik zostaje wyłączony.
Sposób postępowania:
1.	 Wybrać przycisk licznika/licznika czasu (F)
2.	 Wybrać przycisk licznika czasu (D) i edytować licznik czasu:
› Obrócić pokrętło/przycisk (G): ustawić wartość.
› Nacisnąć pokrętło/przycisk (G): potwierdzić ustawioną
wartość i przejść do następnej wartości (hh:mm:ss).
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/// Funkcje dodatkowe
Wskazówka! ( )
Mieszadło należy wyjąć z wrzeciona! W trybie kalibracji wrzeciono obraca się z maks.
prędkością obrotową.

4.	

Kalibracja momentu obrotowego:
› Naciśnięcie pokrętła / przycisku (G) powoduje uruchomienie kalibracji
momentu obrotowego.

Z funkcji ustawiania można wyjść w dowolnym czasie, naciskając przycisk
czuwania (A).
Wyłączyć urządzenie przyciskiem czuwania (A) i wykonać poniższą procedurę:
1.	 Nacisnąć i przytrzymać pokrętło/przycisk (G).
› Naciskając przycisk czuwania (A), można przejść do
funkcji dodatkowych.
2.	

Edycja Bluethooth:
› Obracając pokrętło / przycisk (G), można wybrać pomiędzy „on/off”.
› Przyciśnięciem potwierdza się wprowadzone dane i przechodzi do następnej funkcji.

Ostrzeżenie! ( )
Wrzeciono obraca się z maksymalną prędkością obrotową!
Nie wolno chwytać obracających się części!
Podczas kalibracji momentu obrotowego urządzenie można
zatrzymać przez naciśnięcie pokrętła/przycisku (G). Urządzenie
zatrzymuje kalibrację i powraca do ekranu roboczego.
Kalibracja momentu obrotowego po osiągnięciu maksymalnej prędkości
obrotowej jest zakończona. Pojawia się ekran roboczy i urządzenie jest
gotowe do pracy.

3.	
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Edycja sygnału dźwiękowego:
› Obracając pokrętło/przycisk (G), można wybrać pomiędzy „on/off”.
› Przyciśnięciem potwierdza się wprowadzone dane i przechodzi
do następnej funkcji.

Uruchomienie

Uruchomienie
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Złącza i wyjścia
/// Złącze USB

/// Składnia poleceń i format

Urządzenie można podłączyć przez złącze USB do komputera PC i obsługiwać
np. za pomocą oprogramowania laboratoryjnego labworldsoft.
Należy przestrzegać wymagań systemowych oraz instrukcji obsługi
i informacji pomocniczych oprogramowania.

Dla poleceń obowiązują następujące punkty:

Uniwersalna magistrala szeregowa (Universal Serial Bus, USB) służy do łączenia
urządzeń z komputerem. Urządzenia wyposażone w USB można łączyć ze
sobą podczas eksploatacji (hot-plugging). Podłączone urządzenia i ich właściwości są automatycznie rozpoznawane. Złącze USB w połączeniu z labworldsoft służy do obsługi zdalnej i można je wykorzystywać także do aktualizacji
oprogramowania sprzętowego.

