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Deklaracja zgodnoĞci WE 
EB atitikties deklaracija 

EK atbilstƯbas deklarƗcija 
EU-vastavusdeklaratsioon 
producenta / gamintojas / RažotƗjs / Tootja 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG  x  Föhrenstraße 12  x  D-78532 Tuttlingen  x  Germany 

Hiermee verklaren wij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het beschreven apparaat, inclusief de accessoires 
volgens de accessoirelijst uit de technische documentatie van dit apparaat waarvan de overeenstemming samen met 
het apparaat werd beoordeeld, beantwoordt aan de richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek 98/79/EG. 

Hermed erklærer vi som eneansvarlige, at det anførte apparat opfylder direktivet 98/79/EF for in-vitro-diagnostika. 
Dette gælder for apparatet sammen med det konformitetskontrollerede tilbehør i henhold til tilbehørlisten i apparatets 
tekniske dokumentation. 

Härmed förklarar vi i eget ansvar att angiven produkt, inklusive med produkten konformitetsvärderat tillbehör enligt 
tillbehörslistan i denna produkts tekniska dokumentation, motsvarar direktivet för in vitro-diagnostik 98/79/EG. 

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että ilmoittamamme laite sekä laitteen teknisen dokumentaation 
lisätarvikeluettelossa mainitut vaatimuksenmukaisuudeltaan arvioidut lisävarusteet vastaavat in-vitro-diagnostiikkaa 
koskevan 98/79/EY-direktiivin asettamia vaatimuksia. 

Rodzaj urządzenia / Prietaiso rǌšis / IerƯces veids / Seadme liik: 
Wirówka laboratoryjna / Laboratorinơ centrifuga / laboratorijas centrifǌga / Labori tsentrifuug 

Oznaczenie typu / Tipo pavadinimas / Tipa nosaukums / Tüübitähis: 
EBA 200 / EBA 200 S 

Procedura oceny zgodnoĞci zostaáa przeprowadzona wedáug zaáącznika III Dyrektywy 98/79/WE. 

Atitikties Ƴvertinimo procedǌra atlikta pagal 98/79/EB direktyvos III priedą. 

AtbilstƯbas novƝrtƝšana tika veikta saskaƼƗ ar DirektƯvas 98/79/EK III pielikuma noteikumiem. 

Vastavusdirektiivi hindamise menetlus viidi läbi vastavalt direktiivi 98/79/EU lisale III. 

Zastosowane normy i dyrektywy: 
Zgodnie z listą zastosowanych norm i wspóázastosowanych dyrektyw, która jest czĊĞcią dokumentacji wyrobu. 

Taikyti standartai ir direktyvos: 
Pagal taikytǐ standartǐ ir galiojanþiǐ direktyvǐ sąrašą, kuris yra gaminiǐ bylos dalis. 

Pielietotie standarti un direktƯvas: 
saskaƼƗ ar pielietoto standartu un saistƯto direktƯvu sarakstu, kas ietilpst produkta tehniskajƗ dokumentƗcijƗ. 

Rakendatud normid ja direktiivid: 
Vastavalt toote protokollis toodud kasutatud normidele ja kehtivatele eeskirjadele. 

Tuttlingen, 2014-08-18 

H. Eberle 
Zaakvoerder, Forretningsfører, 
Verkställande direktör, Toimitusjohtaja 
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Normy i przepisy obowiązujące dla tego urządzenia 

Urządzenie to jest wyrobem o bardzo wysokim poziomie technicznym. Podlega ono wszechstronnym procedurom 
kontrolnym i certyfikacyjnym zgodnie z nastĊpującymi normami i przepisami w ich kaĪdorazowo obowiązującej wersji: 

BezpieczeĔstwo elektryczne i mechaniczne konstrukcji i badanie koĔcowe: 
Szereg norm: IEC 61010 (odpowiada szeregowi norm DIN EN 61010) 

x� IEC 61010-1 “Przepisy bezpieczeĔstwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, sterowniczych, 
regulacyjnych i laboratoryjnych - CzĊĞü 1: Wymagania ogólne” (stopieĔ zanieczyszczenia 2, kategoria 
instalacyjna II) 

x� IEC 61010-2-010 “Przepisy bezpieczeĔstwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, sterowniczych, 
regulacyjnych i laboratoryjnych - CzĊĞü 2-010: Szczególne wymagania dotyczące przyrządów 
laboratoryjnych do podgrzewania substancji (dotyczy tylko wirówek z ogrzewaniem) 

x� IEC 61010-2-020 “Przepisy bezpieczeĔstwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, sterowniczych, 
regulacyjnych i laboratoryjnych - CzĊĞü 2-020: Szczególne wymagania dotyczące wirówek laboratoryjnych 

x� IEC 61010-2-101 ”Przepisy bezpieczeĔstwa dla elektrycznych przyrządów pomiarowych, sterowniczych, 
regulacyjnych i laboratoryjnych - CzĊĞü 2-101: Szczególne wymagania dotyczące przyrządów medycznych 
do diagnozy in vitro (IVD) 

KompatybilnoĞü elektromagnetyczna: 
x� EN 61326-1 “Elektryczne przyrządy pomiarowe, sterownicze, regulacyjne i laboratoryjne - Wymagania 

dotyczące kompatybilnoĞci elektromagnetycznej - CzĊĞü 1: Wymagania ogólne 

Dyrektywy europejskie obowiązujące dla procedury oceny zgodnoĞci: 
x� Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych uĪywanych do diagnozy in vitro 

Procedura oceny zgodnoĞci WE zgodna z zaáącznikiem III "Deklaracja zgodnoĞci WE" - Deklaracja wáasna 
producenta 

Dalsze, czĊĞciowo obowiązujące dyrektywy europejskie: 
x� Dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE 
x� Dyrektywa w sprawie kompatybilnoĞci elektromagnetycznej 2004/108/WE 
x� Dyrektywa niskonapiĊciowa 2006/95/WE 

Dyrektywy obowiązujące dla wyrobów medycznych poza Europą: 
x� USA: QSR,  21CFR 820 “CFR Title 21 - Food and Drugs: TITLE 21- FOOD AND DRUGS, CHAPTER I - 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 
SUBCHAPTER H - MEDICAL DEVICES, Part 820 QUALITY SYSTEM REGULATONS“ 

x� Kanada: CMDR, SOR/98-282 “Medical Devices Regulations” 

Certyfikowany system zarządzania jakoĞcią zgodnie z normami 
x� ISO 9001 “Systemy zarządzania jakoĞcią - Wymagania” 
x� ISO 13485 “Systemy zarządzania jakoĞcią dla wyrobów medycznych - Wymagania dla celów regulacyjnych” 

System zarządzania Ğrodowiskiem zgodny z 
x� ISO 14001 “Systemy zarządzania Ğrodowiskiem - Specyfikacja z instrukcją dotyczącą zastosowania” 
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1 Zastosowanie niniejszej instrukcji obsáugi 
x� Przed uruchomieniem wirówki naleĪy przeczytaü instrukcjĊ obsáugi i zastosowaü siĊ do niej. 
x� Instrukcja obsáugi stanowi czĊĞü urządzenia. NaleĪy ją stale przechowywaü w áatwo dostĊpnym miejscu. 
x� W przypadku ustawienia urządzenia w innym miejscu, naleĪy przenieĞü równieĪ instrukcjĊ obsáugi. 
 
 
2 Znaczenie symboli 
 

 

Symbol na urządzeniu: 
Uwaga! Miejsce niebezpieczne! 
Przed uĪyciem urządzenia koniecznie przeczytaü instrukcjĊ obsáugi i przestrzegaü wskazówek istotnych 
dla bezpieczeĔstwa! 

 
 

 

Symbol w tym dokumencie: 
Uwaga! Miejsce niebezpieczne! 
Symbol oznacza wskazówki waĪne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa i wskazuje na moĪliwoĞü wystąpienia 
zagroĪeĔ. 
Nieprzestrzeganie tych wskazówek moĪe spowodowaü straty materialne i zagraĪaü zdrowiu i Īyciu 
ludzkiemu 

 
 

 

Symbol na urządzeniu i w niniejszym dokumencie: 
OstrzeĪenie przed zagroĪeniem biologicznym. 

 
 

 Symbol w tym dokumencie: 
Symbol wskazuje na istotne informacje. 

 
 

 

Symbol na urządzeniu i w niniejszym dokumencie: 
Symbol dla oddzielnego zbioru urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywą 
2002/96/EG (WEEE). Urządzenie naleĪy do grupy 8 (Urządzenia medyczne). 
Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i w Szwajcarii. 

