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Güvenlik talimatları

/// İkaz sembollerinin açıklaması

/// Genel bilgiler
›› Cihazı başlatmadan önce kullanma talimatlarının tamamını okuyun ve
güvenlik talimatlarına uyun.
›› Kullanma talimatlarını herkesin erişebileceği bir yerde saklayın.
›› Yalnızca eğitim almış personelin cihazla çalıştığından emin olun.
›› Güvenlik talimatlarına, ana esaslara, işçi sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine ve
kaza önleme düzenlemelerine uyun.

Kaçınılmadığı takdirde ağır yaralanma ve can kaybına
yol açacak tehlikeli bir durumun gerçekleşmek üzere
olduğunu gösterir.

Kaçınılmadığı takdirde ağır yaralanma ve can kaybına
yol açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumun olduğunu gösterir.

Kaçınılmadığı takdirde yaralanmaya yol açabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumun olduğunu
gösterir.

Tehlike! ( )
Lütfen Şekil 2'deki ekipmanın tehlikeli parçalarına dikkat edin.
Aşağıdaki risklerden kaçının:
›› yanıcı maddeler
›› mekanik titreme gücü sonucunda cam kırılması.

Uyarı! ( )
İşlenecek ortamın tehlike kategorisine uygun kişisel koruyucu ekipmanınızı giyin;
aşağıdaki riskler bulunur:
›› sıvı sıçraması
›› fırlayan parçalar
›› vücudun bölümlerinin, saçın, giysilerin ve mücevheratın makineye sıkışması.
Cihaz yalnızca teknik olarak mükemmel durumda kullanılmalıdır.

!
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Kaçınılmadığı takdirde ekipman hasarına yol açabilecek
uygulamaları gösterir.

Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları

11

/// Cihaz kurulumu

/// Cihaz ile çalışma

Tehlike! ( )
IKA cihazının KAPALI düğmesine istendiği zaman hemen, doğrudan ve hiçbir
risk olmadan erişilmelidir. KAPALI anahtarına erişim garantilenemiyorsa, çalışma
alanına kolayca erişilebilen ilave bir acil durdurma düğmesi takılmalıdır.

Tehlike! ( )
Cihazı patlayıcı ortamlarda, tehlikeli maddeler ile veya suyun altında
çalıştırmayın.Cihaz patlamaya dayanıklı değildir. ATEX standartlarına
uygun bir patlama koruması yoktur.
›› Cihaz elde çalıştırmaya uygun değildir.
›› Çalışma sırasında döner parçalara dokunmayın!

İkaz! ( )
Montajın sağlam yapıldığından emin olun. Karıştırma için kullanılan kap
sabitlenmelidir. Karıştırma mili koruyucu ekipmanı kullanın!
›› Ayaklığı geniş bir alandaki düz, sabit, temiz, kaymaz, kuru ve
yanmaz bir yüzeye kurun.
›› Cihazı açmadan önce matkap anahtarını matkaptan çıkarın.
›› Güç kaynağını, cihazın çalışma alanının dışına yerleştirin.
›› Milin alt ucunu ve matkap dişlisinin dişlerini çarpmaktan ve bunlara
vurmaktan kaçının. Hafif, gözle görünmez bir hasar bile mil hareketinde
dengesizliğe ve düzensizliğe yol açabilir.
›› Karıştırma elemanının matkaba sağlam bir şekilde kıskaçlandığından emin
olmalısınız!
›› Tüm vida bağlantıları doğru bir şekilde sıkılmalıdır.
›› Cihaz tarafından geliştirilen yüksek tork, ayaklık, çapraz manşon ve
çalkalama kabının ters dönüş elemanı seçimine özellikle özen
gösterilmesini gerektirir.
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Güvenlik talimatları

İkaz! ( )
Patojenik malzemeler yalnızca kapalı kaplarda, uygun bir davlumbazın
altında işleme tabi tutulmalıdır. Sorunuz varsa lütfen IKA uygulama
desteği ile irtibata geçin.
Serbest dönen bir mil ucunun çalıştırılması yasaktır. Dolayısıyla, güvenlik
nedeniyle çalkalama aletini sadece duruş sırasında muhafazanın üst
kenarından geçirerek takın.

Uyarı! ( )
Devreye almadan önce ünitenin en düşük hıza ayarlı olduğundan emin
olun; aksi halde ünite en son çalıştırmada ayarlanan hızda çalışmaya
başlar. Hızı aşamalı olarak arttırın. Lütfen karıştırma elemanı için izin
verilen maksimum hıza uyun. Hızı asla daha yükseğe ayarlamayın.
Cihazdan aletsiz sökülebilen kapak veya parçalar, makinenin
güvenli çalıştığından emin olmak için yeniden takılmalıdır. Bu,
yabancı nesnelerin, sıvıların ve diğer kirletici maddelerin içeri
sızmasını önler.