/// Sterowniki urządzeń USB
Najpierw należy pobrać aktualny sterownik dla urządzeń IKA ze złączem
USB ze strony: http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip.
Sterownik zainstalować z pliku instalacyjnego. Następnie połączyć urządzenie
IKA z komputerem za pomocą kabla danych USB. Komunikacja danych następuje przez wirtualny port COM.
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›› Polecenia są zasadniczo przesyłane z komputera (Master) na urządzenie
(Slave).
›› Urządzenie przesyła dane wyłącznie wówczas, gdy otrzyma takie żądanie
z komputera. Również komunikaty o błędach nie mogą być spontanicznie
przesyłane z urządzenia na komputer (system automatyki).
›› Polecenia transmitowane są wielkimi literami.
›› Polecenia i parametry, a także parametry następujące po sobie, oddzielane
są co najmniej jedną spacją (kod: 0 × 20).
›› Każde pojedyncze polecenie (w tym parametry i dane) i każda odpowiedź
kończone są sekwencją Blank CR LF (kod: 0 × 20 0 × 0d 0 × 0A) i mogą
mieć maksymalną długość 80 znaków.
›› Separatorem dziesiętnym w liczbach zmiennoprzecinkowych jest kropka
(kod: 0 × 2E).
Powyższe szczegóły odpowiadają w jak największym stopniu zaleceniom
grupy roboczej NAMUR (Zalecenia NAMUR dotyczące projektowania elektrycznych połączeń wtykowych do przesyłu sygnałów analogowych i cyfrowych
w indywidualnych laboratoryjnych urządzeniach pomiarowych, sterujących
i regulacyjnych. Wer.1.1).Polecenia NAMUR oraz dodatkowe specyficzne
polecenia IKA służą jedynie jako polecenia niskiego poziomu (low level) do
komunikacji urządzenia z komputerem. Za pomocą odpowiedniego terminala
lub programu do komunikacji polecenia te można przenieść bezpośrednio na
urządzenie. Labworldsoft to wygodny pakiet oprogramowania IKA pracujący w środowisku MS Windows do sterowania urządzeniem oraz rejestracji
danych urządzenia, który umożliwia także wprowadzanie danych graficznych,
np. wykresów prędkości obrotowej. W poniższej tabeli znajduje się przegląd
wszystkich poleceń (NAMUR) obsługiwanych przez urządzenia kontrolne IKA.

Złącza i wyjścia
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Utrzymanie ruchu i czyszczenie
/// Czyszczenie
Polecenia

Funkcja

IN_NAME

Odczyt nazwy urządzenia

IN_PV_3

Odczyt wartości Pt1000

IN_PV_4

Odczyt aktualnej wartości prędkości obrotowej

IN_PV_5

Odczyt aktualnej wartości momentu obrotowego

IN_SP_4

Odczyt wartości znamionowej prędkości obrotowej

IN_SP_5

Odczyt wartości ograniczenia momentu obrotowego

IN_SP_6

Odczyt wartości ograniczenia prędkości obrotowej

IN_SP_8

Odczyt wartości bezpiecznej prędkości obrotowej

OUT_SP_4

Ustawianie wartości znamionowej prędkości obrotowej

OUT_SP_5

Ustawianie wartości ograniczenia momentu obrotowego

OUT_SP_6

Ustawianie wartości ograniczenia prędkości obrotowej

OUT_SP_8

Ustawianie wartości bezpiecznej prędkości obrotowej

START_4

Uruchamianie silnika

STOP_4

Zatrzymanie silnika

RESET

Przełączenie na tryb zwykły

OUT_MODE_n
(n= 1 lub 2)

Ustawianie kierunku obrotów

IN_MODE

Odczyt kierunku obrotów

Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jest ono narażone jedynie na naturalne
starzenie się elementów i ich statystyczną awaryjność.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Urządzenia firmy IKA należy czyścić wyłącznie środkami zatwierdzonymi przez
firmę IKA.
Zanieczyszczenie

Środek czyszczący

Barwniki

Izopropanol

Materiały budowlane

Woda zawierająca środki powierzchniowo
czynne / izopropano

Kosmetyki

Woda zawierająca środki powierzchniowo
czynne / izopropanol

Żywność

Woda z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych

Paliwa

Woda z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych

W sprawie materiałów tu nie wymienionych prosimy o kontakt z naszym
laboratorium badawczym. Podczas czyszczenia urządzenia nosić rękawice
ochronne. W celu oczyszczenia urządzeń elektrycznych nie wolno ich zanurzać
w środku czyszczącym. Podczas czyszczenia wilgoć nie może przedostać się
do wnętrza urządzenia. Przed zastosowaniem innych metod czyszczenia i dekontaminacji niż te, które zaleca producent, użytkownik powinien upewnić się
u producenta, czy dana metoda nie doprowadzi do zniszczenia urządzenia.

