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1 Берілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықты пайдалану 

• Инкубациялау шкафын қолданар алдында, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.  

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық құрылғының жеткізу жиынтығына кіреді.  Әрқашан қол астында ұстаңыз.   

• Құрылғыны басқа жерге көшіру кезінде оған нұсқаулықты тіркеңіз. 
 
 
2 Таңбалар мәні 

 

 

Аспаптағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіптілік орны. 
  
 

 

Құралдағы шарты белгі: 

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды сақтау. 
Бұл белгі пайдаланушы осы пайдалану нұсқауларын сақтауы тиіс екенін көрсетеді. 

 
 

 

Осы құжаттағы таңба: 

Назар аударыңыз, жалпы қауіптілік орны. 
Бұл таңба қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды білдіреді және ықтималды қауіпті 
жағдайларды көрсетеді. 

Берілген нұсқауды сақтамау персоналдың жарақаттануына және мүліктің зақымдалуына алып 
келуі мүмкін. 

 
 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба: 

Биологиялық қауіптілік туралы ескерту. 
 
 

 
Осы құжаттағы таңба: 

Бұл таңба маңызды жағдайларды көрсетеді. 
 
 

 
 

Аспаптағы таңба: 
Таңба аспапта топсаның қасында орналасқан. 

Ротордың айналу бағыты 
 
 

 Аспаптағы таңба: 
Таңба корпустың алдыңғы бөлігінде саңылаудың астында орналасқан. 

Қақпақты авариялық блоктан шығару үшін алты қырлы кілті бұрау бағыты. 
 
 

 

Аспаптағы және осы құжаттағы таңба:  

2012/19/EU директивасына сәйкес құрылғыларды бұдан былай тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге 
жаратуға тыйым салынады. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жоғары. 
 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 
Жөнелтім қаптамасы көрсетілген ылғалдылық диапазонының (10% - 80%) шеңберінде сақталуы, 
тасымалдануы және пайдалануы керек. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жөнелтім қаптамасы көрсетілген температураның диапазоны (-20°C - +60°C) шеңберінде 
сақталуы, тасымалдануы және пайдалануы керек. 

 
 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Жөнелтім қаптамасын ылғалдан қорғау және тек құрғақ жерде сақтау керек. 

 

 

Қаптамадағы шартты белгі: 

Қаптаманың ішіндегісі сынғыш. Абайлап ұстаңыз! 
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Қаптамада көрсетілген таңба: 
Қаттау шегі.  
Ең төменгіге қоюға болатын бірдей бумалардың максималды саны, "n" көрсетілген жер - рұқсатты 
саны. Ең төменгі бума  "n"-ге кірмейді. 

 

 
 
3 Тағайындалуы бойынша пайдалану 

EBA 280 / EBA 280 S центрифугасы 2017/746 (ЕО) ln-Vitro диагностикасы регламентіне сәйкес ln-vitro 
диагностикалық құрылғысы болып табылады. 
Құрылғы диагностикалық мақсатта кейіннен өңдеу үшін адамнан алынған сынама материалды 
центрифугалауға және қанықтыруға арналған. Пайдаланушы құрылғыда алдын ала берілген шектеулер 
аясында өзгермелі физикалық параметрлерді орната алады. 
 
Центрифуганы тек білікті персонал жабық зертханаларда пайдалануы тиіс. Центрифуга тек жоғарыда аталған 
пайдалану мақсатына арналған. Мақсаты бойынша пайдалану, сондай-ақ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы 
барлық нұсқаулардың орындалуын және тексеру және техникалық қызмет көрсету жұмыстарының уақтылы 
өткізілуін қамтиды. 
Кез келген басқа жолмен немесе осы шеңберден тыс пайдалану мақсатынан тыс болып есептеледі. Пайда 
болатын залал үшін Andreas Hettich GmbH & Co. KG компаниясы жауапты емес. 
 
 
4 Қалдық тәуекелдер 

Құрылғы дамыған техниканың қазіргі заманғы деңгейіне және жалпылама танылған қауіпсіздік техникасы 
талаптарына сәйкес құрастырылған. Тиісті пайдаланбау және қызмет көрсету кезінде пайдаланушының, 
үшінші тұлғаның өмірі және денсаулығы үшін қауіп, сонымен қатар құрылғыны және басқа мүлікті зақымдау 
қаупі туындауы мүмкін. Құрылғы тек тағайындалуы бойынша және тек техникалық мінсіз жағдайда ғана 
пайдаланылуы керек.  

Қауіпсіздігіне теріс әсер етуі мүмкін болатын ақауларды тез арада жою керек. 
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5 Техникалық деректер 

 

Дайындаушы 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Тутлинген 

Моделі EBA 280 EBA 280 S 

Basic-UDI-DI 4050674010008QE 

Желілік кернеу ( 10%) 200 – 240 В 1 

Желі жиілігі 50 – 60 Гц 

Жалпы пайдаланылатын қуат 185 ВА 330 ВА 

Тоқты пайдалану 0.85 A 1.6 A 

Суық агент 6 x 50 мл 

Макс. көлемі 1.2 кг/дм3 

Шекті тығыздығы 6000 

Айналу жиілігі (RPM) 4146 5071 

Үдеу (RCF) 2700 Нм 

Кинетикалық энергиясы жоқ 

Міндетті тексеріс (BGR 500)  
Қоршаған орта жағдайы 
(EN / IEC 61010-1) 

Тек бөлменің ішінде 

− Орнату орны Теңіз деңгейінен 2000 м дейін 

− Биіктігі 2°C бастап 40°C дейін 

− Қоршаған орта температурасы 31°C дейінгі температура үшін ауаның максималды салыстырмалы 
ылғалдылығы 80%, 40°C кезінде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50% 

дейінгі желілік төмендеу. 

− Ауаның ылғалдылығы  

− Тоқ кернеуінің ұлғаю категориясы 
(IEC 60364-4-443) 

2 

− Ластау дәрежесі  

 Жарылуға қауіпті ортада пайдалану үшін жарамсыз. 

ЭМС  

− Кедергілердің сәуле шығаруы, 
кедергілерден қорғаныс 

EN / IEC 61326-1, B санаты 

Шу деңгейі (роторға байланысты)  51 дБ(A)  56 дБ(A) 

Өлшемдері  

− Ені 326 мм 

− Тереңдігі 400 мм 

− Биіктігі 242 мм 

Салмағы шамамен 11 кг 
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6 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар 

 

 
Берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулықтың нұсқауларын сақтамау кезінде дайындаушы кез 
келген кепілдік наразылықтарынан бас тартады. 

 

 
Құрылғыға қатысты ауыр оқиғалар туралы хабарлау 
Құрылғыға қатысты ауыр оқиға орын алса, өндірушіге немесе қажет болса, құзыретті органға 
хабарлаңыз. 

 
 

 

• Центрифуга оның тұрақты пайдаланылуы қамтамасыз етілетіндей (аударуға қарсы) 
орнатылуы керек.  

• Центрифуганы қолданар алдында міндетті түрде роторды отырғызу беріктігін тексеріңіз.  

• Центрифугалау уақытында EN / IEC 61010-2-020 сәйкес центрифуганың айналасында 300 мм 
қауіпсіздік аймағында адамдар, қауіпті заттар мен бұйымдар болмауы керек.  

• Қатты коррозия іздері, механикалық зақымдары немесе пайдалану мерзімі өткен 
роторларды, ілмектерді және компоненттерді пайдалануға тыйым салынады. 

• Центрифугада қауіпсіздікке әсер ететін зақымдар болған кезде центрифуганы пайдалануға 
беруге тыйым салынады.  

• Көлденең роторлар үшін ілгіштердің біркелкі ауытқуын қамтамасыз ету үшін тірек мойнын 
тұрақты майлап отыру керек (Hettich №  4051 қоюланған майы). 

• Центрифугаларда температураны реттеусіз бөлменің жоғары температурасы және/немесе 
аспапты жиі қолдану кезінде центрифуганың ішкі көлемінің қызуы мүмкін. Сондықтан 
температураның әсерінен сынама материалы өзгертілуі мүмкін. 

 

• Центрифуганы пайдаланбас бұрын пайдалану жөніндегі Нұсқаулық мұқият оқу керек. Орнатуға тек 
берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты оқыған тұлғаларға ғана жұмыс істеуге рұқсат етіледі.  

• Пайдалану жөніндегі Нұсқаулықпен және орындау үшін міндетті болып келетін жазатайым оқиғаларды 
алдын алу бойынша ережелермен қатар қауіпсіздік техникасы және жұмыстарды білікті орындау бойынша 
жалпылама қабылданған техникалық ережелерді де сақтау керек. Жазатайым оқиғаларды алдын алу 
және қоршаған ортаны қорғау бойынша қолданыстағы жергілікті ұйғарымдарды ескерумен Пайдалану 
жөніндегі нұсқаулыққа толықтырулар енгізу керек.  

• Центрифуга технологияның ағымдағы жағдайына сәйкес құрастырылған және пайдалануда қауіпсіз. 
Соған қарамастан, егер оны оқымаған маман тиісінше емес немесе тағайындалуына сәйкес емес 
пайдаланса, оператор немесе үшінші тұлға үшін қауіп көзі болуы мүмкін.  

• Центрифуганы жұмыс уақытында жылжытуға немесе итеруге тыйым салынады.  

• Ешқашан айналып тұрған роторға ақаулық жағдайында немесе авариялық блоктан шығару кезінде қол 
тигізуге болмайды.  

• Центрифуганы суық бөлмеден жылы бөлмеге орнын ауыстыру кезінде конденсаттың пайда болуын алдын 
алу үшін желіге қоспас бұрын жылы бөлмеде кем дегенде 3 сағат күту керек немесе 30 минут суық 
бөлмеде жұмыс істете отырып, оны жылыту керек. 

• Тек дайындаушының осы қондырғы үшін рұқсат еткен роторларын және компоненттерін пайдалануға 
болады («Қосымша. Роторлар және компоненттер» бөлімін қар.). «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімінде көрсетілмеген центрифугалық түтіктерді пайдалану тек дайындаушының 
келісімен ғана рұқсат етіледі.  

• Центрифуганың роторын жүктеу "Роторды жүктеу" бөліміне сәйкес орындалуы керек.  

• Максималды айналу жиілігімен центрифугалау кезінде материалдар және олардың қоспасының 
тығыздығы 1,2 кг/дм3 аспау керек.  

• Рұқсат етілмеген дисбалансы бар центрифугалауға тыйым салынады. 

• Центрифуганы жарылуға қауіпті ортада пайдалануға тыйым салынады.  