Güvenlik talimatları
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/// Aksesuarlar
›› Çıktı mili, matkap ve özellikle de karıştırma aletlerindeki dengesizlik, cihazda ve tüm grupta kontrol edilemeyen rezonant titreşimli
davranışa neden olabilir. Cam avadanlık ve karıştırıcı kapları bu
titreşimden hasar görebilir veya çatlayabilir. Operatörün yaralanmasına neden olabilir ve ayrıca döner karıştırma aletine hasar
verebilir. Bu durumda karıştırma aletini dengeli olan biriyle değiştirin veya dengesizliğin nedenini ortadan kaldırın. Hala dengesizlik
varsa, makineyi, arızanın bir tarifiyle birlikte bayiye veya üreticiye
iade edin.
›› Ortam ve çıktı mili arasında doğrudan bir tehlikeye neden olabilecek elektrostatik etkinlik olabilir.
›› Cihazı asla karıştırma aletleri serbestçe döner halde çalıştırmayın.
Vücut uzuvlarının, saçın, mücevheratın veya giysilerin döner
parçalara sıkışmayacağından emin olun.
›› Hızı ayarlarken karıştırıcı aletindeki herhangi bir dengesizliğe ve
karıştırılacak ortamın çevreye saçılması olasılığına dikkat edin.
›› Ayaklığın hareket etmeye başlamadığından emin olun.
›› Yalnızca işlem sırasında oluşan ekstra enerjiyle tehlikeli bir reaksiyona girmeyecek ortamları işleme tabi tutun. Bu, ışık irradyasyonu
gibi başka yollarla üretilen her tür ekstra enerji için de geçerlidir.
Aşağıdaki durumlarda devri düşürün:
›› yüksek devir nedeniyle ortam kaptan dışarı sıçrıyorsa.
›› cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa.
›› cihaz dinamik kuvvetler nedeniyle yerinden oynamaya başlıyorsa.
›› bir hata oluşursa.

›› Cihazı ve aksesuarları çarpma ve darbelerden koruyun.
›› Her kullanımdan önce cihazda veya aksesuarlarda herhangi bir hasar
olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı bileşenleri kullanmayın.
›› Güvenli çalışma ancak “Aksesuarlar” kısmında anlatılan aksesuarlar
kullanıldığında garanti edilmektedir.
›› Karıştırma elemanı değiştirilmeden ve kullanılabilen aksesuarlar
takılmadan önce güç kesilmelidir.

/// Cihazı açma / kapama
Cihaz, aşırı yükte çok uzun süre çalıştırılırsa veya ortam sıcaklığı çok
yüksekse, tamamen kapanır.
›› Cihazın şebeke elektriğiyle bağlantısı sadece şebeke fişinin veya konektör
fişinin çekilip çıkarılması suretiyle kesilmelidir.
›› Cihaz sadece orijinal güç kaynağı ünitesiyle çalıştırılmalıdır.
›› Şebeke elektrik kablosunun takılacağı priz kolay erişilir bir yerde olmalıdır.
›› Karıştırma işlemi sırasında güç kaynağında bir kesinti olursa,
cihaz kendiliğinden yeniden başlamaz.
›› Cihaz, onarım sırasında bile yalnızca eğitimli personel tarafından açılmalıdır.
Açılmadan önce cihazın fişi güç kaynağından çekilmelidir. İçindeki gerilim
taşıyan parçalarda cihazın güç kaynağından fişi çekildikten sonra bile hala
elektrik olabilir.

/// Çöpe atma
Cihazın ulusal yönetmeliklere uygun olarak çöpe atılması gerekir.
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Doğru kullanım

Ambalajdan çıkarma

Kullanım
›› Düşük ila orta viskozitelerdeki sıvıları çeşitli karıştırma aletleriyle
karıştırmak / çırpmak içindir.
›› Ayaklı cihaz (matkap aşağı bakar)

Cihazı ambalajından özenle çıkarın. Hasarlar, derhal cihazı teslim eden kuruma (posta kuruluşu, demiryolu ağı veya nakliye şirketi) bildirilmelidir.