 
 
3 UĪycie zgodne z przeznaczeniem 
Niniejsze urządzenie jest wyrobem medycznym (wirówką laboratoryjną) w rozumieniu dyrektywy w sprawie wyrobów 
medycznych uĪywanych do diagnozy in vitro 98/79/WE. 
Wirówka sáuĪy do mieszania materiaáów lub ich mieszanin o gĊstoĞci maks. 1,2 kg/dm³, zwáaszcza próbek sáuĪących 
do przygotowywania diagnostyki in vitro w medycynie ludzkiej. 
Szczególnie dotyczy to okreĞlenia stĊĪenia potasu w surowicy krwi. Sposób dziaáania zapewnia páynne rozdzielanie i 
zapobiega gromadzeniu siĊ w osoczu dodatkowego potasu zawartego w erytrocytach. W ten sposób zapobiega siĊ 
zafaászowaniu wyniku badania. 
Wirówka przeznaczona jest wyáącznie do tego celu zastosowania. 
Inne lub wykraczające ponad to uĪycie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikáe z tego tytuáu 
szkody firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nie odpowiada. 
UĪycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje równieĪ przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji 
obsáugi oraz wykonywanie przeglądów i prac konserwacyjnych. 
JeĪeli wirówka zostanie wbudowana w inne urządzenie lub zintegrowana w systemie, wówczas wykonawca caáego 
systemu odpowiedzialny jest za jej bezpieczeĔstwo. 
 
 
4 Ryzyka szczątkowe 
Urządzenie zostaáo zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeĔstwa 
technicznego. W przypadku niewáaĞciwego zastosowania i obchodzenia siĊ z urządzeniem mogą wystąpiü 
niebezpieczeĔstwa dla zdrowia i Īycia uĪytkownika lub osób trzecich bądĨ zagroĪenia dla urządzenia i innych 
skáadników majątku. Urządzenia naleĪy uĪywaü tylko zgodnie z przeznaczeniem i tylko w stanie nienagannym pod 
wzglĊdem bezpieczeĔstwa technicznego. 
NaleĪy niezwáocznie usuwaü usterki, które mogą mieü negatywny wpáyw na bezpieczeĔstwo. 
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5 Dane techniczne 
 

Producent Andreas Hettich GmbH & Co. KG 
D-78532 Tuttlingen 

Model EBA 200 EBA 200 S 
Typ 1800 1800-01 1802 1802-01 
NapiĊcie sieciowe (r 10%) 200 - 240 V 1a 100 - 127 V 1a 200 - 240 V 1a 100 - 127 V 1a 
CzĊstotliwoĞü sieciowa 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz- 50 - 60 Hz 
WartoĞü przyáączowa 100 VA 100 VA 160 VA 160 VA 
Pobór prądu 0.5 A 1.0 A 0.75 A 1.5 A 
PojemnoĞü maks. 8 x 15 ml 
Dopuszczalny ciĊĪar wáaĞciwy 1.2 kg/dm3 
PrĊdkoĞü obrotowa (RPM) 6000 8000 
PrzyĞpieszenie (RCF) 3461 6153 
Energia kinetyczna 750 Nm 1750 Nm 
Obowiązek kontroli (BGR 500) nie 
Warunki otoczenia (EN / IEC 61010-1)  
�� Miejsce ustawienia tylko do wnĊtrz 
�� WysokoĞü do 2000 m powyĪej zera norm. 
�� Temperatura otoczenia 2°C do 40°C 
�� WilgotnoĞü powietrza maks. wzgl. wilgotnoĞü powietrza 80% do temperatur do 31°C, 

zmniejszająca siĊ liniowo do 50% wzgl. wilgotnoĞci powietrza  
przy 40°C. 

�� Kategoria przepiĊciowa 
(IEC 60364-4-443) ,, 

�� StopieĔ zanieczyszczenia 2 
Klasa ochrony urządzeĔ , 
 nie nadaje siĊ do uĪytku w Ğrodowisku z zagroĪeniem wybuchem. 
KompatybilnoĞü elektromagnetyczna   
�� Emisja zakáóceĔ, OdpornoĞü  

na zakáócenia 
EN / IEC  
61326-1, 
klasa B 

FCC Class B EN / IEC  
61326-1, 
klasa B 

FCC Class B 

Poziom szumów (zaleĪnie od wirnika) d 50 dB(A) d 55 dB(A) 
Wymiary  
�� szerokoĞü 261 mm 
�� gáĊbokoĞü 353 mm 
�� wysokoĞü 228 mm 

Masa ok. 9 kg ok. 10 kg 
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6 Wskazówki bezpieczeĔstwa 
 

 
Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsáugi uniemoĪliwia 
dochodzenie u producenta praw z tytuáu gwarancji. 

 
 
 

 
x� WirówkĊ naleĪy ustawiaü w taki sposób, aby moĪna byáo ją stabilnie uĪytkowaü. 

x� Przed uĪyciem wirówki koniecznie sprawdziü, czy wirnik jest naleĪycie zamocowany. 

x� Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC 61010-2-020 w obszarze bezpieczeĔstwa 300 mm wokóá 
wirówki nie mogą siĊ znajdowaü jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. 

x� JeĞli wirniki, wieszaki i elementy wyposaĪenia wykazują wyraĨne oznaki korozji bądĨ uszkodzenia 
mechaniczne lub w przypadku upáywu terminu trwaáoĞci, ich dalsze stosowanie jest 
niedozwolone. 

x� Nie wolno uruchamiaü wirówki, jeĪeli komora wirowania posiada uszkodzenia istotne dla 
bezpieczeĔstwa. 

x� W przypadku wirówek bez regulacji temperatury przy podwyĪszonej temperaturze pomieszczenia 
i/lub czĊstym uĪywaniu urządzenia moĪe dojĞü do nagrzania komory wirowania. Z tego wzglĊdu 
nie moĪna wykluczyü uwarunkowanej temperaturą zmiany materiaáu próbki. 

 
 
x� Przed uruchomieniem wirówki naleĪy zapoznaü siĊ z instrukcją obsáugi i bezwzglĊdnie przestrzegaü jej. 

Urządzenie mogą obsáugiwaü jedynie osoby, które zapoznaáy siĊ z instrukcją obsáugi. 

x� Oprócz instrukcji obsáugi oraz wiąĪących regulacji zapobiegania wypadkom naleĪy równieĪ przestrzegaü 
uznanych zasad technicznych bezpiecznej i fachowej pracy. InstrukcjĊ obsáugi naleĪy uzupeániü o instrukcjĊ na 
podstawie istniejących przepisów BHP krajowych kraju uĪytkowania. 

x� Wirówka zostaáa skonstruowana wedáug aktualnego stanu techniki i jest bezpieczna w uĪytkowaniu. JednakĪe 
moĪe byü ona Ĩródáem zagroĪeĔ dla uĪytkowników lub osób trzecich, gdy bĊdzie uĪywana przez 
nieprzeszkolony personel lub uĪywana w sposób nieprzepisowy lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. 

x� Wirówka nie moĪe byü poruszana lub uderzana podczas pracy. 

x� W razie zakáócenia pracy lub odblokowania awaryjnego nigdy nie siĊgaü do obracającego siĊ wirnika. 

x� Aby uniknąü szkód wskutek dziaáania kondensatu, przy zamianie pomieszczenia zimnego na ciepáe wirówkĊ 
rozgrzaü przed podáączeniem do sieci albo przez co najmniej 3 godziny w ciepáym pomieszczeniu albo przez 30 
minut w zimnym pomieszczeniu. 

x� UĪywaü wyáącznie wirników i akcesoriów dopuszczonych przez producenta dla danego typu urządzenia (patrz 
Rozdziaá "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Przed uĪyciem naczyĔ do 
odwirowywania, które nie są wymienione w rozdziale "Zaáącznik, Wirniki i akcesoria", uĪytkownik powinien 
upewniü siĊ u producenta, czy ich uĪycie jest dozwolone. 

x� Zaáadowywanie wirnika wykonywaü zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale "Zaáadowywanie wirnika". 

x� W przypadku wirowania z maksymalną prĊdkoĞcią obrotową gĊstoĞü substancji lub mieszanek nie moĪe 
przekroczyü 1,2 kg/dm3. 

x� Wirowanie z nieprawidáowym wywaĪeniem nie jest dozwolone. 

x� Wirówka nie moĪe byü uĪywane w Ğrodowisku groĪącym wybuchem. 

x� Wirowanie: 
�� palnych lub wybuchowych materiaáów 
�� materiaáów, które wchodzą chemicznie w reakcjĊ z duĪą energią, jest zakazane. 