• Мынандай материалдарды центрифугалауға тыйым салынады:  

− жанатын немесе жарылуға қауіпті материалдар; 

− көп энергияны бөлумен бір біріне химиялық әсер ететін материалдар. 

Қауіпті субстанция үшін арнайы бұранда бекітпесі бар центрифугалау үшін арналған түтіктер 
пайдаланылуы керек. 3 және 4 тәуекел тобының материалдары үшін жабылатын түтіктерге қосымша 
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центрифугалау үшін био-саңылаусыздандыруы бар компоненттер қолданылуы керек (Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының «Зертханадағы биологиялық қорғаныс» нұсқаулығын қар.). 
Био-саңылаусыздануы бар компоненттерді пайдаланбаса, центрифуга EN / IEC 61010-2-020 стандартына 
сәйкес микробиологиялық саңылаусыз болып табылмайды.  
Берілген центрифуга үшін сақтандырғыш биожүйелер қарастырылмаған.  

• Қатты жемірілген материалдары бар центрифуганың жұмыс істеуіне тыйым салынады, бұл материалдар 
роторлардың, ілгіштердің және компоненттерді механикалық беріктігіне жағымсыз әсер етуі мүмкін.  

• Жөндеуді орындауға тек дайындаушы уәкілетті еткен мамандарға ғана рұқсат етіледі.  

• Тек Andreas Hettich GmbH & Co. KG фирмасының рұқсат етілген компоненттері және түпнұсқалы қосымша 
бөлшектерін қолдануға рұқсат етіледі.  

• Келесі қауіпсіздік техникасы ережелері әрекет етеді:  
EN / IEC 61010-1 және EN / IEC 61010-2-020, сонымен қатар олардың ұлттық аналогтары.  

• Центрифуганың қауіпсіздігі және сенімдігі тек келесі жағдайларды орындаған кезде ғана кепілдендіріледі:  

− центрифуга берілген пайдалану жөніндегі Нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылады;  

− электромонтаж центрифуганы орнату орнында EN / IEC стандартының талаптарына сәйкес келеді;  

− мемлекетте тағайындалған құрылғының қауіпсіздігін тексеруді, мысалы Германияда BGV A1 және 
BGR 500 сәйкес, білікті маман орындайды. 

 
 
7 Тасымалдау және сақтау 

 
7.1 Тасымалдау 

 

 
Құрылғыны тасымалдау алдында көліктік бекіткіштерді орнату керек. 

 
Құрылғыны және компоненттерді тасымалдау тек келесі қоршаған орта жағдайында рұқсат етіледі: 

• Қоршаған орта температурасы: -20 °C бастап +60 °C дейін 

• Салыстырмалы ауа ылғалдылығы: 20–80%, конденсат түзілмейді. 
 
 
7.2 Сақтау 

 

 
Құрылғыны және компоненттерді тек жабық құрғақ бөлмелерде сақтауға рұқсат етіледі.. 

 
Құрылғыны және компоненттерді сақтау тек келесі қоршаған орта жағдайында рұқсат етіледі: 

• Қоршаған орта температурасы: -20 °C бастап +60 °C дейін 

• Салыстырмалы ауа ылғалдылығы: 20–80%, конденсат түзілмейді 
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8 Жеткізу көлемі 

Центрифуганың жеткізу жиынтығына келесі компоненттер кіреді: 
1. Негізгі блок - 1 дана 
2. Қорек беру кабелі - 1 дана 
3. Сақтандырғыштар - 2 дана 
4. Редукторлар 1059 - 8 дана (тек EBA 200 S үшін). 
5. Алты қырлы штифті кілт - 1 дана. 
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана. 
7. «Тасымалдау кезіндегі қорғаныс» көрсеткіші - 1 дана. 
8. Роторлар*: 

- Көлденең ротор, 6-орынды, Ø140 мм, ілгіштерсіз, ілгіштердің еңіс бұрышы90°. 
- Бұрыштық ротор, 12-орынды, көлемі 5-7 мл түтіктерге арналған, бұрышы 35°. 
- Бұрыштық ротор, 6-орынды, көлемі 7-50 мл түтіктерге арналған, бұрышы 35°. 
- Бұрыштық ротор, 12-орынды, көлемі 0.5-15 мл түтіктерге арналған, бұрышы 35°. 
- Көлденең ротор, 8-орынды, Ø140 мм, ілгіштерсіз, ілгіштердің еңіс бұрышы 90°. 

- Көлденең ротор, 12-орынды, Ø140 мм, ілгіштерсіз, ілгіштердің еңіс бұрышы 60°. 
9. Ілгіштер*: 
- Бір орынды ілгіш, 6 орынды ротор үшін арналған, максималды көлемі 15 мл түтіктерге арналған. 
- Бір орынды ілгіш, Ø31 мм, көлемі 1.6-6 мл, шыны түтіктерге, қан/зәр жинау үшін арналған түтіктерге 
арналған.  
- Бір орынды ілгіш, көлемі 4-10 мл, шыны түтіктерге, қан/зәр жинау үшін арналған түтіктерге арналған.  
- Бір орынды ілгіш, Ø25 мм, көлемі 1.6-5 мл, шыны түтіктерге, қан/зәр жинау үшін арналған түтіктерге 
арналған.  
. 
10. Адаптерлер*: 
- Бір орынды адаптер, полипропилен, өлшемі 10.7х36 мм, көлемі 0.5 мл түтіктерге арналған, жиында 6 
данадан.  
- Бір орынды адаптер, полипропилен, 10.7х36 мм, көлемі 0.5 мл түтіктерге арналған, жиында 8 данадан көп 
емес. 
- Бір орынды адаптер, көлемі 1.6-5 мл түтіктерге арналған, 1 қаптама х 10 дана 
- 3-орынды адаптер, көлемі 7 мл шыны түтіктерге арналған 
- Бір орынды адаптер, қан/зәр жинау үшін арналған түтіктерге, көлемі 10 мл шыны түтіктерге арналған. 
- Бір орынды адаптер, Ø34.5 мм, көлемі 15 мл конустық сынамалар үшін арналған. 
- Бір орынды адаптер, көлемі 25 мл шыныдан және поликарбонаттан жасалған сынамалар үшін арналған.  
- Бір орынды адаптер, көлемі 50 мл поликарбонаттан жасалған сынамалар үшін арналған. 
- Бір орынды адаптер, Ø34.5 мм, көлемі 50 мл конустық сынамалар үшін арналған. 
- Адаптер, полипропилен, өлшемі 13х75 мм, көлемі 6 мл сынамалар үшін арналған.  
- Адаптер, полипропилен, өлшемі 13х100 мм, көлемі 7 мл сынамалар үшін арналған.  
11. Ендірмелер*:  
- Резина ендірмелері, бір орынды ілгіштер үшін және көлемі 4-7 мл сынамалар үшін арналған, 1 қаптама х 6 
дана. 
 
* - Қажеттілігі бойынша жеткізіледі. 
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9 Көліктік бекіткішті шешу 

 

 

Көліктік бекіткішті шешіп тастаңыз.  

 Көліктік құрылғыны кейінірек тасымалдаған кезде қайта орнатуға болатын етіп сақтаңыз.   

Құрылғыны орнатқан көліктік бекіткішімен ғана тасымалдауға болады. 

 
Мотор центрифуганы тасымалдау кезінде зақымданудан қорғау үшін бекітіледі.   
Құрылғыны пайдаланбас бұрын көліктік бекіткіштер алынып тасталуы керек. 
 
 

(a)

(b) (b)

(a)

 
 

• Екі бұранданы (а) бұрап алыңыз және кергіш тығындарын (b) шешіңіз. 
 

 
Көліктік бекіткіштерді орнату кері ретпен орындалады.  

 
 
10 Пайдалануға беру 

• Корпус негізінен көліктік бекіткіштерді шешіңіз, "Көліктік бекіткішті шешу" бөлімін қар. 

• Центрифуганы лайықты орынға берік орнату және оны көлденеңінен түзету. Орнату кезінде EN / 
IEC 61010-2-020  жазылған центрифуганың айналасындағы  300 мм қауіпсіз қашықтықты сақтау.  

 

EN / IEC 61010-2-020 сәйкес, центрифугалау кезінде центрифуганың айналасындағы 300 
мм қауіпті аймақта адамдар, қауіпті материалдар және заттар болмау керек.  

• Желдеткіш тесіктерін бұғаттау тыйым салынады.  
Центрифуганың желдеткіш ойықтары мен тесіктердің  көрші объектілерге дейінгі қашықтығы 300 мм кем 
болмау керек. 

• Желілік кернеудің фирмалық кестеде жазылған деректерге сәйкес келуін тексеру.  

• Центрифуганы қорек беру кабелімен стандартты розеткаға жалғау. Жалғау параметрлерін - "Техникалық 
сипаттамалар" бөлімін қар. 

• Желілік ажыратқышты қосу (ажыратқыш жағдайы ""). Қысқа мерзімге жарық диоды жанады. 

• Дисплейде келесі индикация рет-ретімен пайда болады: 

• 1. Центрифуга моделі. 

• 2. Бағдарламалық жасақтама түрі, нөмірі және нұсқасы. 
3. Соңғы айырып танылған ротор үшін ротор (Rotor) коды және ротордың максималды айналу жиілігі 

(maxRPM). 
4. Соңғы қолданылған бағдарламаның немесе 1 бағдарламаның центрифугалау деректері. 

 
Егер қақпақ жабық болса, дисплейде "Open the lid" хабарламасы пайда болады. 
Мұндай жағдайда центрифугалау деректерін алу үшін қақпақты ашу керек. 
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11 Қақпақты ашу және жабу 

 
11.1 Қақпақты ашу 

 

 
Қақпақты тек қосылған центрифуга және тоқтап тұрған ротор кезінде ашуға болады.  
Егер ол ашылмаса, "Авариялық блоктан шығару" бөлімін қар. 

 

 
Егер циклдің есептегіші қосулы тұрса, центрифуга жұмысының циклінен кейін, циклдің қалған саны 
(центрифуга жұмысы) қақпақтың ашылуы кезінде қысқа мерзімде көрсетіледі. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 
 

STOP

OPEN  
• Батырманы басыңыз.  

Қақпақты электр жетегінің көмегімен 
блоктан шығарыңыз.  

 : Қақпақ блоктан шығарылған. 
Батырмадағы сол жақ  жарық диоды 
өшеді. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 
11.2 Қақпақты жабу 

 

 

Қақпақ пен корпус арасын саусақтармен ұстамаңыз.   

Қақпақты өткір қозғалыстармен жаппаңыз. 