/// Temel bilgiler

Kullanım yelpazesi (yalnızca kapalı mekanlarda)
›› Laboratuvarlar
›› Eczaneler
›› Üniversiteler
›› Okullar
Kullanıcının güvenliği aşağıdaki durumlarda garanti edilemez:
›› Cihaz üretici tarafından tedarik veya tavsiye edilmemiş olan
aksesuarlarla birlikte kullanılıyorsa.
›› Cihaz üreticinin belirlediği şartlara uygun olmayan veya aykırı şekilde
kullanılıyorsa.
›› cihaz veya basılı devre kartı üçüncü şahıslarca tadil edilirse.

/// Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamı
›› MINISTAR tepeden karıştırıcı
›› güç kaynağı
›› uzatma kolu
›› altıgen soket vidası
›› altıgen soket ayırma vidası anahtarı
›› mil koruyucusu R 300 (2 sabitleme vidasıyla)
›› matkap anahtarı
›› USB kablosu
›› H 67.60 sıcaklık sensörü
›› kullanım kılavuzu
›› garanti kartı

MINISTAR 20

+
+

+

+
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+

+
+
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Doğru kullanım

Warranty

Ambalajdan çıkarma
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Yararlı bilgiler
/// Karıştırıcı

Karıştırma cihazı sürekli çalıştırmaya uygundur. Motor akımı elektronik olarak
sınırlıdır. Cihazın bir durmayı önleme ve aşırı yüklemeyi önleme sistemi vardır.
Bir arıza oluşursa, bir güvenlik devresi motoru hemen tamamen kapatır.
Cihaz yapılan son ayarlarla başlar. Cihaz çok fazla titrerse, ekranda bir hata
mesajı belirir ve akustik bir sinyal duyulur (bkz. “Hata kodları” bölümü).

Aşırı yükleme durumu 1
Cihaz çoktan aşırı yükleme aralığında çalışıyor, ancak fiili hız ayarlı hıza eşit
değil. Bu durum, ne motor akımı ne de cihaz sıcaklığı kabul edilebilir sınırı
aşmadıkça sürer. Bu aşırı yükleme durumunda, tork değeri yanıp söner.
Aşırı yükleme durumu 2
Cihaz nominal torkun %130‘unun üzeri bir yükte duruyor.
Ekranda mesaj (bkz. “Hata kodları” kısmı).

Hız

/// Hız – normal çalışma
Hız – düzenli (sabit hız):
Hız, işlemi kontrolüyle izlenir ve düzenlenir. Hedef hız sürekli olarak çıktı milinin
fiili dönüş hız değeriyle karşılaştırılır ve sapmalar düzeltilir. Bu, karıştırılan
maddenin viskozitesi değişse bile hızın sabit kalmasını garantiler. Şebeke voltajındaki kabul edilebilir tolerans dahilindeki dalgalanmaların, hızın düzenlenme
kalitesi ve sabitliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Hız öndeki düğme kullanılarak
ayarlanır. Normal çalışma sırasında ekrandaki hız değeri çıktı milinin dakika/
devir olarak hızına karşılık gelir.

/// Çıktı mili
Uyarı! ( )
Lütfen “Güvenlik talimatları“ kısmına bakın!
Kıskaçlama matkabı ve çıktı mili IKA tarafından önerilen karıştırma aletlerinin
takılmasına izin verir (bkz. “Kullanılabilen IKA Karıştırıcı aletler“). Çıktı mili
oluklu mil olarak tasarlanmıştır ve muhafazanın üst kısmındaki delik plastik bir
kapakla kapatılır. Karıştırıcı kapağı açıldığında, bekleme durumunda; örn. kap
değiştirilirken, karıştırma mili muhafazanın üst kenarından dışarı itilebilir.
Güvenlik nedeniyle, düzgün kapatılabilmesi için karıştırıcı kapağının muhafazanın deliğinin içine itilmesi gerekir. Üniteyle çalışmanın güvenli olduğundan ve
ortamın cihaza giremeyeceğinden emin olmanın tek yolu budur.

/// Hız – aşırı yükle çalışma
Katı veya yarı viskoz maddeler eklendiğinde, karıştırıcı kısa bir süreliğine anma
gücünün %130‘unda çalıştırılabilir. Aşırı yük aralığında çalışırken (örneğin
viskozite işlemin belirli bir aşamasında arttıysa) hız karıştırıcı milindeki torku
cihazın tork anma değeri dahilinde tutmaya yetecek bir dereceye düşer.
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Operatör paneli ve ekranı
/// Çalıştırma

Tanımı

MINISTAR 20
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E

A

Bekleme tuşu

 ihaz açılıyor / beklemeye geçiyor (güç kaynağı
C
şebekesi bağlantısı kesik değil)

B

Kilitleme tuşu

Kilitleme / kilit açma tuşları ve düğmesi.