x� Przy wirowaniu niebezpiecznych substancji lub mieszanek, które są skaĪone radioaktywnie lub patogennymi 
mikroorganizmami, uĪytkownik wirówki powinien podjąü odpowiednie Ğrodki ostroĪnoĞci. 
UĪywaü wyáącznie wirówek ze specjalnymi zamkniĊciami gwintowymi do substancji niebezpiecznych. JeĞli 
stosuje siĊ materiaáy grupy ryzyka 3 i 4, oprócz wirówek zamykanych naleĪy dodatkowo stosowaü system 
bezpieczeĔstwa biologicznego (patrz podrĊcznik "Laboratory Biosafety Manual” ĝwiatowej Organizacji Zdrowia). 
W przypadku braku systemu biobezpieczeĔstwa szczelnoĞü mikrobiologiczna wirówki zgodnie z normą 
EN / IEC 61010-2-020 nie jest zapewniona. 
W tej wirówce jakiekolwiek systemy biobezpieczeĔstwa nie wystĊpują i są niedostĊpne. 
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x� Praca wirówki z substancjami z silnym dziaáaniem korodującym, które mogą wpáynąü negatywnie na odpornoĞü 
mechaniczną wirników, wieszaków i akcesoriów, nie jest dozwolona. 

x� Naprawy mogą byü przeprowadzane wyáącznie przez osobĊ autoryzowaną przez producenta. 

x� UĪywaü moĪna wyáącznie oryginalnych czĊĞci zamiennych i dopuszczalnych akcesoriów firmy Andreas Hettich 
GmbH & Co. KG. 

x� Obowiązują nastĊpujące przepisy bezpieczeĔstwa: 
EN / IEC 61010-1 i EN / IEC 61010-2-020 oraz ich krajowe wersje. 

x� BezpieczeĔstwo i niezawodnoĞü wirówki jest zapewniona tylko wtedy, gdy: 
�� wirówka jest uĪywana zgodnie z instrukcją obsáugi. 
�� instalacja elektryczna w miejscu ustawienia wirówki speánia wymogi przepisów EN / IEC. 
�� wykonywane są przez rzeczoznawcĊ kontrole bezpieczeĔstwa urządzenia wymagane w danych krajach, np. 

w Niemczech zgodnie z przepisami BGV A1 i BGR 500. 
 
 
7 Transport i skáadowanie 
 
7.1 Transport 
 

 
Przed transportem urządzenia naleĪy zamontowaü zabezpieczenie transportowe. 

 
Przy transporcie urządzenia i wyposaĪenia muszą byü speánione nastĊpujące warunki otoczenia: 

x� Temperatura otoczenia: od –20°C do +60°C 
x� WzglĊdna wilgotnoĞü powietrza: od 20% do 80%, nie prowadząca do skraplania 
 
 
7.2 Przechowywanie 
 

 
Urządzenie i wyposaĪenie wolno przechowywaü wyáącznie w zamkniĊtych i suchych pomieszczeniach. 

 
Podczas przechowywania urządzenia i wyposaĪenia muszą byü speánione nastĊpujące warunki otoczenia: 

x� Temperatura otoczenia: od –20°C do +60°C 
x� WzglĊdna wilgotnoĞü powietrza: od 20% do 80%, nie prowadząca do skraplania 
 
 
8 Zakres dostawy 
Wraz z wirówką dostarczane jest nastĊpujące wyposaĪenie: 

1 kabel zasilający 
2 bezpieczniki 
8 redukcje 1059 (tylko EBA 200 S) 
1 klucz imbusowy 
1 instrukcja obsáugi 
1 karta informacyjna dot. zabezpieczenia transportowego 
1 karta informacyjna dot. odblokowania awaryjnego 
 
Wirówka jest dostarczana wraz z wirnikiem kątowym (8x15 ml). 
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9 Usunąü zabezpieczenie transportowe 
 

 

Zabezpieczenie transportowe musi zostaü koniecznie usuniĊte. 
Zabezpieczenie transportowe naleĪy zachowaü, poniewaĪ w przypadku ponownego transportu urządzenia 
musi ono zostaü ponownie zamontowane. 
Urządzenie moĪe byü transportowane wyáącznie po zamontowaniu zabezpieczenia transportowego. 

 
W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami na czas transportu, silnik zostaje odpowiednio 
zamocowany. 
To zabezpieczenie transportowe musi zostaü zdemontowane przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. 
 
 

(a)

(b) (b)

(a)

 
 
x� Zdemontowaü obie Ğruby (a) i tuleje dystansowe (b). 
 

 
MontaĪ zabezpieczenia transportowego odbywa siĊ w odwrotnej kolejnoĞci. 

 
 
10 Uruchomienie 
x� Usunąü zabezpieczenie transportowe na dnie obudowy, patrz rozdziaá „Usuwanie zabezpieczenia 

transportowego”. 
x� WirówkĊ naleĪy stabilnie ustawiü w odpowiednim miejscu i wypoziomowaü. Przy ustawieniu naleĪy 

pamiĊtaü o zachowaniu wokóá wirówki wymaganego 300 mm obszaru bezpieczeĔstwa zgodnie z EN / IEC 
61010-2-020. 

 
Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC 61010-2-020 w obszarze bezpieczeĔstwa 300 mm 
wokóá wirówki nie mogą siĊ znajdowaü jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i 
przedmioty. 

x� Nie naleĪy zastawiaü otworów wentylacyjnych. 
NaleĪy pozostawiü odstĊp wentylacyjny 300 mm, aby zachowaü szczelinĊ wentylacyjną lub dostĊp do otworów 
wentylacyjnych. 

x� Sprawdziü, czy napiĊcie sieciowe, czĊstotliwoĞü sieciowa i lokalny bezpiecznik sieciowy są zgodne z danym na 
tabliczce znamionowej. 

x� WirówkĊ naleĪy podáączyü znajdującym siĊ w komplecie kablem sieciowym do normatywnego gniazda 
sieciowego. Zasilanie, patrz rozdz. "Dane techniczne". 

x� Wáączyü wáącznik sieciowy (pozycja przeáącznika ","). 
Kolejno pokazują siĊ nastĊpujące wskaĨniki: 
1. Model wirówki 
2. Numer typu i wersja programu 
3. Ostatnio uĪywane dane wirówki 

 
JeĪeli pokrywa jest zamkniĊta, otwiera siĊ automatycznie. 
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11 Otwieranie i zamykanie pokrywy 
 
11.1 Otwieranie pokrywy 
 

 
PokrywĊ moĪna otworzyü wyáącznie, gdy wirówka jest wáączona, a wirnik zatrzymany. 
JeĪeli jest to niemoĪliwe, patrz rozdziaá "Odblokowanie awaryjne". 

 

 
JeĪeli licznik cykli jest aktywny, po cyklu wirowania podczas otwierania pokrywy przez krótki czas 
wskazywana jest pozostaáa iloĞü cykli (cykli wirowania). 
Przykáad: 

t/min:sRPM>RCF<

 
 
 

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü przycisk. 
Pokrywa odblokowuje siĊ automatycznie. 

 : Pokrywa odblokowana. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

 
 
 
11.2 Zamykanie pokrywy 
 

 

Nie wkáadaü palców miĊdzy pokrywĊ a obudowĊ. 
Nie zatrzaskiwaü pokrywy. 

 
 

 x� PoáoĪyü pokrywĊ i lekko docisnąü jej 
przednią krawĊdĨ. 
Pokrywa blokuje siĊ automatycznie. 

 : Pokrywa zablokowana. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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12 MontaĪ i demontaĪ wirnika 
 
12.1 EBA 200 
 
 

A

B

C

 
 

MontaĪ: 
x� WyczyĞciü waá silnika (A) oraz otwór w wirniku, nastĊpnie lekko 

nasmarowaü waá silnika. Drobinki brudu miĊdzy waáek silnika a 
wirnikiem uniemoĪliwiają prawidáowe osadzenie wirnika i powodują 
niespokojną pracĊ. 

x� ZaáoĪyü wirnik pionowo na waá silnika. Oznaczenie w postaci paska 
(B) na wirniku podczas zakáadania wirnika musi znaleĨü siĊ 
równolegle do obu powierzchni (C) na wale silnika. 

x� NakrĊtkĊ zaciskową wirnika naleĪy dokrĊciü dostarczonym kluczem 
imbusowym, obracając ją w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. 

x� Sprawdziü, czy wirnik jest dobrze osadzony. 
 