/// Zamawianie części zamiennych
Zamawiając części zamienne, należy podać następujące dane:
›› typ urządzenia,
›› numer fabryczny urządzenia, patrz tabliczka znamionowa,
›› numer pozycji i oznaczenie części zamiennej, patrz www.ika.com,
›› wersja oprogramowania.
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/// Naprawa
Do naprawy prosimy przesyłać tylko urządzenia czyste i niezawierające substancji zagrażających zdrowiu.
W związku z tym należy zamówić formularz „Certyfikat dekontaminacji”
w firmie IKA lub pobrać i wydrukować formularz ze strony IKA
www.ika.com.
W razie konieczności dokonania naprawy urządzenie należy
odesłać w oryginalnym opakowaniu. Opakowania magazynowe
są niewystarczające. Należy zastosować dodatkowo odpowiednie
opakowanie transportowe.

Kody błędów

/// Właściwe rozwiązywanie problemów
Jeżeli występuje błąd, zostanie on przedstawiony na wyświetlaczu w
postaci kodu błędu. Należy wówczas postępować w następujący sposób:
›› urządzenie odłączyć od źródła zasilania,
›› podjąć środki zaradcze,
›› ponownie włączyć urządzenie.

Kody błędów | Przyczyna | Skutek | Rozwiązanie

Err. 04
Przyczyna

›› Silnik zablokowany lub nastąpiło przeciążenie

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Urządzenie odłączyć od źródła zasilania
›› Zmniejszyć obciążenie silnika i wykonać restart

Err. 05
Przyczyna

›› Poziom drgań urządzenia jest wyższy niż wartość dopuszczalna

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Włączyć rozpoznawanie drgań
›› Utrzymać eksploatację urządzenia w zakresie
odpowiednich parametrów

Err. 06
Przyczyna

›› Urządzenie wypada ze statywu

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Urządzenie odłączyć od źródła zasilania
›› Urządzenie prawidłowo zamocować w statywie

Err. 08
Przyczyna

›› Uszkodzenie czujnika prędkości obrotowej lub przeciążenie

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Urządzenie odłączyć od źródła zasilania

Err. 02
Przyczyna

›› Błędy w oprogramowaniu napędu

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Zwrócić się do naszego serwisu

Jeżeli błędu nie uda się usunąć wykonując opisane czynności lub jeśli
wyświetlany jest inny kod błędu, należy:
›› zwrócić się do naszego serwisu,
›› przesłać urządzenie wraz z krótkim opisem błędu.

Err. 03
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Przyczyna

›› Temperatura urządzenia jest za wysoka

Skutek

›› Silnik wyłączony

Rozwiązanie

›› Wyłączyć urządzenie i poczekać aż ostygnie

Kody błędów

Kody błędów
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Gwarancja

Dopuszczone mieszadła IKA

Zgodnie z warunkami sprzedaży i dostaw IKA okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku gwarancyjnym należy zwrócić się do dostawcy. Urządzenie
można też przesłać bezpośrednio do naszego zakładu, dołączając fakturę
otrzymaną podczas dostawy i podając powody reklamacji. Koszty transportu
w takim przypadku pokrywa użytkownik.
Gwarancja nie obejmuje części zużywających się ani błędów, które wynikają
z nieprawidłowego użytkowania oraz niedostatecznej pielęgnacji i konserwacji, niezgodnej ze wskazówkami w instrukcji eksploatacji.