C

Izleme tuşu

Dahili titreşim sensörünü etkinleştirme / devreden
çıkarma. Ayrı düzeyleri ayarlama (I/II/III).

D

Zamanlayıcı tuşu

Zamanlayıcı değeri ayarlama işlevini etkinleştirme.
Sıcaklık birimi °C ve °F arasında geçiş.

E

Ekran

Ayarlar gibi bilgileri görüntüleme.

F

Sayaç / Zamanlayıcı tuşu

“Sayaç” veya “Zamanlayıcı” seçme (karıştırıcı işlevi
etkin değil).

G

Döndürme / basma
düğmesiyle

 ızı ayarlama. Karıştırıcı işlevini başlatma / durdurma.
H
Zamanlayıcıyı ayarlama.

D
C

F

B
A
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/// Ekrandaki sembollerin açıklaması
Ekranda görünen semboller, cihazın durumuna ve ayarlarına göre değişir.
Aşağıdaki ekran en önemli sembolleri göstermektedir.

1 2

3

4

5

6

Ekran
1

Bu sembol, bekleme tuşu (A) dışında tüm işlev tuşlarının kilitli olduğunu gösterir.

2

Bu sembol, çalışma modunu gösterir.

3

Bu sembol, sıcaklık sensörü takıldığında görünür.

4

Bu sembol aktif titreşim tanımayı ve ayarlı hassasiyet düzeyini gösterir.

5

Bu sembol, cihazın bir USB kablosu aracılığıyla iletişim kurduğu anlamına gelir.

6

Bu sembol, cihazın bir bilgisayara bağlı olduğu ve karıştırıcının labworldsoft üzerinden
kontrol edildiği anlamına gelir.

7

Bu sembol, cihazın bir Kablosuz Denetleyici veya bir bilgisayar ile Bluetooth üzerinden
iletişim kurduğu anlamına gelir.
Hiçbir Bluetooth iletişimi gerçekleşmediğinde sembol artık görünmez.

10
11

8

Bu sembol, karıştırma işlevinin etkinleştirildiği ve cihazın çalışmakta olduğu anlamına gelir.

9

Bu sembol, hız için ayarlı değer anlamına gelir.

12
13

10

Cihaz hala çalışırken, geçerli torku zamanlayıcı tuşuna (D) ve aynı zamanda döner/
basılır düğmeye (G) basarak 0 Ncm‘ye sıfırlayabilirsiniz.

11

Sembol sadece sıcaklık sensörü takıldığında görünür. Ünite, sıcaklık sensörü
bağlandığında zamanlayıcı tuşuna (D) dokunularak Fahrenheit dereceye (°F)
veya Santigrat dereceye (°C) çevrilebilir.

12

Bu sembol, zamanlayıcı işlevinin etkinleştirildiği anlamına gelir.

13

Bu sembol, sayaç işlevinin etkinleştirildiği anlamına gelir.

7

8
9
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Operatör paneli ve ekranı

Operatör paneli ve ekranı
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Sabitleme

/// Uzatma kolunu tepeden karıştırıcıya sabitleme

/// Tepeden karıştırıcıyı ayaklığa sabitleme
Çapraz manşon
Vida cıvatası

Uzatma kolu

Karıştırıcı

Uzatma kolu

Ayaklık

Altıgen soket vidası

Altıgen soket ayırma
vidası anahtarı

Uzatma kolunun sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Titreşim, vidanın gevşemesine neden olabilir. Dolayısıyla güvenli kullanım için
uzatma kolunun sağlam bir şekilde tutturulduğu düzenli aralıklarla kontrol
edilmelidir. Altıgen cıvataları gerekiyorsa sıkın.

Kullanımdan önce ve düzenli aralıklarla karıştırıcının yerine sağlam bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun. Karıştırıcının pozisyonu, sadece ekipman sabit
olduğunda ve güç kaynağı bağlantısı kesildiğinde ayarlanmalıdır.

/// Karıştırma elemanını matkabı
kullanarak sabitleme

Matkap

Karıştırma elemanı

Matkap anahtarı

İkaz! ( )
Karıştırıcı elemanı, sadece ekipman sabit olduğunda ve güç kaynağı bağlantısı
kesildiğinde değiştirilmelidir.
24

Sabitleme

Sabitleme
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/// Karıştırma mili koruyucusunu sabitleme
Karıştırıcı

Vida

R 300

Devreye alma
/// Cihazı açma

Cihazı sallanmayan bir ayaklığa çapraz manşon ile sabitleyin.
Karıştırma kabı, güvenlik nedeniyle mutlaka sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Ayrıca dikme cihazının (ayaklık) devrilmeyecek şekilde kurulduğundan
ve karıştırma prosedürü sırasında hareket etmeye başlamadığından da emin
olmalısınız. Bu koşullar yerine getirildiyse, makine, ana şebeke fişi takıldığında
çalışmaya hazırdır. Bu koşullar yerine getirilmezse, güvenli çalışma garanti
edilemez ve makine hasar görebilir. “Teknik veriler” altında listelenen ortam
koşullarına (sıcaklık, nem vs.) uyun.
AC adaptörü 100 VAC ila 240 VAC için uygundur.