DemontaĪ: 
x� Przy pomocy dostarczonego w komplecie klucza imbusowego 

zwolniü nakrĊtkĊ zaciskową wirnika, obracając ją w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i obracając ją do miejsca, w 
którym oba elementy zaczną byü odpychane od siebie. Po tym 
punkcie wirnik zacznie siĊ odáączaü od stoĪka waáu silnika. Obracaü 
nakrĊtkĊ zaciskową, aĪ wirnik bĊdzie moĪna zdjąü z waáu silnika. 

x� PodnieĞü wirnik z waáu silnika. 
 
 
12.2 EBA 200 S 
 

 
MontaĪ i demontaĪ wirnika to czynnoĞü zastrzeĪona dla serwisu. 
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13 Zaáadowywanie wirnika 
 

 
Standardowe zbiorniki wirówki ze szkáa mogą byü obciąĪane do RZB 4000 (DIN 58970 czĊĞü 2). 

 
x� Sprawdziü wirnik pod kątem staáego osadzenia. 
x� Wirniki mogą byü áadowane jedynie symetrycznie. De centrifugeerbuizen mogen slechts zo ver worden gevuld, 

dat er tijdens het centrifugeerproces geen vloeistof uit de buizen kan worden geslingerd. Dopuszczalne 
kombinacje, patrz Rozdziaá "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". 

 

 

 
Wirnik zaáadowany jest 

równomiernie 

 Niedopuszczalne! 
Wirnik zaáadowany jest 

nierównomiernie 

x� Naczynia wirówki wolno napeániaü tylko poza wirówką. 
x� Zbiorniki wirówki mogą byü napeánianie jedynie iloĞcią maksymalną podaną przez producenta. 
 

Wirówka moĪe byü wyáącznie tak napeániona, 
by w trakcie wirowania Īadne ciecze nie byáy 
odwirowywane ze zbiornika.  

  ciecz 
 
 
 
siáa  
odwirowywania 

 

x� Podczas zaáadunku wirnika Īadna ciecz nie moĪe wniknąü do wirnika ani do komory odrzutowej. 
x� Aby utrzymaü moĪliwie najmniejsze róĪnice ciĊĪarów w obrĊbie pojemnika wirówki, naleĪy zwróciü uwagĊ na 

równomierną wysokoĞü napeánienia w zbiornikach. 
x� Na kaĪdym z wirników podany jest ciĊĪar maksymalnego napeánienia. CiĊĪar ten nie moĪe byü przekroczony.  
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14 Elementy obsáugi i wskaĨniki 
 

SELECT

t/min:sRPM>RCF<

RPM/RCF t

RCF

STOP
OPEN

START
PULSE

 
 
 
 
14.1 Wskazywane symbole 
 

 Pokrywa odblokowana. 

 Pokrywa zablokowana. 

 WskaĨnik obrotu. WskaĨnik obrotu Ğwieci siĊ i obraca siĊ w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, 
dopóki wirnik siĊ obraca. 

 
 
14.2 Przyciski na panelu obsáugi 
 
 RPM/RCF 

    
 
 

 x� Wprowadziü bezpoĞrednio prĊdkoĞü obrotową. 
Gdy przycisk jest wciĞniĊty, wartoĞü zmienia siĊ z coraz wiĊkszą prĊdkoĞcią. 

 

 t 

    

 x� Wprowadziü bezpoĞrednio czas pracy. 
MoĪliwoĞü ustawienia do 1 minuty w krokach co 1 sekundĊ i od 1 minuty w krokach co 1 minutĊ. 

x� Wprowadziü parametry wirowania. 
Gdy przycisk jest wciĞniĊty, wartoĞü zmienia siĊ z coraz wiĊkszą prĊdkoĞcią. 
 

SELECT
 
 
 

 x� Przycisk do wybierania poszczególnych parametrów. 
KaĪde kolejne naciĞniĊcie przycisku powoduje wybranie nastĊpnego parametru. 

RCF
 
 

 x� Przeáączanie miĊdzy wskaĨnikiem obr./min (RPM) a wskaĨnikiem RCF ( RCF ). 
WartoĞci RCF są wskazywane w  nawiasach. 
RPM: prĊdkoĞü obrotowa 
RCF : wzglĊdne przyĞpieszenie wirówki 
 

START
PULSE  

 

 x� Uruchomiü cykl wirowania. 
x� Wirowanie krótkotrwaáe. 

Cykl wirowania trwa, dopóki przycisk jest wciĞniĊty. 
 

STOP
OPEN  

 

 x� ZakoĔczyü cykl wirowania. 
Wirnik obraca siĊ dalej z wybranym stopniem prĊdkoĞci.. 
Dwukrotne naciĞniĊcie przycisku wyzwala wyáączenie awaryjne. 

x� Odblokowaü pokrywĊ. 
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14.3 MoĪliwoĞci ustawieĔ 
 
t/min Czas pracy. MoĪliwoĞü ustawienia od 1 do 99 min, w krokach co 1 minutĊ. 

 
t/sec Czas pracy. MoĪliwoĞü ustawienia od 1 do 59 s, w krokach co 1 sekundĊ. 

 
 Czas ciągáy "--:--". Zerowanie parametrów t/min i t/sec. 

 
RPM PrĊdkoĞü obrotowa 

MoĪna ustawiü wartoĞü liczbową od 200 obr./min do maksymalnej prĊdkoĞci obrotowej wirnika. 
Regulacja w krokach 10. 
Maksymalna prĊdkoĞü obrotowa wirnika, patrz rozdziaá "Zaáącznik/Appendix, Wirniki i wyposaĪenie/Rotors 
and accessoires". 
 

RCF  WzglĊdne przyĞpieszenie wirówki 
MoĪna ustawiü wartoĞü liczbową odpowiadającej prĊdkoĞci obrotowej miĊdzy 200 obr./min a maksymalną 
prĊdkoĞcią obrotową wirnika. 
Regulacja w krokach 1. 

 
 

Wprowadzenie wzglĊdnego przyĞpieszenia wirówki (RCF) jest moĪliwe tylko wtedy, gdy wybrany 
jest wskaĨnik ( RCF ). 
WzglĊdne przyspieszenie wirówki (RCF) zaleĪne jest od promienia wirówki. Po wprowadzeniu RCF 
sprawdziü, czy ustawiono prawidáowy promieĔ wirówki. 

  
RAD/mm PromieĔ wirówki 

MoĪliwoĞü ustawienia od 10 mm do 250 mm w krokach co 1 milimetr. 
PromieĔ wirówki, patrz rozdziaá "Zaáącznik/Appendix, Wirniki i wyposaĪenie/Rotors and accessoires". 

 
 

Wprowadzenie promienia wirówki jest moĪliwe tylko, gdy wybrany jest wskaĨnik RCF ( RCF ). 

  
DEC StopieĔ hamowania. fast = krótki wybieg, slow = dáugi wybieg. 
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15 Wprowadzanie parametrów wirowania 
 
15.1 BezpoĞrednie wprowadzanie parametrów wirowania 
PrĊdkoĞü obrotową (RPM), wzglĊdne przyĞpieszenie wirówki (RCF), promieĔ wirówki (RAD) oraz czas pracy moĪna 

wprowadziü bezpoĞrednio przyciskami   bez wczeĞniejszego naciĞniĊcia przycisku 
SELECT

. 
 

 Ustawione parametry wirowania są zapisywane dopiero po rozpoczĊciu cyklu wirowania. 

 
 
15.1.1 PrĊdkoĞü obrotowa (RPM) 
 

  Przykáad:  

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik obr./min (RPM). 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

RPM/RCF 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<

 

 

 
 
15.1.2 WzglĊdne przyĞpieszenie wirówki (RCF) oraz promieĔ wirówki (RAD) 
 

  Przykáad:  

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik RCF (RCF) . 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

RPM/RCF 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü 
RCF. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

t 

   

x� W razie potrzeby ustawiü przyciskami 
Īądany promieĔ wirówki. 

t/min:sRPM>RCF<

 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

 
 
15.1.3 Czas pracy 
 

 
MoĪna ustawiü czas pracy do 1 minuty w krokach co 1 sekundĊ, oraz od 1 minuty tylko w krokach co 1 
minutĊ. 
Aby ustawiü pracĊ ciągáą, naleĪy wyzerowaü parametry t/min oraz t/sec. We wskaĨniku czasu (t/min:s) 
pojawia siĊ "--:--". 
Przykáad: 

t/min:sRPM>RCF<

 
 
 

  Przykáad:  
t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<
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15.2 Wprowadzanie parametrów wirowania przyciskiem "SELECT" 
 

 
Czas pracy moĪna ustawiü w minutach i sekundach (parametry t/min oraz t/sec). 
Aby ustawiü pracĊ ciągáą, naleĪy wyzerowaü parametry t/min oraz t/sec. Na wskaĨniku czasu (t/min:s) 
pojawia siĊ "--:--". 
Przykáad: 

t/min:sRPM>RCF<

 
WzglĊdne przyspieszenie wirówki (RCF) zaleĪne jest od promienia wirówki. Po wprowadzeniu RCF 
sprawdziü, czy ustawiono prawidáowy promieĔ wirówki. 
JeĪeli po wybraniu lub podczas wprowadzania parametrów przez 8 sekund nie zostanie naciĞniĊty Īaden 
przycisk, na wskaĨniku pojawiają siĊ z powrotem poprzednie wartoĞci. NastĊpnie trzeba ponownie 
wprowadziü parametry. 