Mieszadło śmigłowe
›› R 1342 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
›› R 1381 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
›› R 1382 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000

/// Warunki

/// Przegląd

Mieszadło śmigłowe, PTFE
›› R 1389 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 800
Mieszadło turbinowe
›› R 1311 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
›› R 1312 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000

Akcesoria
/// Przegląd

Akcesoria uniwersalne
›› R 1825 Statywy
›› R 1826 Statywy
›› R 1827 Statywy
›› R 182 Uchwyt krzyżowy
›› RH 3 Uchwyt zaciskowy
›› R 300 Osłona pręta mieszającego (z 2 śrubami)
›› FK 1 Sprzęgło elastyczne
›› H 67.60 Czujnik pomiarowy temperatury, stal szlachetna
›› H 67.61 Czujnik pomiarowy temperatury, stal szlachetna
›› H 70 Kabel przedłużający
›› H 62.51 Czujnik pomiarowy ze stali nierdzewnej
›› H 66.51 Czujnik pomiarowy ze stali nierdzewnej w osłonie szklanej
›› Kabel USB 2.0 A - mikro B

Mieszadło do rozpuszczania
›› R 1300 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
›› R 1303 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
Mieszadło odśrodkowe
›› R 1352 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 2000
Mieszadło kotwicowe
›› R 1330 maks. prędkość obrotowa (rpm) ≤ 1000

Dodatkowe wyposażenie można znaleźć na stronie: www.ika.com.
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Dane techniczne
/// MINISTAR control

Dane techniczne MINISTAR control
MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
Zakres prędkości obrotowej poniżej
obciążenia nominalnego
Ustawianie prędkości obrotowej

40

0 / 50 –

0 / 30 –

0 / 30 –

2.000 rpm

1.000 rpm

500 rpm

Bezstopniowy

Wskaźnik prędkości obrotowej

LCD

Dokładność ustawień prędkości
obrotowej

± 1 rpm

Odchylenie – pomiar prędkości
obrotowej

Prędkość obrotowa < 300 rpm: ± 3 rpm
Prędkość obrotowa > 300 rpm: ± 1%

Maks. moment obrotowy wałka
mieszadła

20 Ncm

40 Ncm

80 Ncm

Odchylenie – pomiar momentu
obrotowego

± 3 Ncm

± 4 Ncm

± 8 Ncm

Maks. ilość mieszanej wody

15 l

25 l

50 l

Maks. lepkość

10.000
mPa•s

30.000
mPa•s

60.000
mPa•s

Przyłącze zewn. czujnika temperatury

tak

Rozdzielczość pomiaru temperatury

0,1 K

Zakres pomiaru temperatury

- 10 °C – + 350 °C

Odchylenie graniczne czujnika
pomiarowego temperatury PT 1000
DIN EN 60751 kl. A

≤ ± (0,15 + 0,002 × ITI)

Dokładność pomiaru temperatury

± 0,5 + tolerancja PT 1000

Funkcja licznika czasu / licznika

tak

Złącze

USB

Dopuszcz. czas załączenia

100 %

Napięcie znamionowe

24 VDC

Maks. prąd

2.900 mA

Maks. pobór mocy

69 W

Dane techniczne

MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
Maks. moc przekazywana
na wałek mieszadła

42 W

Stopień ochrony wg EN 60529

IP 54

Stopień zanieczyszczenia

2

Zabezpieczenie przy przeciążeniu

Ograniczenie prądu silnika

Dopuszcz. temperatura otoczenia

5 – 40 °C

Dop. wilgotność względna

80 %

Napęd

Silnik bezszczotkowy DC

Wrzeciono – zakres mocowania

0,5 – 8 mm

Ø wewn. tuleji przelotowej

8,5 mm

Wysięgnik (Ø x dł.)

13 × 160 mm

Wymiary (szer. x gł. x wys.), bez
wysięgnika

70 × 154 × 193 mm

Masa z wysięgnikiem i wrzecionem

1,56 kg

Zastosowanie urządzenia nad punktem
zerowym normalnym

maks. 2.000 m

1,72 kg

1,72 kg

Adapter transformator

Wejście

100 – 240 VAC
1,3 A
50 – 60 Hz

Wyjście

24 VDC
90 W

Klasa ochronności

I

Dane techniczne
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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

IKAworldwide

IKAworldwide /// #lookattheblue

Technical specifications may be changed without prior notice.

@IKAworldwide
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IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