 
 

 • Қақпақты жабыңыз және қақпақтың 
алдыңғы шетін кішкене басыңыз. 
Қақпақты блоктау электр жетегімен 
орындалады.  

 : Қақпақ блокқа түскен. 
STOP

OPEN  батырмадағы сол жақ жарық 
диоды жанады. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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12 Роторды орнату және шешу 

 
Сөндіру батырмасы бар ротор 

B

A

 

Роторды орнату: 

 
Қозғалтқыш білігі мен ротордың арасындағы қоқыс бөлшектері 
ротордың бекітілуіне кедергі келтіреді және дірілді тудырады.   

Қажет болса, роторды орнатпас бұрын қозғалтқыш білігін (B) және 
ротордың күпшегін тазалаңыз. 

• Роторды қосу батырмасының үстінен (A) жоғары көтеріп, көлденеңінен 
қозғалтқыш білігіне (В) орнатыңыз.  Ротор автоматты түрде қозғалтқыш 
білігіне бекітіледі.   

• Ротордың қозғалтқыш білігіне дұрыс орнатылғандығын тексеру үшін 
роторды сол және оң жағынан аздап ұстап, жоғары қарай тартыңыз. 

 
Роторды шешу: 

• Ажыратқышты (A) ротордың үстіне көтеріп, оны құлыптап, роторды 
қозғалтқыш білігінен шығарыңыз  
 

 
 
Сөндіру батырмасы жоқ ротор 

B

C

 

Роторды орнату: 

 
Қозғалтқыш білігі мен ротордың арасындағы қоқыс бөлшектері 
ротордың бекітілуіне кедергі келтіреді және дірілді тудырады.   

Қажет болса, роторды орнатпас бұрын қозғалтқыш білігін (B) және 
ротордың күпшегін тазалаңыз. 

• Роторды тұтқасынан (C) көтеріңіз, оны қозғалтқыш білігіне (B) көлденең 
орналастырыңыз және тоқтағанша төмен қарай басыңыз  

 
Роторды шешу: 

• Роторды қозғалтқыш білігінен оны тұтқасынан (С) ұстап тұрып ажыратыңыз.  
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13 Роторды жүктеу 

 

 

Центрифугалау үшін арналған шыныдан жасалған стандартты түтіктердің RZB 4000 (DIN 58970  2 
бөлім) дейінгі жүктемелік қабілеттілігі болады. 

 

• Ротордың қозғалтқыш білігіне дұрыс орналасуын тексеру үшін роторды сол және оң жақ жағынан сәл 
ұстаңыз, оны жоғары қарай тартыңыз. 

• Көлденең роторлар үшін роторлардың барлық орындары бірдей ілгіштермен қамтылуы керек.. 

• Роторлар және ілгіштер үнемі симметриялы жүктелуі керек. Центрифугалау үшін арналған түтіктер ротор 
орындары бойынша біркелкі орналасуы керек. Рұқсат етілген комбинациялар «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімінде келтірілген.  
Бұрыштық роторларда барлық мүмкін ротор орындары жүктелуі мүмкін, «Қосымша. Роторлар және 
компоненттер» бөлімін қар. 

 

 

 

Ротор біркелкі жүктелген 
 

Рұқсат етілмейді! 
Ротор біркелкі жүктелмеген 

• Резиналы төсемелері бар ыдыстар үшін түтіктер асында центрифугалау үшін әрдайым мөлшері бірдей 
төсемелер жатуы керек.  

• Центрифуганың ыдысын тек центрифугадан тыс толтыру керек.  

• Дайындаушымен көрсетілген центрифугалау үшін арналған түтіктерді толтырудың максималды көлемінен 
асып кетуге тыйым салынады.   

 

Бұрыштық роторы бар центрифуганың 
ыдысын одан центрифугалау барысында 
ортаға тепкіш күш әсерінен сұйықтық ағып 
кетпейтіндей ғана толтыру керек.  
 

  Сұйықтық 
 
 
 
Ортаға тепкіш күш 

 

• Бұрыштық роторды жүктеу кезінде оған судың түсуіне жол бермеу керек; бұл центрифуганың кеңістігіне де 
қатысты.  

• Маятникті роторларды жүктеу кезінде, сонымен қатар центрифугалау барысында ілгіштерді ортаға тепкіш 
шығару кезінде олардың ішіне сонымен қатар центрифугалау кеңістігіне судың түсіп кетуіне жол бермеу 
керек.  

• Центрифугалау үшін түтіктердің салмағындағы минималды айырмашылықты қамтамасыз ету үшін 
түтіктерді толтыру биіктігінің бірдей болуын қадағалаңыз. 

• Әрбір роторда жүктеменің шекті салмағы көрсетілген. Бұл салмақтан асып кетуге тыйым салынады. 
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14 Басқару элементтері және индикациялар 

 

PROG

PROG

START

PULSE

t/min:s

RCF

RPM

STOP

OPEN

 
 
 
 
14.1 Бейнеленетін таңбалар 

 

 Қақпақ блоктан шығарылды. 

 Қақпақ блокқа түсті. 

 
Айналу индикаторы. Айналу индикаторы сағат тіліне қарсы айналатын ротор таңбасын білдіреді.  

 
 
14.2 Басқару панеліндегі батырмалар 

 

PROG

 
 

 • Бағдарламаны шақыру 

• Бағдарламаны сақтау. 
 

RCF

 
 

 • RPM-индикациясы (RPM) және RCF-индикациясы ( RCF ) арасын ауыстырып-қосу. 
RCF мәні  жақшамен көрсетіледі 

Егер  RCF-индикациясы таңдалса, батырманың үстінен жарық диоды жанады.   

RPM: Айналу жиілігі 
RCF Центрифуганың салыстырмалы үдеуі 
 

 

 • Жеке параметрлерді таңдау батырмасы. 
Батырманың әрбір келесі басу кезінде келесі параметр таңдалады.  

• "MACHINE MENU" ашу. (батырманы 8 секунд бойы басып тұрып). 

•  "Machine Menu" "  Info", "  Settings" және "  Time & Cycles" мәзірін таңдау. 

• Мәзір тармақтарын алдыға қарай парақтау. 
 

    

 • Алдында таңдалған параметр мәнін өзгерту.  

Батырманы ұстап тұрғанда мән өсу жылдамдығымен өзгереді. 
 

START

PULSE  
 

 • Центрифугалауды іске қосу. 
Батырмадағы жарық диоды ротор айналып тұрғанша центрифугалау барысында жанып 
тұрады. 

• Қысқа мерзімді центрифугалау. 
Центрифугалау батырма басылып тұрғанша орындалады. Батырмадағы жарық диоды ротор 
айналып тұрғанша центрифугалау барысында жанып тұрады. 

• Енгізілген деректерді және өзгерістерді сақтау. 

• "  Info", "  Settings" және "  Time & Cycles" мәзірінің ашылуы 
 

STOP

OPEN  
 

 • Центрифугалауды аяқтау. 
Ротор жұмысы берілген тежеу сатысында тоқтайды. Батырмадағы оң жақ жарық диоды ротор 
тоқтағанша жанады. Ротор тоқтаған соң батырмада сол жақ жарық диоды жанады.  
Батырманы екі рет басқан кезде ротордың үздіксіз жұмысы іске қосылады.  

• Қақпақты блоктан шығару. 
Батырмадағы сол жақ жарық диоды өшеді. 
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14.3 Баптау мүмкіндіктері 

 
PROG RCL Сұралатын бағдарламаға арналған ұяшық. 

Қолжетімді бағдарлама ұяшықтары - 1-9 и # . 
 

t/min Жұмыс ұзақтығы. –Баптау диапазоны 1–99 мин 1 минут қадаммен. 
 

t/sec Жұмыс ұзақтығы. Баптау диапазоны 1–59 сек 1 секунд қадаммен. 
 

 Үздіксіз жұмыс "--:--". t/min және t/sec параметрлері үшін «нөл» мәнін енгізіңіз. 
 

Begins at  
START 
(бастап 
санау) 
 

Жұмыс уақытын санау. 
Жұмыс уақытын санау центрифугалауды іске қосқан сәттен бастап бірден басталады.  

Begins at 
SPEED 
(бастап 
санау) 
 

Жұмыс уақытын санау берілген айналу жиілігіне жеткеннен кейін басталады. С 

 
Баптау тек егер "Dual time" функциясы қосылып тұрса ғана мүмкін болады, "«Dual time» 
функциясын қосу/қоспау» бөлімін қар. Берілген функция дайындаушы зауытта іске 
қосылады 

  
RPM Айналу жиілігі  

Баптау диапазоны 200 об/мин бастап ротордың максималды айналу жиілігіне дейін. 
Баптау қадамы 10. 
Ротордың максималды айналу жиілігі "Қосымша. Роторлар және компоненттер" бөлімінде 
көрсетілген. 
 

RAD/мм Центрифугалау радиусі  
Баптау диапазоны 10 мм бастап 330 мм дейін, 1 мм қадаммен. 
Центрифугалау радиусі "Қосымша. Роторлар және компоненттер" бөлімінде келтірілген. 

 
 

Центрифугалау радиусін тек RCF ( RCF ).таңдалған индикациясы кезінде ғана енгізуге 
болады. 

  
RCF Центрифуганың салыстырмалы үдеуі  

Шекті баптау диапазоны 200 об/мин бастап ротордың максималды айналу жиілігіне дейін. 
Баптау 1 қадаммен. 

 
 

Центрифуганың салыстырмалы үдеуін (RCF) тек RCF ( RCF ).таңдалған индикациясы 
кезінде ғана енгізуге болады. 

Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) центрифугалау радиусіне (RAD) байланысты. 
Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) және орнатылған центрифугалау радиусі 
(RAD) келтірілген.  

  

 
 

1 – 9 екпін профилі. 9 профиль = мин. екпін уақыты, 1 профиль = макс. екпін уақыты. 
 

 0 – 9 тежеу профильдері. 9 профиль = минималды тоқтау уақыты, 1 профиль = максималды тоқтау 
уақыты, 
 0 профиль = максималды тоқтау уақыты (тежеусіз). 
 

PROG STO Бағдарламаны сақтауға арналған ұяшықтар. 
9 бағдарламаны сақтауға болады (бағдарлама ұяшықтары 1-9). 