Cihazı açma
1.	 Cihaz elektriğe bağlandıktan ve Bekleme tuşuna (A) dokunulduktan sonra
cihaz açılır. Kendi kendine test sırasında aşağıdaki ekranlar görünür:

/// Karıştırma tankını standa
sabitleme (Şerit kelepçe)

Nominal tork

Ayaklık
Kayış kıskacı

Yazılım sürümü

		
2.	 Bundan sonra aşağıdaki ekran kendiliğinden açılır.

Kıskaçlama cıvatası
Kıskaçlama bandı

Kap

26

Sabitleme

3.	

Sonra cihaz bekleme durumuna geçer ve çalışmaya hazırdır.

Devreye alma
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Hızı ayarlama
›› Hız ayarının seçilen test ortamı için uygun olduğundan emin olun. Emin
değilseniz, döndürme / basma düğmesiyle (G) hızı en düşük değere
(saat yönünün aksi) ayarlayın. Karıştırmaya başlamak için
döndürme / basma düğmesine (G) basın.

Titreşim izlemeyi ayarlama
›› Titreşim izleme tuşuna (C) dokunarak hassasiyet işlevini açabilir / kapatabilir
ve I, II veya III seviyelerini ayarlayabilirsiniz.

Sayacı ayarlama
›› Karıştırma işlevi başlar başlamaz sayaç işlevi otomatik olarak etkinleştirilir.

Tuşları ve düğmeleri kilitleme
Kilitleme tuşuna (B) 2 saniye dokunarak cihazın kontrol elemanlarını kilitleyebilirsiniz. Bu şekilde çalışma sırasında yanlışlık hiçbir değişiklik yapılamaz.
Kilitleme tuşuna (B) 2 saniye yeniden dokunarak kontrol elemanlarının kilidini
açarsınız.
Tuşlar ve döner düğme kilitleme / kilit açma tuşuna (B) basılarak
kilitliyken cihazı bekleme tuşuna (A) dokunarak kilitleyebilirsiniz.
Cihazı yeniden başlattıktan sonra kilitleme işlevi devre dışı kalır.

Torku sıfırlama
Çalışma sırasında tuş bileşimi:
›› Zamanlayıcı tuşuna (D) basıp tuşu basılı tutun.
›› Döndürme / basma düğmesine (G) basmak, geçerli
torku 0 Ncm‘ye sıfırlar.

/// Zamanlayıcıyı ayarlama (ss:dd:ss)
Sayaç devre dışı bırakılır
Prosedür:
1.	 Sayaç / Zamanlayıcı tuşunu (F) seçin.
2.	 Zamanlayıcı tuşunu seçin (D) ve zamanlayıcıyı düzenleyin:
› Döndürme/basma düğmesini (G) döndürün: Değeri ayarlayın.
› Döndürme/basma düğmesine (G) basma: Ayarlanan değeri
onaylar ve bir sonraki değer geçer (ss:dd:ss).

28

Devreye alma

Devreye alma
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/// İlave işlevler
İkaz! ( )
Karıştırma aletinin matkaptan çıkarılması gerekir! Kalibrasyon modunda matkap
maksimum hıza kadar döner.

4.	

Tork kalibrasyonu:
› Döndürme / basma düğmesine (G) basma sizi tork kalibrasyonuna götürür.

Ayar işlevlerinden istendiği zaman bekleme tuşuna (A) basılarak çıkılır.
Cihazı bekleme tuşunu (A) kullanarak kapatın ve aşağıdaki adımları izleyin:
1.	 Döndürme/basma düğmesine (G) basıp düğmeyi basılı tutun.
› Bekleme tuşuna (A) basarsanız, ilave işlevlere gidersiniz.
2.	

Düzenle Bluethooth:
› Döndürme / basma düğmesini (G) döndürerek “açık/kapalı”
arasında seçim yapabilirsiniz.
› Döndürme / basma düğmesine basma, girişi onaylar ve sizi bir
sonraki işleve götürür.