Przy wprowadzaniu kilku parametrów naleĪy wcisnąü przycisk 
START
PULSE  dopiero po ustawieniu ostatniego 

parametru. 

Podawanie parametrów moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 
STOP
OPEN . W tym przypadku 

nastawa nie zostanie zapamiĊtana. 
 
 

  Przykáad: 
WskaĨnik obr./min (RPM) 

Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik obr./min (RPM) lub RCF 
( RCF ). 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
t/min : czas pracy, w minutach. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
t/sec : czas pracy, w sekundach. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
RPM: prĊdkoĞü obrotowa. 
RCF  : wzglĊdne przyĞpieszenie wirówki.

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

Kontynuacja na nastĊpnej stronie   
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  Przykáad: 

WskaĨnik obr./min (RPM) 
Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
RAD/mm : promieĔ wirówki. 
WyĞwietlanie i wprowadzenie promienia 
wirówki jest moĪliwe tylko, gdy wybrany 
jest wskaĨnik RCF ( RCF ). 

 t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü.  t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk. 
DEC : stopieĔ hamowania. 

fast : krótki czas wybiegu. 
slow : dáugi czas wybiegu. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Wprowadziü przyciskami Īądaną wartoĞü. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<
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16 Wirowanie 
 

 
Podczas cyklu wirowania zgodnie z normą EN / IEC 61010-2-020 w strefie bezpieczeĔstwa 300 mm wokóá 
wirówki nie mogą znajdowaü siĊ osoby, substancje niebezpieczne ani Īadne przedmioty. 

 

 
Po kaĪdym cyklu wirowania podczas odblokowania pokrywy przez krótki czas wskazywana jest pozostaáa 
iloĞü cykli (cykli wirowania) (tylko w przypadku EBA 200). 
Przykáad: 

t/min:sRPM>RCF<

 
JeĪeli dopuszczalna róĪnica wagi zostanie przekroczona w ramach obciąĪenia wirnika, wówczas bieg 
wirowania zostanie przerwany i pojawi siĊ poniĪszy komunikat: 

t/min:sRPM>RCF<

 

Cykl wirowania moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 
STOP
OPEN . 

Podczas cyklu wirowania moĪna wybieraü i zmieniaü parametry wirowania. Zmienione wartoĞci są jednak 
waĪne tylko dla aktualnego cyklu wirowania i nie są zapisywane.. 

Przyciskiem 
RCF

 moĪna wybieraü miĊdzy wskaĨnikiem obr./min (RPM a wskaĨnikiem RCF ( RCF ). W 
przypadku pracy ze wskaĨnikiem RCF ( RCF ) konieczne jest wprowadzanie cyklu wirowania. 

JeĪeli pojawia siĊ nastĊpujący wskaĨnik 

t/min:sRPM>RCF<

 
, to dalsza obsáuga wirówki jest moĪliwa dopiero po otwarciu pokrywy. 
WyĞwietlane są báĊdy obsáugi i zakáócenia (patrz rozdziaá "Zakáócenia"). 

x� Wáączyü wáącznik sieciowy. Pozycja przeáącznika ,. 
x� Zaáadowaü wirnik i zamknąü pokrywĊ wirówki. 
 
 
16.1 Wirowanie z predefiniowanym czasem 
 

  Przykáad: 
WskaĨnik obr./min (RPM) 

Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik obr./min (RPM) lub RCF 
( RCF ). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

x� Wprowadziü Īądane parametry wirowania (patrz 
rozdziaá "Wprowadzanie parametrów wirowania"). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk, aby rozpocząü cykl 
wirowania. 
Podczas cyklu wirowania, wskazywana 
jest prĊdkoĞü obrotowa wirnika i 
wynikająca z niej wartoĞü RCF oraz 
pozostaáy czas. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
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  Przykáad: 

WskaĨnik obr./min (RPM) 
Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

x� Po upáywie czasu lub po przerwaniu cyklu wirowania 

przyciskiem 
STOP
OPEN , nastĊpuje wybieg z ustawionym 

stopniem hamowania. 
Wskazywany jest stopieĔ hamowania. Przykáad f 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

 
 
16.2 Praca ciągáa 
 

  Przykáad: 
WskaĨnik obr./min (RPM) 

Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik obr./min (RPM) lub RCF 
( RCF ). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

x� Wprowadziü Īądane parametry wirowania. 
Wyzerowaü parametry t/min i t/sec (patrz rozdziaá 
"Wprowadzanie parametrów wirowania"). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk, aby rozpocząü cykl 
wirowania. 
Podczas cyklu wirowania, wskazywana 
jest prĊdkoĞü obrotowa wirnika i 
wynikająca z niej wartoĞü RCF oraz 
pozostaáy czas. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü przycisk, aby rozpocząü cykl 
wirowania. 
Wybieg nastĊpuje z ustawionym stopniem 
hamowania. Wskazywany jest stopieĔ 
hamowania. Przykáad f 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<
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16.3 Wirowanie krótkotrwaáe 
 

  Przykáad: 
WskaĨnik obr./min (RPM) 

Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

RCF
 

x� W razie potrzeby nacisnąü przycisk, aby 
wybraü wskaĨnik obr./min (RPM) lub RCF 
( RCF ). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

x� Wprowadziü Īądane parametry wirowania (patrz 
rozdziaá "Wprowadzanie parametrów wirowania"). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü i przytrzymaü wciĞniĊty 
odpowiedni przycisk. 
Podczas cyklu wirowania, wskazywana 
jest prĊdkoĞü obrotowa wirnika i 
wynikająca z niej wartoĞü RCF oraz 
pozostaáy czas. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Zwolniü z powrotem przycisk, aby 
zakoĔczyü cykl wirowania  
Wybieg nastĊpuje z ustawionym stopniem 
hamowania. Wskazywany jest stopieĔ 
hamowania. Przykáad f. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

 
 
17 Wyáączenie awaryjne 
 

  Przykáad: 
WskaĨnik obr./min (RPM) 

Przykáad: 
WskaĨnik RCF ( RCF ) 

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk. 
Przy wyáączeniu awaryjnym nastĊpuje 
wybieg przy stopniu hamowania 
"szybkim" (krótki czas wybiegu). 
Wskazywany jest stopieĔ hamowania 

f. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<
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18 Licznik cykli 
 
18.1 EBA 200 
 

 
Czas eksploatacji wirnika jest ograniczony do 50 000 cykli pracy (cykli wirowania). 

 
Wirówka jest wyposaĪona w licznik cykli, który zlicza cykle pracy (cykle wirowania). 
Po kaĪdym cyklu wirowania podczas odblokowania pokrywy przez krótki czas wskazywana jest pozostaáa iloĞü cykli 
(cykli wirowania). 
Przykáad: 

t/min:sRPM>RCF<

 
JeĪeli przekroczona jest maksymalna liczba dopuszczalnych cykli wirowania, po kaĪdym uruchomieniu cyklu 
wirowania pojawia siĊ nastĊpujące wskazanie i trzeba ponownie uruchomiü cykl wirowania. 

t/min:sRPM>RCF<

 
 

 
JeĪeli pojawia siĊ nastĊpujący wskaĨnik 

t/min:sRPM>RCF<

 
naleĪy ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa natychmiast wymieniü wirnik na nowy. 

 
Po wymianie wirnika naleĪy z powrotem wyzerowaü licznik cykli (patrz rozdziaá "Zerowanie licznika cykli"). 
 
 
18.2 EBA 200 S 
 

 
Czas eksploatacji wirnika jest nieograniczony. 
Z tego powodu nie jest potrzebny licznik cykli, który jest wyáączony. 