 
 

# бағдарлама ұяшығы бос болуы керек. 

# бағдарлама ұяшығын центрифуганың өзгертілген параметрлері үшін аралық сақтау 
ретінде пайдалануға болады.  

# бағдарлама ұяшығындағы центрифуга параметрлері бағдарлама ұяшығында 
сақталмаған өзгертілген параметрлермен центрифуганың жұмыс циклын орындау кезінде 
әр кез сайын қайта жазылады.  
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15 Бағдарламалау 

 

 
# бағдарлама ұяшығы бос болуы керек. 

# бағдарлама ұяшығын центрифуганың өзгертілген параметрлері үшін аралық сақтау ретінде 
пайдалануға болады. 

Центрифуга параметрлерінің өзгеруі кезінде оларды бағдарлама ұяшығына сақтамағанда индикаторда 
ұяшық нөмірі "-" түрінде бейнеленеді. Центрифуганы іске қосудан кейін мұндай параметрлер автоматты 
түрде # бағдарлама ұяшығында сақталады. 

# бағдарлама ұяшығындағы центрифуга параметрлері бағдарлама ұяшығында сақталмаған өзгерілген 
параметрлермен центрифуганың жұмыс циклін орындау кезінде әр кез сайын қайта жазылады.  

 
 
15.1 Бағдарламаны енгізу және өзгерту 

 

 
Қызмет көрсету мерзімін енгізу үшін t/min және t/sec параметрлерін нөлге қою керек. Уақыт 
индикациясы аясында (t/min:s)  "--:--" бейнеленеді. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) центрифугалау радиусіне (RAD) байланысты. Дұрыс 
есептеу тек дұрыс центрифугалау радиусі енгізілген кезде ғана мүмкін болады. RCF мәнін енгізу 
уақытында центрифугалау радиусінің берілген мәні бейнеленеді.  

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

Салыстырмалы үдеу (RCF) және центрифугалау радиусінің (RAD) индикациясы және енгізу мәні тек 
таңдалған RCF ( RCF ) индикациясы кезінде ғана мүмкін болады. 

Егер таңдағаннан кейін немесе параметрлерді енгізу үдерісінде 8 секунд аралығында бірде бір перне 
басылмайтын болса, онда индикатор алдыңғы мәндерді көрсету режиміне ауысады. Бұл жағдайда 
параметрлерді енгізуді қайталау керек.  

Параметрлерді енгізуді кез келген сәтте 
STOP

OPEN
. батырмасымен тоқтатуға болады. Бұл жағдайда 

баптаулар сақталмайды. 

 
 

  Мысалы: 
Индикация RPM (RPM) 

Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

 

• Батырманы басыңыз. 
PROG RCL : Бейнеленетін 
центрифугалау параметрлері бар 
бағдарлама ұяшығы. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

  

• Батырмалар көмегімен центрифугалау 
параметрі индикаторын енгізу керек 
болатын бағдарлама ұяшығын енгізіңіз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау параметрі бейнеленеді. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

Жалғасы келесі бетте   
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  Мысалы: 
Индикация RPM (RPM) 

Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

RCF

 

• Қажет болса батырмалар көмегімен 
RPM (RPM) немесе RCF ( RCF ) 
индикациясын таңдаңыз. Егер RCF 
( RCF ) индикациясы таңдалса, 
батырманың үстінде индикатор 
жанады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

 

• Қажетті центрифугалау параметрі 
шықпағанша батырманы басыңыз. 
Мысалы: t/min Жұмыс ұзақтығы, 
минуттер. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

  

• Батырмалар көмегімен қажетті мәнді 
енгізіңіз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

 
 

  

• Жүйелі түрде центрифугалаудың 
барлық параметрін енгізіңіз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

 

• Келесі индикация шықпағанша 
батырманы басыңыз. 
PROG STO : центрифугалау параметрі 
сақталатын бағдарлама ұяшығы. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

  

• Батырмалар көмегімен қажетті 
бағдарлама ұяшығын енгізіңіз.  

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    
START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау параметрі бағдарлама 
ұяшығында сақталады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 
 
15.2 Бағдарламаны шақыру 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

PROG

 

• Батырманы басыңыз. 
PROG RCL : Бейнеленетін 
центрифугалау параметрлері бар 
бағдарлама ұяшығы. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    

  

• Батырмалар көмегімен центрифугалау 
параметрі индикаторын енгізу керек 
болатын бағдарлама ұяшығын енгізіңіз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    
START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау параметрі бейнеленеді. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 
15.3 Бағдарламаны сақтау 

  Мысалы: 
Индикация RPM (RPM) 

Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

PROG

 

• Батырманы екі рет басыңыз. 
PROG STO : центрифугалау параметрі 
сақталатын бағдарлама ұяшығы. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM
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• Батырмалар көмегімен центрифугалау 
параметрін сақтау керек болатын 
бағдарлама ұяшығын енгізіңіз.  

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау параметрі бағдарлама 
ұяшығында сақталады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM
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16 Центрифугалау 

 

 

Центрифугалау кезінде EN / IEC 61010-2-020 сәйкес центрифуганың айналасында 300 мм қауіпсіздік 
аймағында адамдар, қауіпті заттар және бұйымдар болмау керек.  

 

 
Әрбір центрифугалаудан кейін қақпақты блоктан шығару кезінде қысқа мерзімге қалған циклдер 
(центрифуга жұмысының) саны бейнеленеді.  

Мысалы: 

PROG t/min:sRPM

 

Егер роторды жүктеу кезінде салмақтың шекті айырмашылығы жоғары болса, іске қосу кезінде 
центрифуга жұмысының циклі тоқтайды және келесі индикация бейнеленеді:  

PROG t/min:sRPM

 

Центрифугалау үдерісін кез келген сәтте 

STOP

OPEN  батырмасымен тоқтатуға болады.  

Центрифуганың жұмыс уақытында центрифугалау параметрін таңдауға және өзгертуге болады. 
Өзгертілген мәндер # бағдарлама ұяшығында сақталады.  

RCF

 батырмасы RPM (RPM) және RCF ( RCF ) индикациясы арасында ауыстырып қосу үшін қызмет 
етеді. RCF-индикациямен ( RCF ) жұмыс істеу кезінде центрифугалау радиусін енгізу керек.  

Егер келесі индикация бейнеленетін болса, 

PROG t/min:sRPM

 

онда центрифуганы басқару тек қақпақты бір рет ашқаннан кейін ғана мүмкін болады.  

Басқару қателері және ақаулар бейнеленеді ("Ақаулар" бөлімін қар.). 

• Желілік ажыратқышты қосыңыз. Ажыратқыш жағдайы . 

• Роторды жүктеңіз және центрифуганың қақпағын жабыңыз. 
 
 
16.1 Берілген уақытпен центрифугалау 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

RCF

 

• Қажет болса батырмалар көмегімен 
RPM (RPM) немесе RCF ( RCF ) 
индикациясын таңдаңыз. Егер RCF 
( RCF ) индикациясы таңдалса, 
батырманың үстінде индикатор 
жанады.  

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

• Центрифугалаудың қажетті параметрін енгізу 
("Бағдарламалау" бөлімін қар.). 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау жұмысының циклі 
басталады.  

Центрифуга жұмысының уақытында 
индикаторда ротордың айналу жиілігі 
немесе сәйкесінше RCF мәні және 
қалған уақыт бейнеленеді. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

    
Жалғасы келесі бетте   
 



 KK  
 

AB1101KK Rev. 03 / 12.2022 21/46 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

• Уақыт өткеннен кейін немесе центрифугалау 

тоқтағаннан кейін 
STOP

OPEN
 батырмасының көмегімен 

берілген тоқтау режимінде тежеу орындалады.  
Тежеу профилі бейнеленеді. Мысалы 7 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
16.2 Үздіксіз жұмыс 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

RCF

 

• Қажет болса батырмалар көмегімен 
RPM (RPM) немесе RCF ( RCF ) 
индикациясын таңдаңыз. Егер RCF 
( RCF ) индикациясы таңдалса, 
батырманың үстінде индикатор 
жанады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

• Центрифугалау параметрлерін енгізіңіз. t/min 
және t/sec параметрлері үшін  нөлдік мән беріледі 
("Бағдарламалау" бөлімін қар.). 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау жұмысының циклі 
басталады.  

Центрифуга жұмысының уақытында 
индикаторда ротордың айналу жиілігі 
немесе сәйкесінше RCF мәні және 
қалған уақыт бейнеленеді. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифугалау жұмысының циклі 
аяқталады. 

Берілген сатыдағы тежеу орындалады. 
Тежеу сатысы бейнеленеді. Мысалы 

7 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM
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16.3 Қысқамерзімді центрифугалау 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

RCF

 

• Қажет болса батырмалар көмегімен 
RPM (RPM) немесе RCF ( RCF ) 
индикациясын таңдаңыз. Егер RCF 
( RCF ) индикациясы таңдалса, 
батырманың үстінде индикатор 
жанады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

• Центрифугалаудың қажетті параметрін енгізу 
("Бағдарламалау" бөлімін қар.). 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырмасын басып тұрыңыз. 

Центрифуга жұмысының уақытында 
индикаторда ротордың айналу жиілігі 
немесе сәйкесінше RCF мәні және 
қалған уақыт бейнеленеді. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы қайта босатыңыз. 
Центрифуга жұмысының циклі 
аяқталады. 

Берілген сатыдағы тежеу орындалады. 
Тежеу сатысы бейнеленеді. Мысалы 

7. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
17 Үздіксіз жұмыс 

 
  Мысалы: 

Индикация RPM (RPM) 
Мысалы: 
Индикация RCF ( RCF ) 

STOP

OPEN  

• Батырманы екі рет басыңыз. 

Авариялық тоқтау кезінде тежеу  9 
сатыда орындалады (минималды тежеу 
уақыты). Тежеу сатысы бейнеленеді 

9. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM
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18 Роторды айырып тану 

Центрифуга роторды автоматты айырып тану жүйесімен жабдықталған.  

Центрифуга жұмысының циклі басында роторды айырып тану орындалады.  

Роторды айырып тану кезінде ротордың кодын бірінші рет санаған кезде центрифуга роторды айырып 
танығаннан кейін автоматты түрде тоқтайды. Ротор коды (R) және берілген центрифуганың роторына 
арналған шекті максималды айналу жиілігі (maxRPM) бейнеленеді.  
Мысалы: 

PROG t/min:sRPM

 

Ротор тоқтағаннан кейін (

STOP

OPEN  батырмадағы сол жақ индикатор жанады) кез келген батырманы басу керек. 
содан кейін циклдердің максималды шекті саны бейнеленеді.  
Мысалы: 

PROG t/min:sRPM

 

Енді ротор немесе ілгіш циклдерінің максималды шекті санын енгізуге болады.  
 