İkaz! ( )
Matkap maksimum hıza kadar döner! Döner parçalara dokunmayın!
Cihaz, kalibrasyon sırasında döndürme / basma düğmesine (G) basılarak
durdurulabilir. Cihaz kalibrasyonu durdurur ve çalışma ekranına döner.
Tork kalibrasyonu maksimum hıza ulaşıldığında bitirilir. Çalışma ekranı görünür ve
cihaz çalışmaya hazırdır.

3.	

30

Düzenle Bip sesi:
› Döndürme / basma düğmesini (G) döndürerek “açık/kapalı” arasında seçim
yapabilirsiniz.
› Düğmeye basma, girişi onaylar ve sizi bir sonraki işleve götürür.

Devreye alma

Devreye alma
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Arabirimler ve çıkışlar
/// USB arabirimi

/// Komut sözdizimi ve formatı

Cihaz bir bilgisayara bağlanabilir ve USB arabirimi aracılığıyla labworldsoft
laboratuvar yazılımıyla çalıştırılabilir.
Lütfen sistem gereksinimleriyle birlikte kullanım talimatlarına ve
yazılıma dahil edilen yardım bölümüne uygun çalışın.

Aşağıdakiler komut seti için geçerlidir:

Evrensel Seri Veriyolu (USB) cihazı bilgisayara bağlayan seri veri yoludur. USB
cihazlarıyla donatılan cihazlar çalışma sırasında bir bilgisayara bağlanabilir
(çalışırken bağlama). Bağlı cihazlar ve özellikleri otomatik olarak tanınır. „Uzak“
modda çalışmak ve ayrıca bellenimi güncellemek için labworldsoft ile birlikte
USB arabirimini kullanın.

/// Yükleme
İlk olarak, USB arabirimi ile şuradan en son IKA cihaz sürücüsünü indirin:
http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip. Sürücüyü kurma
dosyasını çalıştırarak yükleyin. Ardından IKA cihazını USB veri kablosuyla bilgisayara bağlayın. Veri iletişimi sanal bir COM portu aracılığıyla yapılır

32

Arabirimler ve çıkışlar

›› Komutlar genellikle bilgisayardan (Ana) karıştırıcı makinesine (Bağımlı)
gönderilir.
›› Karıştırıcı makinesi sadece bilgisayarın talebiyle komut gönderir. Hata
göstergeleri bile karıştırıcı makineden bilgisayara (otomasyon sistemi) kendiliğinden gönderilemez.
›› Komutlar büyük harflerle iletilir.
›› Komutlar ve ardışık parametreler dahil parametreler en az bir boşlukla (Kod:
0 × 20) ayrılmalıdır.
›› Her bağımsız komut (parametreler ve veriler dahil) ve her yanıt, Boş CR LF
(Kod: 0 × 20 0 × 0d 0 × 20 0 × 0A) ile sonlandırılır ve maksimum 80 karakter
uzunlukta olabilir.
›› Bir sayıdaki ondalık ayırıcı, bir noktadır (Kod: 0 × 2E).
Yukarıdaki ayrıntılar, NAMUR çalışan şahıs tavsiyeleri ile mümkün olduğunca tutarlıdır (NAMUR, laboratuvar kontrol ekipmanlarının bağımsız öğeleri
üzerinde analog ve dijital sinyaller için elektrik soketi bağlantıları için tasarım
tavsiyeleri, rev. 1.1).
NAMUR komutları ve ilave özel IKA komutları, sadece karıştırıcı makine ve
bilgisayar arasındaki iletişim için alt düzey komutlar olarak işlev görür. Uygun
bir terminal veya iletişim programıyla bu komutlar karıştırıcı ekipmanına doğrudan aktarılabilir. IKA yazılım paketi labworldsoft, karıştırma ekipmanını kontrol
etmek ve MS Windows üzerinde veri toplamak için kolaylık sağlayan bir araçtır
ve örneğin motor hız rampaları için grafik giriş özellikleri içerir.

Arabirimler ve çıkışlar
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Bakım ve temizlik
/// Temizlik
Komutlar

İşlev

IN_NAME

Cihaz adını oku

IN_PV_3

PT1000 değerini oku

IN_PV_4

Geçerli hız değerini oku

IN_PV_5

Geçerli tork değerini oku

IN_SP_4

Nominal hız değerini oku

IN_SP_5

Tork sınır değerini oku

IN_SP_6

Hız sınır değerini oku

IN_SP_8

Güvenlik hız değerini oku

OUT_SP_4

Nominal hız değerini ayarla

OUT_SP_5

Tork sınır değerini ayarla

OUT_SP_6

Hız sınır değerini ayarla

OUT_SP_8

Güvenlik hız değerini ayarla

START_4

Motoru başlatın

STOP_4

Motoru durdurun

SIFIRLA

Normal çalışma moduna geçin

OUT_MODE_n
(n= 1 veya 2)

Dönme yönünü değiştir

IN_MODE

Dönme yönünü oku

Cihaz bakım gerektirmez. Yalnızca bileşenlerin doğal aşınma ve yıpranmalarına
ve istatistiksel arıza oranlarına tabidir.
Temizlik için cihazın fişini çekin!
IKA cihazlarını temizlemek için sadece IKA tarafından onaylanmış temizlik
maddelerini kullanın.