 
 
19 Ustawienia i odpytywanie danych 
 
 
 

t/min:sRPM>RCF<

t/min:sRPM>RCF<t/min:sRPM>RCF<t/min:sRPM>RCF<

 
 
Odpytywane dane: 
x� Informacje systemowe 

 Ustawienie: 
x� Sygnaá akustyczny 

x� Automatyczne 
odblokowanie pokrywy 
po cyklu wirowania 

x� Automatyczne 
wyáączenie 
podĞwietlenia táa 

x� Sygnaá optyczny po 
zakoĔczeniu cyklu 
wirowania 

 Odpytywane dane: 
x� Godziny eksploatacji 

x� Liczba wykonanych cykli 
wirowania 

 
Ustawienie: 
x� Licznik cykli 
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19.1 WyĞwietlanie informacji systemowych 
MoĪna odpytywaü nastĊpujące informacje systemowe: 
x� model wirówki, 
x� wersja programu wirówki, 
x� typ falownika, 
x� wersja programu falownika 
 
Odpytywanie odbywa siĊ w sposób nastĊpujący po zatrzymaniu wirnika: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . 

 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
Model wirówki 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Wersja programu wirówki. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Typ falownika. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Wersja programu falownika. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Info" lub nacisnąü go 
trzykrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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19.2 Sygnaá akustyczny 
Sygnaá akustyczny rozlega siĊ: 
x� po wystąpieniu usterki w cyklu 2 s. 
x� po zakoĔczeniu cyklu wirowania i zatrzymaniu wirnika w cyklu 30 s. 
Po naciĞniĊciu dowolnego przycisku zostanie zakoĔczony sygnaá akustyczny. 
Sygnaá akustyczny moĪna nastawiü podczas przestoju wirnika w nastĊpujący sposób: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . W tym przypadku nastawa nie 

zostanie zapamiĊtana. 
 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
End beep : sygnaá akustyczny po 
zakoĔczeniu cyklu wirowania. 
off : sygnaá nieaktywny. 
on : sygnaá aktywny. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiü przyciskami off (wyá.) lub on 
(wá.). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Error beep : sygnaá akustyczny po 
wystąpieniu usterki. 
off : sygnaá nieaktywny. 
on : sygnaá aktywny. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiü przyciskami off (wyá.) lub on 
(wá.). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Beep volume : gáoĞnoĞü sygnaáu 
akustycznego. 
min : cicho 
mid : Ğrednio 
max : gáoĞno 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiü przyciskami min, mid, lub max. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
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START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Settings" lub nacisnąü go 
dwukrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 
 
 
19.3 Sygnaá optyczny po zakoĔczeniu cyklu wirowania 
PodĞwietlenie táa wskaĨnika miga po cyklu wirowania, sygnalizując optycznie, Īe zostaá zakoĔczony cykl wirowania. 
Sygnaá optyczny moĪna wáączyü lub wyáączyü podczas przestoju wirnika w nastĊpujący sposób: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . 

 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü wielokrotnie przycisk, aĪ pojawi 
siĊ jedno z dwóch wskazaĔ. 
End blinking : miganie podĞwietlenia 
wskaĨnika po cyklu wirowania. 
off : podĞwietlenie táa nie miga. 
on : podĞwietlenie táa miga. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiü przyciskami off (wyá.) lub on 
(wá.). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Settings" lub nacisnąü go 
dwukrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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19.4 Automatyczne odblokowanie pokrywy po cyklu wirowania 
MoĪna ustawiü, czy pokrywa ma byü odblokowywana automatycznie po cyklu wirowania, czy teĪ nie. 
Przy zatrzymaniu wirnika moĪna to ustawiü w nastĊpujący sposób: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . W tym przypadku nastawa nie 

zostanie zapamiĊtana. 
 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü wielokrotnie przycisk, aĪ pojawi 
siĊ jedno z dwóch wskazaĔ. 
Lid AutoOpen : automatyczne 
odblokowanie pokrywy po cyklu 
wirowania. 
off : pokrywa nie odblokowuje siĊ 

automatycznie. 
on : pokrywa odblokowuje siĊ 
automatycznie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiaü przyciskami off lub on. t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Settings" lub nacisnąü go 
dwukrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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19.5 PodĞwietlenie táa wskaĨnika 
Aby oszczĊdzaü energiĊ, moĪna ustawiü, aby po cyklu wirowania podĞwietlenie táa wskaĨnika gasáo po 2 minutach. 
Przy zatrzymaniu wirnika moĪna to ustawiü w nastĊpujący sposób: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . W tym przypadku nastawa nie 

zostanie zapamiĊtana. 
 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü wielokrotnie przycisk, aĪ pojawi 
siĊ jedno z dwóch wskazaĔ. 
Power save : automatyczne wyáączenie 
podĞwietlenia táa. 
off : automatyczna dezaktywacja 
wyáączenia. 
on : automatyczne wyáączenie aktywne. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

t 

   

x� Ustawiü przyciskami off (wyá.) lub on 
(wá.). 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Settings" lub nacisnąü go 
dwukrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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19.6 Odpytywanie godzin eksploatacji oraz liczby cykli wirowania 
Godziny eksploatacji dzielą siĊ na godziny wewnĊtrzne i zewnĊtrzne. 
WewnĊtrzne godziny eksploatacji: Czas caákowity, przez który urządzenie byáo wáączone. 
ZewnĊtrzne godziny eksploatacji: Czas caákowity dotychczasowych cykli wirowania. 
Odpytywanie odbywa siĊ w sposób nastĊpujący po zatrzymaniu wirnika: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . 

 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
TimeExt : zewnĊtrzne godziny 
eksploatacji. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
TimeInt : wewnĊtrzne godziny 
eksploatacji. 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Nacisnąü przycisk . 
Starts : liczba wszystkich cykli wirowania.

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Times & Cycles" lub nacisnąü 
go trzykrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<
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19.7 Zerowanie licznika cykli 

Po wymianie wirnika naleĪy wyzerowaü licznik cykli. 
 

 
Licznik cykli wolno zerowaü tylko wówczas, gdy wczeĞniej wirnik zostaá wymieniony na nowy. 

 
Zerowanie licznika cykli odbywa siĊ w sposób nastĊpujący po zatrzymaniu wirnika: 
 

 
ProcedurĊ moĪna w kaĪdej chwili przerwaü, naciskając przycisk 

STOP
OPEN . W tym przypadku nastawa nie 

zostanie zapamiĊtana. 
 
 

SELECT
 

x� Przycisk przytrzymaü wciĞniĊty przez 8 
sekund. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk . 
 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

SELECT
 

x� Naciskaü przycisk wielokrotnie, aĪ pojawi 
siĊ nastĊpujące wskazanie. 
Cyc sum : liczba wykonanych cykli pracy.
 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

RCF
 

x� Nacisnąü przycisk . 
 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

t 

   

x� Nacisnąü przycisk . 
Liczba wykonanych cykli pracy zostaje 
wyzerowana. 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

START
PULSE  

x� Nacisnąü przycisk , aby zapisaü nastawĊ 
w pamiĊci. 

t/min:sRPM>RCF<

 

t/min:sRPM>RCF<

 

 

p  
 

  

STOP
OPEN  

x� Nacisnąü dwukrotnie przycisk, aby wyjĞü 
z menu "  Times & Cycles" lub nacisnąü 
go trzykrotnie, aby wyjĞü z "  MACHINE 
MENU ". 

 
t/min:sRPM>RCF<

 

Przykáad: 
t/min:sRPM>RCF<

 
 



PL  
 

34/137 

 
20 WzglĊdne przyĞpieszenie wirowania (RCF) 
WzglĊdne przyĞpieszenie wirowania (RCF) jest podawane jako wielokrotnoĞü przyĞpieszenia ziemskiego (g). Jest 
ono wartoĞcią liczbową i sáuĪy do porównania wydajnoĞci oddzielania i sedymentacji. 
Obliczanie odbywa siĊ za pomocą wzoru: 

1,118r

2

1000

RPM
RCF uu ¸

¹
·

¨
©
§

 � 1000
1,118r

RCF
RPM u

u
  

 RCF = wzglĊdne przyĞpieszenie wirowania 
 RPM = prĊdkoĞü obrotowa 
 r = promieĔ wirowania w mm = OdlegáoĞü od Ğrodka osi obrotu do dnia zbiornika wirowania. 
   PromieĔ wirowania, patrz Rozdziaá "Anhang/Appendix, Rotoren und 
   Zubehör/Rotors and accessories". 

 
WzglĊdne przyĞpieszenie wirowania (RCF) jest zaleĪne od prĊdkoĞci obrotowej i promienia wirowania. 