Роторды айырып тану барысында алдында саналған коды бар роторды пайдалану кезінде центрифуганы іске 
қосқаннан кейін берілген центрифуга үшін арналған ротордың максималды шекті айналу жиілігі (ROTOR MAX) 
бейнеленеді. 
Мысалы: 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
Егер берілген айналу жиілігі осы центрифуга үшін арналған ротордың шекті максималды айналу жиілігі 
мәнінен асатын болса, онда роторды айырып танығаннан кейін центрифуганың жұмыс циклі тоқтайды 
және рет-ретімен келесі индикация бейнеленеді: 

Мысалы: 

PROG t/min:sRPM

   

PROG t/min:sRPM

 

Мұндай жағдайда бейнеленген айналу жиілігінің мәні мен ротордың максималды айналу жиілігі сәйкес 
келетініне көз жеткізу керек.  
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19 Циклдер есептегіші 

 

 
Тиісті роторлар мен ілгіштердің қызмет ету мерзімі циклдің максималды санымен (центрифугалау 
циклдері) шектеледі.  Рұқсат етілген циклдердің максималды рұқсат етілген саны ротаторлар мен 
ілгіштерде көрсетіледі. 

 
Центрифугадағы әртүрлі ротордың кодтарының циклдерінің (центрифуганың жұмыс циклдерінің) санын 
есептеу үшін Циклдер есептегіші орнатылған («Роторды айырып тану» бөлімін қар.).   

Әр центрифугалаудан кейін циклдердің қалған саны (центрифуга жұмысы) қақпақтың блогын ашу кезінде 
қысқаша көрсетіледі. 

Ротордың әртүрлі кодтарының циклдер санын (центрифуганың жұмыс циклдерін) санау үшін центрифугада 
Циклдер есептегіші орнатылған (сонымен қатар "Роторды айырып тану" бөлімін қар.). 

Әр центрифугалаудан кейін циклдердің қалған саны (центрифуга жұмысы) қақпақты блоктан шығару кезінде 
қысқаша көрсетіледі. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

Егер роторлардың максималды шекті циклдер саны асып кетсе, онда әрбір центрифуганы іске қосқаннан кейін 
келесі индикатор бейнеленеді және центрифугалау циклін қайтадан іске қосу керек. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 

Егер келесі индикация бейнеленетін болса, 

PROG t/min:sRPM

 

онда қауіпсіздік мақсатында роторды ауыстыру керек. 

 
Роторды немесе ілгішті айырбастағаннан кейін сәйкесінше ротор коды үшін циклдер есептегішін қайтадан 
нөлге орнату керек ("Циклдер есептегішін нөлге орнату" бөлімін қар. ). 
 
Роторды айырып тану кезінде ротор кодын бірінші рет санағанда центрифуга автоматты түрде роторды 
айырып танығаннан кейін тоқтайды. Ротор коды  (R) және берілген центрифуга роторы үшін рұқсат етілген 
максималды айналу жиілігі (maxRPM) бейнеленеді.  
Содан кейін ротордың немесе ілгіштің циклдерінің максималды шекті санын енгізу керек.  
 

 

Көлденең роторлар үшін әрқашан ілгіш циклдерінің максималды шекті санын енгізу керек.  

 

 
Ротор немесе ілгіштің циклдерінің максималды шекті санын енгізу келесідей орындалады:  
 

  Мысалы:  

 Роторды айырып танығаннан кейінгі 
индикация.  
R : Ротор коды. 
maxRPM : Берілген центрифуга 
роторының максималды шекті айналу 
жиілігі. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

Кез келген 
батырманы 
басыңыз. 

• 

STOP

OPEN  батырмада сол жақ индикатор 
жанғанша күте тұрыңыз. 

• Кез келген батырманы басыңыз. 
Циклдердің максималды шекті саны 
бейнеленеді.  

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

Жалғасы келесі бетте   
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  Мысалы:  

• Бейнеленген циклдердің  максималды шекті саны 
ротор немесе ілгіш үшін арналған деректермен 
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.  
Олай болмаған жағдайда роторда немесе ілгіште 
көрсетілген циклдердің максималды шекті санын 
енгізу керек. 

PROG t/min:sRPM

 

 

  Қызмет көрсету мерзімі шектелмеген 
роторлар және ілгіштер үшін циклдердің 
максималды шекті саны үшін нөлдік мән 
енгізу керек.  

  

 
 
 

  

  

• Батырмалар көмегімен дұрыс мәнді 
енгізіңіз.  

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Циклдердің максималды шекті саны 
сақталады. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
20 Баптаулар және сұратымдар 

 
 
 

PROG t/min:sRPM

PROG t/min:sRPMPROG t/min:sRPMPROG t/min:sRPM

 
 
Сұратым: 

• Жүйе туралы ақпарат 
(20.1 тарау) 

 Баптау: 

• Дыбыс сигналы 
(20.2 тарау) 

• Центрифуганың 
жұмыс циклінен кейін 
қақпақты автоматты 
блоктан шығару  
(20.4 тарау) 

• Фондық жарықты 
автоматты өшіру 
(20.5 тарау) 

• Центрифуга 
жұмысының циклі 
аяқталғаннан кейінгі 
оптикалық сигнал 
(20.3 тарау) 

• Құрылғыны қосқаннан 
кейін бейнеленетін 
центрифугалау 
параметрлері 
(20.6 тарау) 

• Dual time функциясы 
іске қосылған/іске 
қосылмаған 
(20.7 тарау) 

 Сұратым: 

• Жұмыс сағаттары 
(20.8 тарау) 

• Центрифуга жұмысының 
орындалған циклдер  
саны  
(20.8 тарау) 

 
Баптау: 

• Циклдер есептегіші 
(20.9 тарау) 
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20.1 Жүйе туралы ақпаратты сұрату 

Жүйе туралы келесі ақпаратты сұратуға болады: 

• Центрифуга моделі 

• Әртүрлі ротор кодтары үшін максималды айналу жиілігі, 

• Центрифуганың БЖ нұсқасы 

• Жиілікті түрлендіргіш түрі 

• Жиілікті түрлендіргіштің БЖ нұсқасы 
 
Сұратымды тоқтатылған ротор кезінде келесідей орындауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады. 

 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
Центрифуга моделі 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
R : Ротор коды. 

 : берілген сәтте роторда 
қолданылатын код жұлдызша 
таңбасымен белгіленеді.  
RPMmax :Берілген центрифуганың 
максималды шекті айналу жиілігі.  . 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

  

• Батырмалар көмегімен әртүрлі ротор 
кодтары үшін максималды айналу 
жиілігін қарауға болады.  

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
Центрифуганың БЖ нұсқасы 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
Жиілікті түрлендіргіштің түрі. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
Жиілікті түрлендіргіштің БЖ нұсқасы. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

STOP

OPEN  

• "  Info" (ақпарат) мәзірінен шығу үшін 
батырманы  екі рет басыңыз және "  
MACHINE MENU" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы үш рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.2 Дыбыс сигналы 

Дыбыс сигналы мынандай жағдайда шығады: 

• ақау пайда болған кезде 2 секундтық аралықпен. 

• Центрифугалау аяқталғаннан кейін және ротор тоқтағаннан кейін 30 секундтық аралықпен. 

Кез келген батырманы басқан соң Дыбыс сигналы тоқтайды. 

Дыбыс сигналын тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады. Бұл жағдайда баптаулар 
сақталмайды. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
End beep (Дыбыс сигналы сөнд): 
Центрифугалау жұмыс циклі 
аяқталғаннан кейінгі дыбыс сигналы. 
off (сөнд): Сигнал қосылмаған. 
on (қос): Сигнал қосылған. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

  

• Батырмалар көмегімен off (сөнд) 
немесе on (қос) режимін таңдаңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
Error beep (Ақаулар дыбыс 
сигналы): Ақаулар пайда болған 
кездегі дыбыс сигналы. 
off (сөнд): Сигнал қосылмаған. 
on (қос): Сигнал қосылған. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

  

• Батырмалар көмегімен off (сөнд) 
немесе on (қос) режимін таңдаңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

 

• Батырманы басыңыз. 
Beep volume (дыбыс сигналының 
дауысы): Дыбыс сигналының дауысы. 
min (мин.): тыныш 
mid (орташа): орташа 
max (макс.): қатты 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

  

• Батырмалар көмегімен  min (мин.), mid 
(орташа), немесе max (макс.) деңгейін 
енгізу. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

Жалғасы келесі бетте   
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START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Settings" (Баптаулар) мәзірінен 
шығу үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы екі рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 
 

20.3 Центрифуга жұмысының циклі аяқталғаннан кейінгі оптикалық сигнал 

Центрифуга жұмыс циклі аяқталғаннан кейін индикатордың фондық жарығы жыпылықтайды, осылайша 
центрифуга жұмысы циклының аяқталуын визуалдық индикациясын қамтамасыз етеді.  

Оптикалық сигналды тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады:  

 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады.. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 
End blinking (аяқтаудан кейін 
жыпылықтау): Центрифуга 
жұмысының циклінен кейін фондық 
жарықтың жыпылықтауы. 
off (сөнд): Фондық жарық 

жыпылықтамайды. 
on (қос): Фондық жарық 
жыпылықтайды. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

  

• Батырмалар көмегімен off (сөнд) 
немесе on (қос) режимін таңдаңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 

 
  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 

 
  

STOP

OPEN  

• "  Settings" (Баптаулар) мәзірінен 
шығу үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы екі рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.4 Центрифуга жұмысының циклінен кейін қақпақты автоматты блоктан шығару 

Центрифуга жұмыс циклі аяқталғаннан кейін қақпақ автоматты блоктан шығады ма әлде жоқ па екендігін 
енгізуге болады. 

Мұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады.. Бұл жағдайда баптаулар 
сақталмайды. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз.. 
Lid AutoOpen (қақпақты автоматты 
ашу): Центрифуга жұмысының 
циклінен кейін қақпақты блоктан 
шығару. 
off (сөнд): Қақпақ автоматты блоктан 

шықпайды. 
on (қос): Қақпақ автоматты блоктан 
шығады. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

  

• Батырмалар көмегімен режим off 
(сөнд) немесе on (қос) режимін 
таңдаңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Settings" (Баптаулар) мәзірінен 
шығу үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы екі рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.5 Индикацияның фондық жарығы 

Электр энергиясын үнемдеу мақсатында центрифуга жұмысының циклі аяқталғаннан кейін 2 минуттан соң 
индикацияның фондық жарығын өшіруді баптауға болады.  

Мұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады. Бұл жағдайда баптаулар 
сақталмайды. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 
Power save (энергияны үнемдеу): 
Фондық жарықты автоматты сөндіру. 
off (сөнд): Фондық жарықты автоматты 
сөндіру режимі қосылмаған. 
on (қос): Фондық жарықты автоматты 
сөндіру режимі қосылған. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

  

• Батырмалар көмегімен режим off 
(сөнд) немесе on (қос) режимін 
таңдаңыз.  

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Settings" (Баптаулар) мәзірінен 
шығу үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы екі рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 



 KK  
 

AB1101KK Rev. 03 / 12.2022 31/46 

 
20.6 Құрылғыны қосқаннан кейін бейнеленетін центрифугалау параметрлері  

Қосқаннан кейін соңғы орындалған бағдарманы немесе 1 бағдарламаны центрифугалау параметрлері 
бейнеленетін режимі енгізуге болады. 
Мұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей  баптауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады. Бұл жағдайда баптаулар 
сақталмайды. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 
Start Pr : Қосудан кейін бейнеленетін 
бағдарлама. 
First : 1 бағдарлама. 
Last : соңғы қолданылған бағдарлама. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

  

• First немесе Last батырмалардың 
көмегімен баптауды орындаңыз 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Settings" (Баптаулар) мәзірінен 
шығу үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін батырманы екі рет 
басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.7 Dual time функцияны іске қосу/іске қоспау 

Жұмыс уақытының есептегішін баптау үшін (Begins at START параметрі және Begins at SPEED параметрі) 
Dual time функциясын іске қосу керек. Берілген функция дайындау зауытта іске қосылған. 
 
Мұны тоқтатылған ротор кезінде келесідей баптауға болады: 
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN батырманың көмегімен тоқтатуға болады. Бұл жағдайда баптаулар 
сақталмайды. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 
Dual time : Жұмыс уақытын санау. 
on (қос): Функция іске қосылған. 
off (сөнд): Функция іске қосылмаған. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

  

• off (сөнд) немесе on (қос) батырмалар 
көмегімен баптауды орындаңыз.  

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "Settings" (Баптаулар) мәзірінен шығу 
үшін батырманы  бір рет басыңыз 
және "Machine Menu" (Машина 
мәзірі) мәзірінен шығу үшін 
батырманы екі рет басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.8 Жұмыс сағаттарына және центрифугалаудың жұмыс циклдерінің санына сұратым 

Жұмыс сағаттары ішкі және сыртқы жұмыс сағаттарына бөлінген.  
Ішкі жұмыс сағаттары: жалпы уақыт, оның аралығында центрифуга қосулы болады.  
Сыртқы жұмыс сағаттары: центрифугалаудың орындалған циклдердің жалпы уақыты.  
Сұратымды ротордың тыныштық күйінде келесідей жүзеге асырылады:  
: 
 

 
Үдеріс кез келген сәтте 

STOP

OPEN  батырмасының көмегімен тоқтатылуы мүмкін. 

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
TimeExt (сыртқы уақыт): Сыртқы 
жұмыс сағаттары. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы басыңыз. 
TimeInt (ішкі уақыт): Ішкі жұмыс 
сағаттары. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы басыңыз. 
Starts (іске қосулар): Центрифугалау 
циклдерінің саны. 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Time & Cycles" (уақыт және 
циклдер) мәзірінен шығу үшін 
батырманы екі рет басыңыз немесе "  
MACHINE MENU " (машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін үш рет басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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20.9 Циклдер есептегішін нөлге орнату 

Роторды немесе ілгішті айырбастағаннан кейін циклдер есептегішін сәйкесінше ротор коды үшін нөлге орнату 
керек.  
 

 

Циклдер есептегішін нөлге орнатуды тек роторды немесе ілгішті айырбастағаннан кейін ғана мүмкін 
болады. 

 
Циклдер есептегішін арылтуды келесідей тоқтатылған ротор кезінде болады:  
 

 
Үдерісті кез келген сәтте 

STOP

OPEN  батырмасының көмегімен тоқтатуға болады. Мұндай жағдайда 
баптаулар сақталмайды.  

 
 

 

• Батырманы 8 секунд басып тұрыңыз. PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Батырманы басыңыз. 
 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы келесі индикация 
шықпағанша басып тұрыңыз. 
Cyc sum (жалпы циклдер саны): 
Орындалған циклдер саны  
 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

RCF

 
• Батырманы басыңыз. 

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

 

• Батырманы басыңыз. 
Орындалған жұмыстар саны нөлге 
түседі.  

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

START

PULSE  

• Баптауды сақтау үшін батырманы 
басыңыз. 

PROG t/min:sRPM

 

PROG t/min:sRPM

 

 

 
 
 

  

STOP

OPEN  

• "  Time & Cycles" (уақыт және 
циклдер) мәзірінен шығу үшін 
батырманы екі рет басыңыз немесе "  
MACHINE MENU " (машина мәзірі) 
мәзірінен шығу үшін үш рет басыңыз. 

 
PROG t/min:sRPM

 

Мысалы: 
PROG t/min:sRPM
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21 Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) 

Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) еркін құлау үдеуінің (g) қысқа түрі ретінде беріледі. Ол мөлшерсіз 
шама болып табылады және бөлудің және тұнбаның өнімділігін салыстыру үшін қызмет етеді.  
Есептеу келесі формула бойынша орындалады:  

1,118r

2

1000

RPM
RCF = 








  1000

1,118r

RCF
RPM 


=  

 RCF = Центрифуганың салыстырмалы үдеуі 
 RPM = Айналу жиілігі 
 r = центрифугалау жиілігі мм = центрифугалау үшін түтік ортасынан түтіктің түбіне дейінгі 
қашықтық.  
                                                                           Центрифугалау радиустері "Қосымша. Роторлар және 
компоненттер" бөлімінде келтірілген.  

 
Центрифуганың салыстырмалы үдеуі (RCF) центрифугалаудың айналу жиілігіне және радиусіне 
байланысты.   

 
 
22 Материалдарды және олардың тығыздығы 1,2 кг/дм3 жоғары қоспаларын центрифугалау 

Максималды айналу жиілігімен центрифугалау кезінде материалдар және олардың қоспаларының тығыздығы 
1,2 кг/дм3 аспау керек.  
Тығыздығы аса жоғары материалдар және олардың қоспалары үшін айналу жиілігін төмендету керек.  

Шекті айналу жиілігін келесі формула бойынша есептеуге болады: 

=
                                                    

1,2
 

мысалы, : максималды айналу жиілігі 4000 об/мин, тығыздығы 1,6 кг/дм3  

об/мин 3464    об/мин 4000
кг/дм³ 1,6

кг/дм³ 1,2
nred ==     

 
Ықтималды күмән туындаса, дайындаушыға қосымша ақпарат үшін жүгініңіз. 
 
 
23 Авариялық блоктан шығару 

Кернеуді сөндірген кезде қақпақ электр жетегімен блоктан шығарылмайды. Блоктан шығаруды қолмен 
орындау керек. 

 

Блоктан шығару үшін центрифуганы желіден ажырату керек.  

Қақпақты тоқтатылған ротор кезінде ғана ашу керек.. 

 

 

АБАЙЛАҢЫЗ! Авариялық блоктан шығару кезінде алты қырлы дөңес кілтті сағат тілі бойынша (оң 
жаққа) айналдыру құлыптың зақымдалуына алып келуі мүмкін.  

Алты қырлы дөңес кілтті сағат тіліне қарсы (сол жаққа) ғана бұраңыз, суретті қар.  

 
 

A

 

• Желілік ажыратқышты өшіріңіз (ажыратқыш жағдайы "0"). 

• Қақпақтағы терезе арқылы ротордың тоқтағанына көз жеткізіңіз. 

• Алты қырлы дөңес кілтті саңылауға салыңыз (A) және қақпақ 
ашылмағанша сағат тілі бойынша абайлап бұраңыз.  

• Алты қырлы штифті кілтті қайтадан саңылаудан алып шығыңыз.  

 
 

Максималды айналу жиілігі [RPM] Төмендетілген айналу жиілігі (nred) 
Аса жоғары тығыздық [кг/дм3] 
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24 Күту және техникалық қызмет көрсету 

 

 
Центрифуга зақымдалуы мүмкін.. 

 

 

Тазалау алдында розеткадан желілік ашаны шығарыңыз.  

Дайындаушы ұсынғаннан ажыратылатын тазалау немесе зарарсыздандырудың кез келген әдісін 
қолданар алдында пайдаланушы дайындаушыдан мұндай әдістің центрифугаға әсер етпейді деген 
растауын алуға міндетті. 

• (Ыдыс)Жуу машиналарында центрифуганы, роторларды және компоненттерді тазалауға тыйым 
салынады.  

• Тек қолмен тазалауға және ылғалды дезинфекциялауға рұқсат етіледі.  

• Су температурасы 20 – 25°C болуы керек. 

• Тек келесі тазалау және дезинфекциялау құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі: 

− 5 – 8 pH диапазонындағы заттар, 

− Құрамында ащы сілтілер, асқын тотықтар, хлор, қышқыл және сілті қоспалары жоқ заттар.  

• Тазалау және дезинфекциялау заттарынан коррозиялық құбылыстарды алдын алу үшін міндетті түрде 
дайындаушының осы заттарды пайдалану бойынша арнайы нұсқауларын сақтаңыз.  

 
 
24.1 Центрифуга (корпус, қақпақ және ішкі кеңістік) 

 
24.1.1 Сыртқы бетін тазалау және күту  

• Центрифуганың корпусын және ішкі кеңістігін тұрақты тазалап отырыңыз, қажет болса сабын немесе 
жұмсақ жуғыш затты және ылғалды майлықтарды қолданыңыз. Бұл гигиенаны сақтайды және жиналған 
қалдықтардан коррозияның басталуын алдын алады.  

• Лайықты тазалағыш заттардың ингредиенттері:  
сабын, анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ. 

• Тазалағыш заттарды қолданған соң ылғалды майлықпен сүрту арқылы олардың қалдықтарын сүртіп 
тастаңыз.  

• Сыртқы беті бірден тазалаудан кейін құрғақ болуы керек.  

• Центрифуганың ішкі кеңістігінде конденсат түзілген кезде оны сіңіргіш майлық көмегімен жойыңыз.  

• Әрбір тазалаудан кейін центрифуганың ішкі кеңістігіндегі резиналы немесе резина бөлшектерін күту үшін 
арналған затпен ақырын сүру керек. 

• Центрифуганың ішкі кеңістігін жыл сайын зақымдардың жоқтығына тексеріп отыру керек.  
 

 

Центрифуганы оның қауіпсіздігіне әсер ететін зақымдары болса пайдалануға беруге тыйым 
салынады. Мұндай жағдайда сервис қызметін хабардар ету керек.  