Kir

Temizlik malzemesi

Boya

izopropil alkol

İnşaat malzemesi

su içeren yüzeyde aktif madde / izopropil alkol

Kozmetik ürünler

su içeren yüzeyde aktif madde / izopropil alkol

Gıda maddeleri

su içeren yüzeyde aktif madde

Yakıt

su içeren yüzeyde aktif madde

Listelenmeyen malzemeler için lütfen IKA uygulama desteğinden bilgi isteyin.
Cihazları temizlerken koruyucu eldiven takın. Elektrikli cihazlar temizlik amacıyla temizleyici maddelerin içine yerleştirilemez. Temizlik sırasında cihaza nem
girmesine izin vermeyin. Temizlik veya dekontaminasyon için tavsiye edilen
yöntem dışında bir yöntem kullanmadan önce, kullanıcı bu yöntemin cihazı
bozup bozmayacağını IKA ile netleştirmelidir.

/// Yedek parça siparişi
Yedek parça siparişi verirken lütfen şu bilgileri temin edin:
›› makine tipi
›› seri numarası, bkz. tip plakası
›› yedek parçanın kalemi ve tanımı bkz. www.ika.com,
yedek parça şemaları ve yedek parça listesi
›› yazılım sürümü
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Bakım ve temizlik
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/// Tamir
Cihazı tamir için lütfen temizlendikten ve üzerinde sağlık için
tehlike oluşturacak bir madde kalmadıktan sonra gönderin.
Tamirat için lütfen IKA “Dekontaminasyon Sertifikası” formunu isteyin
veya www.ika.com adresindeki IKA web sitesinden indirilebilen basılı
halini kullanın.
Servis gerekiyorsa, cihazı orijinal ambalajında gönderin. Depolama ambalajı yeterli olmaz. Ayrıca lütfen uygun nakliye ambalajını kullanın.

Err. 04
Nedeni

›› Motor blokajı veya aşırı yüklenmesi

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Güç kaynağından cihazın fişini çekin
›› Motorun yükünü azaltın ve cihazı yeniden başlatın

Err. 05

Hata kodları

/// Arızaların doğru şekilde giderilmesi
Bir hata meydana gelirse, arıza aşağıdaki ekranda bir hata koduyla gösterilir. Bu tip durumlarda şunları gerçekleştirin:
›› Güç kaynağından cihazın fişini çekin.
›› Düzeltici tedbirleri uygulayın.
›› Cihazı yeniden başlatın.

Nedeni

›› Cihazın titreşimi kabul edilebilir değerden yüksek

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Titreşim algılamayı kapatın
›› Cihazı doğru koşulda çalışır durumda tutun

Err. 06
Nedeni

›› Cihaz montaj grubundan düştü

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Güç kaynağından cihazın fişini çekin
›› Cihazı ayaklığa doğru şekilde sabitleyin

Err. 08

Hata kodları | Nedeni | Etkisi | Çözüm

Nedeni

›› Hız sensörü arızası veya aşırı yüklenmesi

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Güç kaynağından cihazın fişini çekin

Err. 02
Nedeni

›› Donanım sürüş hatası

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Servis departmanıyla irtibata geçin

Burada açıklanan eylemlerle arıza giderilemiyorsa veya başka bir hata
kodu görüntüleniyorsa, aşağıdakilerden birini yapın:
›› Servis departmanıyla irtibata geçin.
›› Cihazı tamire gönderin, arızanın kısa bir açıklamasını ekleyin.

Err. 03
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Nedeni

›› Cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek

Etkisi

›› motor kapalı

Çözüm

›› Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin

Hata kodları

Hata kodları
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Garanti

/// Yönetmelikler
IKA garanti koşulları uyarınca garanti süresi 24 aydır. Garanti kapsamındaki
istemleriniz için lütfen yerel bayiinize başvurun. Talebinizin nedenlerini belirterek
teslimat faturasıyla beraber makineyi doğrudan fabrikamıza da gönderebilirsiniz.
Gönderi masrafları tarafınıza aittir.
Garanti aşınan parçaları kapsamaz; cihazın uygun olmayan şekilde kullanımından, yeterli özenin gösterilmemesinden veya bu kullanma talimatlarına uygun
şekilde bakım gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan arızalar da garanti kapsamında değildir.