 
 
21 Wirowanie materiaáów lub mieszanin materiaáów o gĊstoĞci wyĪszej niĪ 1,2 kg/dm3 
W przypadku wirowania z maksymalną prĊdkoĞcią obrotową gĊstoĞü substancji lub mieszanek nie moĪe przekroczyü 
1,2 kg/dm3. W przypadku materiaáów lub mieszanin materiaáów o wyĪszej gĊstoĞci prĊdkoĞü obrotowa musi byü 
zredukowana. 
Dozwolona prĊdkoĞü obrotowa moĪe byü obliczona wedáug nastĊpującego wzoru: 

u 
[kg/dm³] gest wieksza

1,2
 )(n rotowazred.pr.ob

.
 red  

np.: maksymalna prĊdkoĞü obrotowa RPM 4000, gĊstoĞü 1,6 kg/dm3  

RPM 3464  RPM 4000
kg/dm³ 1,6
kg/dm³ 1,2

 n   red   u  

 
W razie ewentualnych niejasnoĞci naleĪy zwróciü siĊ z zapytaniem do producenta. 
 
 
22 Odblokowanie awaryjne 
W przypadku awarii zasilania, pokrywa nie moĪe zostaü odblokowana z zastosowaniem napĊdu. Konieczne jest 
rĊczne odblokowanie awaryjne. 

 
W celu odblokowania awaryjnego naleĪy wirówkĊ odáączyü najpierw od zasilania. 
PokrywĊ otwieraü wyáącznie po zatrzymaniu wirnika. 

 

 
OSTROĩNIE! Uszkodzenie zamkniĊcia, podczas odblokowania awaryjnego, przez przekrĊcenie klucza 
inbusowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo). 
Klucz inbusowy moĪe byü obracany wyáącznie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo), patrz 
ilustracja. 

 
 

A

 

x� Wyáączyü wyáącznik sieciowy (poáoĪenie przeáącznika „0”). 
x� Spojrzeü poprzez okno w pokrywie, aby upewniü siĊ, Īe wirnik jest 

nieruchomy. 
x� Wprowadziü klucz inbusowy poziomo w otwór (A) i tak dáugo ostroĪnie 

obracaü przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo), aĪ pokrywa siĊ 
otworzy. 

x� Wyjąü klucz inbusowy ponownie z otworu. 
 

 

maksymalna prĊdkoĞü obrotowa [RPM] 
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23 PielĊgnacja i konserwacja 
 

 
Urządzenie moĪe byü skaĪone. 

 

 
Przed konserwacją wyciągnąü wtyczkĊ sieciową. 
Zanim zastosowana zostanie inna niĪ zalecana przez producenta metoda czyszczenia i dezynfekcji, 
producent musi upewniü siĊ, czy przewidziana metoda nie uszkodzi silnika. 

x� Wirówek, wirników i osprzĊtu nie wolno czyĞciü w zmywarkach. 
x� Dopuszczalne jest tylko przeprowadzenie czyszczenia rĊcznego i dezynfekcji páynem. 
x� Temperatura wody musi wynosiü 20 - 25°C. 
x� Wolno stosowaü tylko Ğrodki czyszczące lub dezynfekcyjne, 

�� których wartoĞü pH mieĞci siĊ w zakresie 5 - 8, 
�� które nie zawierają alkalii Īrących, nadtlenków, związków chloru, kwasów i áugów. 

x� Aby uniknąü powstawania korozji wskutek dziaáania Ğrodków czyszczących i dezynfekujących naleĪy koniecznie 
przestrzegaü specjalnych wskazówek producenta do uĪycia Ğrodka czyszczącego i dezynfekującego. 

 
 
23.1 Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) 
 
23.1.1 Czyszczenie i pielĊgnacja powierzchni 
x� Regularnie czyĞciü obudowĊ wirówki i komorĊ wirową, uĪywając ewentualnie mydáa lub áagodnego Ğrodka 

czyszczącego i wilgotnej szmatki. SáuĪy to zachowaniu higieny i zapobiega korozji wskutek dziaáania 
osiadających zanieczyszczeĔ. 

x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków czyszczących: 
mydáo, anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne. 

x� Po zastosowaniu Ğrodków czyszczących usunąü resztki Ğrodka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną Ğcierką. 
x� Powierzchnie muszą byü wysuszone bezpoĞrednio po czyszczeniu. 
x� W razie tworzenia siĊ wody kondensacyjnej wysuszyü komorĊ wirowania poprzez wytarcie cháonną Ğciereczką. 
x� Na uszczelkĊ przestrzeni wirówki, po kaĪdym czyszczeniu, naleĪy nanieĞü cienką warstwĊ talku lub Ğrodka do 

konserwacji gumy. 
x� Co rok naleĪy sprawdziü komorĊ odrzutową pod kątem uszkodzeĔ. 

 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeĔ istotnych dla bezpieczeĔstwa nie wolno uruchamiaü wirówki. W takim 
przypadku naleĪy powiadomiü serwis. 

 
 
23.1.2 Dezynfekcja powierzchni 
x� JeĞli zainfekowany materiaá przedostanie siĊ do komory wirowania, naleĪy go natychmiast zdezynfekowaü. 
x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków dezynfekcyjnych: 

etanol, alkohol n-propylowy, heksanol etylowy, anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. 
x� Po zastosowaniu Ğrodków dezynfekcyjnych usunąü resztki Ğrodka dezynfekcyjnego poprzez wytarcie wilgotną 

Ğcierką. 
x� Powierzchnie muszą byü wysuszone bezpoĞrednio po dezynfekcji. 
 
 
23.1.3 Usuwanie zanieczyszczeĔ radioaktywnych 
x� ĝrodek musi byü przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczeĔ radioaktywnych. 
x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków do usuwania zanieczyszczeĔ radioaktywnych: 

anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol 
wielowodorotlenowy. 

x� Po usuniĊciu zanieczyszczeĔ radioaktywnych usunąü resztki Ğrodka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną 
Ğcierką. 

x� Powierzchnie muszą byü wysuszone bezpoĞrednio po usuniĊciu zanieczyszczeĔ radioaktywnych. 
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23.2 Wirnik i akcesoria 
 

 
W przypadku EBA 200 S wirnik ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa moĪe byü wymontowywany wyáącznie przez 
serwis techniczny. 

 
 
23.2.1 Czyszczenie i pielĊgnacja 
x� Aby zapobiec korozji i zmianom w obrĊbie materiaáów, wirnik i akcesoria czyĞciü regularnie za pomocą mydáa lub 

áagodnego Ğrodka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Zaleca siĊ czyszczenie co najmniej raz w tygodniu. 
Zabrudzenia muszą byü usuwane natychmiast. 

x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków czyszczących: 
mydáo, anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne. 

x� Po zastosowaniu Ğrodków czyszczących usunąü resztki Ğrodka czyszczącego poprzez spáukanie wodą (tylko z 
zewnątrz wirówki) lub wytarcie wilgotną Ğcierką. 

x� Wirnik i akcesoria osuszyü bezpoĞrednio po czyszczeniu. 
x� Wirnik i akcesoria naleĪy sprawdzaü co miesiąc pod kątem zuĪycia i szkód spowodowanych przez korozjĊ. 

 
Stosowanie wirnika i osprzĊtu w przypadku wystąpienia objawów zuĪycia lub korozji jest niedozwolone. 

x� Sprawdzaü wirnik co tydzieĔ pod kątem staáego osadzenia. 
 
 
23.2.2 Dezynfekcja 
x� JeĪeli zainfekowany materiaá przedostanie siĊ na wirnik lub osprzĊt, konieczne jest przeprowadzenie 

odpowiedniej dezynfekcji. 
x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków dezynfekcyjnych: 

etanol, alkohol n-propylowy, heksanol etylowy, anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. 
x� Po zastosowaniu Ğrodków dezynfekcyjnych usunąü resztki Ğrodka dezynfekcyjnego poprzez spáukanie wodą 

(tylko z zewnątrz wirówki) lub wytarcie wilgotną Ğcierką. 
x� Wirnik i osprzĊt muszą byü wysuszone bezpoĞrednio po dezynfekcji. 
 
 
23.2.3 Usuwanie zanieczyszczeĔ radioaktywnych 
x� ĝrodek musi byü przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczeĔ radioaktywnych. 
x� Skáadniki odpowiednich Ğrodków do usuwania zanieczyszczeĔ radioaktywnych: 

anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol 
wielowodorotlenowy. 

x� Po usuniĊciu zanieczyszczeĔ radioaktywnych usunąü resztki Ğrodka poprzez spáukanie wodą (tylko z zewnątrz 
wirówki) lub wytarcie wilgotną Ğcierką. 

x� Wirnik i osprzĊt muszą byü wysuszone bezpoĞrednio po usuniĊciu zanieczyszczeĔ radioaktywnych. 
 