 
 
24.1.2 Сыртқы бетін дезинфекциялау 

• Центрифуганың ішкі кеңістігіне инфекциялық материал түскен кезде дереу дезинфекцияны жүргізу керек.  

• Лайықты дезинфекциялау заттарының ингредиенттері:  
этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды ПАВ, коррозияның ингибиторлары. 

• Дезинфекциялау заттарын қолданғаннан кейін олардың қалдықтарын ылғалды майлықпен сүртіп алып 
тастау керек.  

• Сыртқы беті бірден дезинфекциялаудан кейін құрғақ болуы керек. 
 
 
24.1.3 Радиоактивті қалдықтарды жою 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттардың арнайы құжаттамалық куәлігі болуы керек.  

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған лайықты  заттардың ингредиенттері: 
анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ, полигидрленген этанол. 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттарды қолданғаннан кейін қалдықтарды ылғалды 
майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Сыртқы беті бірден радиоактивті қалдықтарды жойғаннан кейін құрғақ болуы керек. 
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24.2 Роторлар және компоненттер 

 
24.2.1 Күту және тазалау 

• Коррозия мен материалдардың өзгеруін болдырмау үшін центрифуганың роторлары мен компоненттерін 
сабынмен немесе жұмсақ жуғыш затпен және ылғалды майлықпен үнемі тазалаңыз.  Оны аптасына кем 
дегенде бір рет тазалау ұсынылады.  Лас жерді дереу тазалаңыз. 

• Лайықты тазалағыш заттардың ингредиенттері: 
сабын, анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ. 

• Тазалағыш заттарды пайдаланғаннан кейін қалдықтарды сумен (тек центрифугадан тыс) немесе дымқыл 
майлықпен сүртіңіз.   

• Роторлар мен компоненттер тазаланғаннан кейін дереу кебу керек.   

• Кептіруден кейін, бұрыштық роторлар, алюминийден жасалған ыдыстар мен ілгіштері қышқылсыз маймен, 
мысалы, вазелинмен майлануы керек.  

• Апта сайын роторлар және компоненттерді тозуға және коррозиялық зақымдарға тексеріңіз.  
 

 

Тозу немесе коррозия белгілері пайда болған кезде роторлар мен компоненттерін пайдалануға 
тыйым салынады. 

 
 
24.2.2 Дезинфекция 

• Роторлар және компоненттерге инфекциялық материал түскен кезде сәйкесінше дезинфекцияны жүргізу 
керек.  

• Лайықты дезинфекциялау заттарының ингредиенттері:  
этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионды ПАВ, коррозияның ингибиторлары. 

• Дезинфекциялау заттарын қолданғаннан кейін олардың қалдықтарын сумен (центрифугадан тыс) немесе 
ылғалды майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Роторлар және компоненттер бірден дезинфекциялаудан кейін құрғақ болуы керек.  
 
 
24.2.3 Радиоактивті қалдықтарды жою 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттардың арнайы құжаттамалық куәлік болуы керек.  

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған лайықты  заттардың ингредиенттері: 
анионды ПАВ, ионогенді емес ПАВ, полигидрленген этанол. 

• Радиоактивті қалдықтарды жою үшін арналған заттарды қолданғаннан кейін қалдықтарды сумен 
(центрифугадан тыс) немесе ылғалды майлықпен сүртіп алып тастау керек.  

• Роторлар және компоненттер бірден радиоактивті қалдықтарды жойғаннан кейін құрғақ болуы керек. 
 
 
24.2.4 Шектеулі пайдалану мерзімі бар роторлар және компоненттер 

Кейбір роторларды, ілгіштерді және компоненттерді пайдалану уақыт бойынша шектеулі.   
Олар рұқсат етілген жұмыс циклдерінің максималды санын немесе жарамдылық мерзімі мен жұмыс 
циклдерінің максималды санын немесе тек жарамдылық мерзімімен белгіленеді, мысалы: 
- "usable until end of month/year: 10/2024" " (ай/жыл соңына дейін қолдану: 10/2024)" 
- " (жұмыс циклдерінің макс. саны: 40000)"  

 

Қауіпсіздік мақсатында, роторларды, ілгіштерді және компоненттерді максималды рұқсат етілген 
санын немесе қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін одан әрі пайдалануға тыйым салынады. 

Әртүрлі ротор кодтарына циклдер (центрифуганың жұмыс циклдері) санын санау үшін центрифугада циклдер 
есептегіші орнатылған. «Циклдер есептегіші» бөлімінде сипатталған.  
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24.3 Автоклавтау 

Келесі компоненттерді 121°C / 250°F (20 мин) кезінде автоклавта өңдеуге рұқсат етіледі: 

• Ілгіштері жоқ көлденең роторлар 

• Ендірмелер 

Зарарсыздандыру деңгейі анықталмайды. 

 

Автоклавтау полимер материалдарының қартаю процесін жеделдетеді.  Бұдан басқа, бұл 
пластмассаның түсінің өзгеруін тудыруы мүмкін. 

 
 
24.4 Центрифугалауға арналған түтіктер 

• Егер центрифугалауға арналған түтіктер саңылауды болса немесе бүлінсе, түтіктердің сынықтарын, шыны 
бөліктерін және ағып кеткен материалдарды мұқият алып тастаңыз. 

• Резеңке төсемелер мен роторлардың пластикалық тығындарын  шыны сынғаннан кейін ауыстырыңыз 

 
Шынының қалған бөліктері шынының келесі сынуына алып келеді! 

• Инфекциялық материал түскен кезде дереу дезинфекцияны орындаңыз. 
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25 Ақаулар 

Ақаулар кестесі бойынша ақауларды жою мүмкін болмаса сервис қызметіне жүгініңіз. 

Центрифуганың түрін және сериялық нөмірін көрсетіңіз. Екі нөмір де центрифуганың зауыттық кестесіне 
келтірілген.  
 

 
Желілік арылтуды орындаңыз: 

− Желілік ажыратқышты сөндіріңіз (ажыратқыш жағдайы "0"). 

− Кем дегенде  10 секунд күте тұрыңыз және желілік ажыратқышты қайтадан қосыңыз (ажыратқыш 

жағдайы ""). 
 

 

Индикация Себебі  Жою әдісі Индикация 

Индикация жоқ  Кернеу жоқ 
Желілік кіріс 
сақтандырғыштарының ақаулығы  

− Қорек беру кернеуін тексеріңіз.  

− Желілік кіріс сақтандырғыштарын 
тексеріңіз, "Желілік кіріс 
сақтандырғыштарды ауыстыру" 
бөлімін қар.. 

− Желілік ажыратқышты ҚОС. 

IMBALANCE  Ротор бірқалыпты жүктелмеген. − Тек тоқтатылған ротор кезінде 
қақпақты ашыңыз.  

− Ротордың жүктелуін тексеріңіз, 
"Роторды жүктеу" бөлімін қар. 

−  Центрифугалауды қайталаңыз.. 

RPM > ROTOR MAX  Айналу жиілігі таңдалған 
бағдарламада ротордың 
максималды айналу жиілігінен 
жоғары  

− Айналу жиілігін тексеріңіз және 
түзетіңіз  

 

MAINS INTERRUPT  Центрифугалау кезінде 
кернеуді беруді тоқтату 
(Центрифугалау аяқталмаған 

− Тек тоқтатылған ротор кезінде 
қақпақты ашыңыз. 

− 

START

PULSE
.батырмасын басыңыз 

− Қажет болса центрифугалауды 
қайталаңыз. 

Rxxx WRONG ROTOR 

(xxx = ротор кодының 
индикациясы) 

 Осы құрылғы үшін арналмаған 
ротор қолданылады  

− Берілген құрылғы үшін жарайтын 
роторды орнатыңыз. 

KEYBOARD ERROR  Қате / электроника ақаулығы − Роторды тоқтатқаннан кейін желілік 
арылтуды орындаңыз. 

TACHO ERROR 1, 2, 96.1 Айналу жиілігінің импульстерінің 
жоғалуы. 
Ротор берілмеген. 

Қате / электроника ақаулығы 

− Күту уақыты біткен соң (150 секунд) 
желілік ауытқу орындалады. 

− Ротордың орнатылғанына көз 
жеткізіңіз 

LID ERROR 4.1 – 4.127 Қате / электроника ақаулығы − Роторды тоқтатқаннан кейін желілік 
арылтуды орындаңыз. 

OVER SPEED 5 Айналу жиілігі максималды 
мәннен жоғары 

ROTOR ERROR 10.1 – 10.6 Роторды кодтау ақаулығы 

VERSION ERROR 12 Центрифуганың жалған 
модельдерін айырып тану. 

Қате / электроника ақаулығы 

UNDER SPEED 13 Айналу жиілігі минималды 
мәннен төмен 
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Индикация  Себебі Жою әдісі 

CTRL ERROR 22 – 25.4 Қате / электроника ақаулығы − Роторды тоқтатқаннан кейін желілік 
арылтуды орындаңыз. 

CRC ERROR 27, 27.1 

COM ERROR 31 – 36 

FC ERROR 60, 
61.1 – 61.21, 

61.64 – 61.142 

TACHO ERR  61.22 Айналу жиілігінің өзгеруі кезіндегі 
қателер 

− Құрылғыны Wait (Күту) 
хабарламасы бейнелегенше қосу 
мүмкін емес. wait ...! (күту...!) 
хабарламасы кеткен соң желілік 
арылтуды орындаңыз.  

FC ERROR 61.23 

FC ERROR 61.153 Қате / электроника ақаулығы − Желілік арылтуды орындаңыз. 

− Ротордың жүктелуін тексеріңіз, 
"Роторды жүктеу" бөлімін қар. 

−  Центрифугалауды қайталаңыз. 

VERS. ERR 61.154 Жабдықтың қате нұсқасы − Желілік арылтуды орындаңыз. 

 
 
26 Желілік кіріс сақтандырғыштарды ауыстыру 

 
Желілік ажыратқышты сөндіріңіз және центрифуганы желіден ажыратыңыз! 

 

A B  

Желілік кіріс сақтандырғыштары бар сақтандырғыш ұстағышы (A) желілік 
ажыратқыштың жанында орналасқан.   

• Қорек беру кабелін центрифуга сүңгілігінен ажыратыңыз.  

• Бекіту ілгегін (B) сақтандырғыш ұстағышына (A) қарсы  басыңыз және оны 
тартыңыз.  

• Ақаулы желілік кіріс сақтандырғыштарды ауыстырыңыз. 