Aksesuarlar
/// Genel bakış

Genel aksesuarlar
›› R 1825 Levha ayaklık
›› R 1826 Levha ayaklık
›› R 1827 Levha ayaklık
›› R 182 Çapraz manşon
›› RH 3 Kayış kıskacı
›› R 300 Karıştırma mili koruyucusu (2 vidasıyla)
›› FK 1 Esnek kaplin
›› H 67.60 Sıcaklık sensörü
›› H 67.61 Sıcaklık sensörü
›› H 70 Uzatma kablosu
›› H 62.51 Paslanmaz çelik sensörü
›› H 66.51 Paslanmaz çelik sensörü, cam kaplamalı
›› USB 2.0 kablosu A – mikro B

İzin verilen IKA
karıştırma aletleri
/// Genel bakış

Pervaneli karıştırıcı
›› R 1342 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
›› R 1381 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
›› R 1382 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
Pervaneli karıştırıcı, PTFE
›› R 1389 maksimum hız (rpm) ≤ 800
Türbinli karıştırıcı
›› R 1311 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
›› R 1312 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
Çözücü karıştırıcı
›› R 1300 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
›› R 1303 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
Santrifüjlü karıştırıcı
›› R 1352 maksimum hız (rpm) ≤ 2000
Sabit karıştırıcı
›› R 1330 maksimum hız (rpm) ≤ 1000

www.ika.com adresinde diğer aksesuarları görebilirsiniz.
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Garanti | Aksesuarlar

İzin verilen IKA karıştırma aletleri
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Teknik veriler

/// MINISTAR control ayrıntılı

Teknik veriler MINISTAR control
MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
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MINISTAR
20 control | 40 control | 80 control
Karıştırma milinde maksimum
çıkış gücü

42 W

Kademesiz

EN 60529'a göre koruma sınıfı

IP 54

Hız ekranı

LCD

Kirlenme seviyesi

2

Hız ayarı hassasiyeti

± 1 rpm

Aşırı yükte koruma

motor akım sınırlaması

Hız ölçümü sapması

Hız < 300 devir/dakika: ± 3 devir/dakika
Hız > 300 devir/dakika: ± 1%

Ortam sıcaklığı

5 – 40 °C

Ortam nem oranı (bağıl)

80 %

Sürücü

Fırçasız DC-Motor

Kıskaç matkabı-kıskaçlama aralığı

0,5 – 8 mm

Oyuklu mil iç çapı

8,5 mm

Uzatma kolu (Ø x L)

13 × 160 mm

Boyutlar (G x D x Y)
(uzatma kolu olmadan)

70 × 154 × 193 mm

Ağırlık (uzatma kolu ve kıskaçlama
matkabı ile)

1,56 kg

Yer irtifasında çalışma

maksimum 2.000 m

0 / 50 –

0 / 30 –

0 / 30 –

Nominal yük altında hız aralığı

2.000 rpm

1.000 rpm

500 rpm

Hız ayarı

Karıştırıcı milinde maksimum tork

20 Ncm

40 Ncm

80 Ncm

Tork ölçümü sapması

± 3 Ncm

± 4 Ncm

± 8 Ncm

Maksimum karıştırma miktarı (su)

15 l

25 l

50 l

Maksimum viskozite

10.000
mPa•s

30.000
mPa•s

60.000
mPa•s

Dış sıcaklık sensörü için port

evet

Sıcaklık ölçüm çözünürlüğü

0,1 K

Sıcaklık ölçüm aralığı

- 10 °C – + 350 °C

Sınırlama sapması, sıcaklık sensörü
Pt 1000 EN 60751 A sınıfı

≤ ± (0,15 + 0,002 × ITI)

Sıcaklık ölçüm hassasiyeti

± 0,5 + tolerans PT 1000

Zamanlayıcı / sayaç işlevi

evet

Arabirim

USB

Zamanda kabul edilen

100 %

Nominal gerilim

24 VDC

Maksimum elektrik

2.900 mA

Maksimum giriş gücü

69 W

Teknik veriler

1,72 kg

1,72 kg

Güç kaynağı

Giriş

100 – 240 VAC
1,3 A
50 – 60 Hz

Çıkış

24 VDC
90 W

Koruma sınıfı

I

Teknik veriler
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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