 
23.2.4 Wirniki i akcesoria o ograniczonym okresie uĪytkowania 

(tylko w EBA 200) 
 
Czas eksploatacji wirnika jest ograniczony do 50 000 cykli pracy (cykli wirowania). Maksymalna dopuszczalna liczba 
cykli pracy jest podana na wirniku. 
 

 
Ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa wirnik nie moĪe byü wykorzystywany dalej, jeĞli zostanie przekroczona 
wskazana na nim maksymalna liczba cykli. 

 
Urządzenie jest wyposaĪone w licznik cykli, który zlicza cykle pracy (cykle wirówki). Opis patrz rozdziaá „Licznik cykli”. 
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23.3 Stosowanie funkcji autoklawu 
 

 
W urządzeniu EBA 200 S wirnik nie moĪe byü autoklawowany. 

 

 
W urządzeniu EBA 200 wirnik moĪe byü byü autoklawowany w temperaturze 121°C / 250°F (20 min). 
Po 10 cyklach sterylizacji naleĪy ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa wymieniü wirnik. 

 
Nie ma moĪliwoĞci wypowiedzenia siĊ na temat stopnia sterylizacji. 

 
Autoklawowanie przyspiesza proces starzenia tworzyw sztucznych. MoĪe ono równieĪ powodowaü zmiany 
koloru w tworzywach sztucznych. 

 
 
23.4 Naczynia wirowane 
x� JeĞli dojdzie do przecieku wzgl. do pĊkniĊcia pojemników, zbite elementy, odáamki szkáa i wydostający siĊ 

materiaá naleĪy starannie usunąü. 
x� W przypadku pĊkniĊcia szkáa naleĪy wymieniü podkáadki gumowe oraz plastikowe tulejki wirników. 

 
NieusuniĊte odáamki szkáa mogą spowodowaü kolejne pĊkniĊcia! 

x� JeĞli nastąpiá wyciek zainfekowanego materiaáu, naleĪy natychmiast przeprowadziü dezynfekcjĊ. 
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24 Zakáócenia pracy 
JeĪeli báąd nie daje siĊ usunąü za pomocą poniĪszej tabeli zakáóceĔ, naleĪy poinformowaü serwis. 
ProszĊ podaü typ wirówki i numer seryjny. Oba numery widoczne są na tabliczce znamionowej wirówki. 
 

 
Wykonaü RESET SIECIOWY: 
�� Wyáączyü przeáącznik sieciowy (poáoĪenie przeáącznika "0"). 
�� Odczekaü co najmniej 10 sek. i nastĊpnie ponownie wáączyü przeáącznik sieciowy (poáoĪenie przeáącznika 

","). 
 
 

Wskazanie Przyczyna Usuwanie 

brak wskazania  brak napiĊcia 
Uszkodzone bezpieczniki wejĞciowe 
sieci. 

�� sprawdziü napiĊcie zasilające 
�� Sprawdziü bezpieczniki sieciowe, 

patrz rozdziaá "Wymiana 
bezpieczników wejĞciowych sieci". 

�� przeáącznik sieciowy ZAà. 

TACHO ERROR 1, 2 zadziaáanie impulsu prĊdkoĞci 
obrotowej. 

LID ERROR 4.1 – 4.127 báąd blokady pokrywy 

OVER SPEED 5 nadmierna prĊdkoĞü obrotowa 

�� Po zatrzymaniu wirnika wykonaü 
RESET SIECIOWY. 

MAINS INTER 11 Przerwanie sieciowe podczas 
wirowania. (Wirowanie nie jest 
zakoĔczone.) 

�� Po zatrzymaniu wirnika otworzyü 
pokrywĊ. 

�� Wcisnąü przycisk 
START
PULSE . 

�� W razie potrzeby powtórzyü 
wirowanie. 

VERSION ERROR 12 Rozpoznano nieprawidáowy model 
wirówki. 
Báąd / uszkodzenie elektroniki 

UNDER SPEED 13 za maáa prĊdkoĞü obrotowa 

CTRL ERROR 22 – 25.4 

CRC ERROR 27.1 

COM ERROR 31 – 36 

FC ERROR 60, 
61.1 – 61.21, 

61.64 – 61.142, 
151 

Báąd / uszkodzenie elektroniki 

�� Po zatrzymaniu wirnika wykonaü 
RESET SIECIOWY. 

FC ERROR 61.23 

TACHO ERR 61.22 

Báąd pomiaru prĊdkoĞci obrotowej �� Urządzenie nie moĪe zostaü 
wyáączone, dopóki Ğwieci siĊ 
wskaĨnik ruchu obrotowego . 
Poczekaü, aĪ pojawi siĊ symbol  
(pokrywa zablokowana) (po okoáo 
120 sekundach). NastĊpnie 
wykonaü RESET SIECIOWY. 

IMBALANCE  Wirnik jest zaáadowany 
niesymetrycznie. 

�� Po zatrzymaniu wirnika otworzyü 
pokrywĊ. 

�� Sprawdziü zaáadowanie wirnika, 
patrz rozdziaá "Zaáadowywanie 
wirnika". 

�� Powtórzyü wirowanie. 

FC ERROR 61.153 Báąd / uszkodzenie elektroniki �� Wykonaü RESET SIECIOWY. 
�� Sprawdziü zaáadowanie wirnika, 

patrz rozdziaá "Zaáadowywanie 
wirnika". 

�� Powtórzyü wirowanie. 

VERS. ERR 61.154 Nieprawidáowa wersja maszyny �� Wykonaü RESET SIECIOWY. 
 
 



 PL  
 

 39/137 

 
25 Wymiana bezpieczników wejĞciowych sieci 

 
Wyáączyü przeáącznik sieciowy i odáączyü urządzenie od sieci! 

 
Uchwyt bezpiecznika (A) z bezpiecznikami wejĞciowymi sieci znajduje siĊ obok 
przeáącznika sieciowego. 
x� Wyciągnąü kabel przyáączeniowy z wtyku urządzenia. 
x� Wcisnąü zamkniĊcie zaciskowe (B) w kierunku uchwytu bezpiecznika (A) i 

wyciągnąü go. 
x� Wymieniü uszkodzone bezpieczniki wejĞcia sieciowego. A B  
 

 
UĪywaü wyáącznie bezpieczników o wartoĞci znamionowej 
odpowiedniej dla typu, patrz poniĪsza tabela. 

 x� Ponownie wsunąü uchwyt bezpiecznika do momentu zaskoczenia zamkniĊcia na 
zacisk. 

x� Urządzenie ponownie podáączyü do sieci. 
 
 
 Model Typ Bezpiecznik Nr do zam 
 EBA 200 1800 T 1,6 AH/250V E891 
 EBA 200 1800-01 T 3,15 AH/250V E997 
 EBA 200 S 1802 T 3,15 AH/250V E997 
 EBA 200 S 1802-01 T 6,3 AH/250V 2266 
 
 
26 Zwrot urządzeĔ 
 

 
Przed odesáaniem urządzenia naleĪy zamontowaü zabezpieczenie na czas transportu. 

 
JeĪeli zwrot urządzenia lub akcesoriów nastĊpuje na adres firmy Andreas Hettich GmbH & Co. KG, to przed wysyáką 
urządzenie naleĪy poddaü dekontaminacji oraz oczyĞciü je celem ochrony osób, Ğrodowiska naturalnego i 
materiaáów. 
Zastrzega siĊ prawo odmowy przyjĊcia zanieczyszczonych urządzeĔ lub akcesoriów. 
Kosztami ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji zostanie obciąĪony klient. 
Prosimy o zrozumienie naszego stanowiska. 
 
 
27 Utylizacja 
Przed utylizacją urządzenia konieczne jest jego dekontaminacja i oczyszczenie dla ochrony osób, Ğrodowiska i 
materiaáu. 
Urządzenie utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stosownie do dyrektywy 2002/96/UE (WEEE) urządzeĔ dostarczonych po dniu 13.08.2005 r. nie moĪna wyrzucaü do 
odpadów domowych. Urządzenie naleĪy do grupy 8 (sprzĊt medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru „business to 
business”. 

 

Symbol z przekreĞlonym koszem wskazuje na zakaz wyrzucania urządzenia do odpadów domowych. 
Przepisy poszczególnych krajów UE w zakresie utylizacji mogą siĊ od siebie róĪniü. W razie wątpliwoĞci 
prosimy siĊ zwracaü do dostawcy urządzenia. 

 
 
 