 

 

Атаулы мәндегі түр үшін берілген сақтандырғыштарды ғана 
пайдаланыңыз, келесі кестені қар. 

 • Сақтандырғыш ұстағышын бекіту ілгегіне дейін қайта итеру керек.  

• Центрифуганы желіге қайта қосыңыз... 
 
 

 
Модель 

Түрі Сақтандырғыш 
 

Тапсырыс №  

 EBA 280 1101 T 3,15 AH/250V E997 

 EBA 280 S 1102 T 3,15 AH/250V E997 
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27 Жабдықты қайтару 

 

 
Центрифуганы қайтармас бұрын көліктік бекітпелерді орнату керек.  

 
Егер центрифуга немесе оның компоненттері Andreas Hettich GmbH & Co. KG фирмасына қайтарылса, онда 
адамдарды, қоршаған ортаны және материалдарды қорғау мақсатымен оларды жөнелткенге дейін 
дезинфекциялау және ластаудан тазалау керек.   

Ластанған жабдықты немесе компоненттерді қабылдау құқығын өзімізге қалдырамыз.  

Тазалаумен және дезинфекциялаумен байланысты шығындар клиенттің шотына қосылады.   

Біз сізден мұны түсінуіңізді сұраймыз. 
 
 
28 Кәдеге жарату 

 

 

Құрылғыны өндіруші арқылы кәдеге жаратуға болады. 

Қайтару үшін әрдайым қайтару формулярын (ҚФ) сұрау қажет. 

Қажет болса, өндірушінің техникалық сервисіне хабарласыңыз: 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

Föhrenstraße 12 

78532 Tuttlingen, Germany 

Телефон: +49 7461 705 1400 

Эл. пошта: service@hettichlab.com 

Кәдеге жарату үшін ақы алынуы мүмкін. 

 

 

ЕСКЕРТУ 

Адамдар мен қоршаған орта үшін ластану және зарарлану қаупі бар 

Центрифуганы кәдеге жарату кезінде адамдар мен қоршаған орта қате немесе нұсқауларға сай 
емес кәдеге жарату нәтижесінде ластануы немесе зарарлануы мүмкін. 

• Бөлшектеу және кәдеге жарату жұмыстарын тек оқытылған және өкілетті серистік техник 
мамандар өткізуі тиіс. 

 
Құрылғы коммерциялық секторға ("Business to Business" - B2B) арналған. 
2012/19/EU директивасына сәйкес құрылғыларды бұдан былай тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратуға 
тыйым салынады. 
Құрылғылар ескі электрлік құрылғылар тіркелімі (EAR) қоры бойынша төмендегі топтарға бөлінген. 
 

• 5-топ (шағын құрылғылар)  

 

 

Үстінен сызылған қоқыс себетінің белгісі құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге кәдеге жаратуға 
болмайтындығын білдіреді. 

Белгілі бір елдердің кәдеге жарату ережелері өзгешеленуі мүмкін. Қажет болса, жеткізушілерге 
хабарласыңыз. 
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29 Қосымша 

 
29.1 Роторлар мен керек-жарақтар 

 

1146 1147 1147    +    1063 

Көлденең ротор, 6 орындық 
 

 
 

 90° 
 

EBA 280:  4700 RPM 
EBA 280S: 6000 RPM 

    +      

0518      2078 0536 

             

Қолданылу аясы мл 15 4,9 
4,5 - 

5 
7,5 – 
8,5 

9 – 
10 

4 – 7 
8,5 - 
10 12 0,5 1,5 2,0 

Өлшемі  x L мм 17 x 100 
13 x 
90 

11 x 
92 

15 x 
92 

16 x 
92 

13 x 
100 

16 x 
100 17 x 102 10,7 x 36 11 x 38 11 x 38 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6 

Макс. жылдамдығы RPM 4700 / 6000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 3112 / 5071 1877 / 3059 1902 / 3099 

Радиус мм 126 76 77 

 9 (97%) сек 9 / 11 

 9 сек 11 / 13 
Үлгілерді жылыту °C 1) 10 / 15 

 
 

1146 1147     1147   +  1053 

Көлденең ротор, 6 орындық 
 

 
 
 90° 

 

EBA 280:  4700 RPM 
EBA 280S: 6000 RPM 

    +     

  0501+0767 0553 ---     

  
  +         

 

Қолданылу аясы мл 4 4 – 5,5 6 5 
1,1 – 
1,4 

2,7 – 
3 2,6 – 3,4 

1,6 – 
5,0 

4 - 7  

Өлшемі  x L мм 10 x 88 15 x 75 12 x 82 
12 x 
75 

13 x 
75 

8 x 
66  

11 x 
66 

13 x 65 
13 x 
75 

16 x 
75  

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6  

Макс. жылдамдығы RPM 4700 / 6000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 3112 / 5071 2865 / 4669 2816 / 4266  

Радиус мм 126 116 106  

 9 (97%) сек 9 / 11 

 9 сек 11 / 13 
Үлгілерді жылыту °C 1) 10 / 15 

 
1) Үлгілерді жылыту революцияның максималды саны 
және жұмыс уақытының 1 сағат 

  

2) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1142 1127-A     

 
Көлденең ротор, 12 орындық 

 
 

 
 
 60° 

 

 

    

0553        

 
  

 
 

    

Қолданылу аясы мл 5 1,6 - 5 2,6 – 3,4  2,7 - 3     

Өлшемі   x L мм 13 x 75 13 x 75 13 x 65 11 x 66      
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12     

Макс. жылдамдығы RPM 5000     
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

 2963     

Радиус мм 106     

 9 (97%) сек 10     

 9 сек 12     
Үлгілерді жылыту °C 1) 10     

 
 

1148 1131-A 1132-A 

 
Көлденең ротор, 8 орындық 

 
 

 
 
 90° 

 

  

0553    0501  2079  

 
   

 
 

 
 

Қолданылу аясы мл 5 1,6 - 5 2,6 – 3,4 2,7 – 3 6 4 - 5,5 10 4 - 7 

Өлшемі   x L мм 13 x 75 13 x 75 13 x 65 11 x 66 12 x 82 15 x 75 17 x 70 16 x 75 
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

8 

Макс. жылдамдығы RPM 5000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 2991 

Радиус мм 107 

 9 (97%) сек 8 

 9 сек 10 
Үлгілерді жылыту °C 1) 9 

 
1) Үлгілерді жылыту революцияның максималды саны және 
жұмыс уақытының 1 сағат 
 

 

2) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1137  1634 1633 1635  

Бұрыштық ротор 6-орындық 

 
 

 
 
 36° 

--- 

   

 

0521 0546 0519 0545   0518   

        

 

Қолданылу аясы мл 50 50 25 30 9-10 10 15 4 - 7  

Өлшемі   x L мм 34 x 100 29 x 107 24 x 100 26 x 95 
16 x 
92 

15 x 
102 17 x 100 13 x 100  

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

6  

Макс. жылдамдығы RPM 6000  
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 4025 3904 3703 3703 3783 3783 3783  

Радиус мм 100 97 92 92 94 94 94  

 9 (97%) сек 20 

 9 сек 17 
Үлгілерді жылыту °C 1) 7 

 
 

1137 1632 1641 1631       1635  +  1054-A    

Бұрыштық ротор 6-орындық  
 

 
 
 36° 

      +     

   

0578 0513 0509     

    

   

Қолданылу аясы мл 7 50 15 1,6 – 5,0    

Өлшемі   x L мм 12 x 100 29 x 115 17 x 120 13 x 75    
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

18 3 6 6    

Макс. жылдамдығы RPM 6000    
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 3944 3824 3824 2978    

Радиус мм 98 95 95 74    

 9 (97%) сек 20    

 9 сек 17    
Үлгілерді жылыту °C 1) 7    

 
1) Үлгілерді жылыту революцияның максималды саны және жұмыс 
уақытының ұзақтығы 1 сағат 
 

 

2) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
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1139 1054-A  

Бұрыштық ротор 12-орындық  
 

 
 

 35° 

 

 

--- 

0553 ---       0518 

   3)      

0701 

 

  

Қолданылу аясы мл 5 12 1,6 – 5,0  1,1 – 1,4 2,6 – 3,4 2,7 - 3 4 15 

Өлшемі   x L мм 
12 x 
75 

13 x 
75 

17 x 102 13 x 75 8 x 66 13 x 65 11 x 66 12 x 60 17 x 100 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 

Макс. жылдамдығы RPM 6000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 3300 4146 3300 3300 3300 3300 3260 4146 

Радиус мм 82 103 82 82 82 82 81 103 

 9 (97%) сек 16 

 9 сек 16 
Үлгілерді жылыту °C 1) 6 

 
 

1139    1058  1063  6305 

Бұрыштық ротор, 12-
орындық 

 

 
 

 35° 

 

   

 

 

 

 

 

   0509 0507  

     
 

      

Қолданылу аясы мл 
4,5 - 

5 
4,9 7,5 – 8,5 

9 - 
10 

10 4 - 7 8 
8,5 - 
10 

0,5 15 4 

Өлшемі   x L мм 
11 x 
92 

13 x 
90 

15 x 92 
16 x 
92 

15 x 
102 

13 x 100 
16 x 
125 

16 x 
100 

10,7 x 36 
17 
x 

120 

17 
x 

100 
10 x 88 

Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12 12 12 12 6 12 12 6 12 12 

Макс. жылдамдығы RPM 6000 
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 4146 4146 4146 4146 4146 2777 4146 3502 

Радиус мм 103 103 103 103 103 69 103 87 

 9 (97%) сек 16 

 9 сек 16 
Үлгілерді жылыту °C 1) 6 

 
1) Үлгілерді жылыту революцияның максималды саны және жұмыс 
уақытының 1 сағат 

 

2) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз.  
3) қақпақсыз  
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1133      

 
Бұрыштық ротор, 12-

орындық 
(ластану үшін жарамды) 

 
 

 
 
 35° 
 

 

     

0553 0501 0578      

   

     

Қолданылу аясы мл 5 6 7      

Өлшемі   x L мм 12 x 75 12 x 82 12 x 100       
Роторға арналған сынақ 
түтіктерінің саны 

12      

Макс. жылдамдығы RPM 5000      
Макс. RCF 
(салыстырмалы 
центрифугалық 
жеделдету) 

2) 2879      

Радиус мм 103      

 9 (97%) сек 8      

 9 сек 10      
Үлгілерді жылыту °C 1) 18      

 
1) Үлгілерді жылыту революцияның максималды саны және жұмыс 
уақытының 1 сағат 
2) Түтіктерді дайындаушының нұсқаулығын сақтаңыз. 

 

 


