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1. Thông tin chung

1. Thông tin chung
1.1 Tầm quan trọng của sổ tay vận hành
Yêu cầu cơ bản để vận hành máy ly tâm an toàn và không gặp sự cố là phải nắm
rõ các hướng dẫn an toàn cơ bản và tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra.
Sổ tay hướng dẫn vận hành bao gồm thông tin quan trọng liên quan đến việc vận
hành an toàn máy ly tâm.
Hướng dẫn vận hành này và đặc biệt, các lưu ý về an toàn và nguy hiểm phải
được tất cả những người vận hành máy ly tâm tuân theo.
Ngoài ra, các quy tắc và quy định của địa phương về phòng ngừa tai nạn phải
được tuân thủ.

1.2 Mục đích sử dụng
Máy ly tâm trong phòng thí nghiệm thích hợp để tách các cấu tử có tỷ trọng
khác nhau trong các hỗn hợp có tỷ trọng tối đa là 1,2 g / cm3 .
Máy ly tâm trong phòng thí nghiệm được đánh dấu IVD dành cho các mẫu sinh
học của con người, bao gồm máu và mô được hiến tặng, kết hợp với các ứng dụng
chẩn đoán trong ống nghiệm. Điều này có nghĩa là nó là một sản phẩm y tế phù
hợp với chỉ thị IVD 98/79 / EC.
Chỉ những nhân viên được đào tạo chuyên môn mới được phép sử dụng máy ly tâm trong các
phòng thí nghiệm khép kín.
Mục đích sử dụng cũng bao gồm:

• quan sát tất cả các ghi chú và hướng dẫn có trong

hướng dẫn vận hành và
• tuân thủ các hướng dẫn kiểm tra và bảo trì.
Sigma Labourzent Lyen GmbH không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào
do không tuân thủ.

1.3 Bảo hành và trách nhiệm
Bảo hành và trách nhiệm phải tuân theo "Điều kiện chung" của chúng tôi đã được
phân phối cho nhà điều hành khi ký kết hợp đồng.
Các yêu cầu về bảo hành và trách nhiệm pháp lý bị loại trừ nếu
do: • sử dụng không đúng cách. • không tuân thủ các hướng dẫn
an toàn và cảnh báo nguy hiểm trong
hướng dẫn vận hành.
• cài đặt, khởi động, vận hành hoặc bảo trì không đúng cách
máy ly tâm.
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1. Thông tin chung

1.4 Bản quyền Bản quyền
liên quan đến hướng dẫn vận hành vẫn thuộc về Sigma Labourzent
Lyen GmbH.
Sách hướng dẫn vận hành chỉ dành cho người vận hành và nhân viên của
họ. Nó bao gồm các hướng dẫn và thông tin không được • sao chép, •
phân phối hoặc • truyền đạt theo bất kỳ cách nào khác.

Không tuân thủ có thể bị truy tố theo luật hình sự.

1.5 Tiêu chuẩn và quy định Tuyên bố về sự phù
hợp của EC (xem chương 11.5
- "Tuyên bố về sự phù hợp của EC")

1.6 Phạm vi cung cấp Máy ly tâm
bao gồm:
•

1 cáp kết nối với đầu nối IEC C13

tùy thuộc vào biến
thể điện áp

•
•

phần không. 930 050

1 cờ lê ổ cắm, kích thước 4 (rôto)

1 cờ lê ổ cắm, kích thước 6 (tháo khẩn cấp) Part no. 930 056

Tài liệu:
Hướng dẫn vận hành bao gồm. Tuyên bố của EC về sự phù hợp

(xem chương 11.5 - "Tuyên bố về sự phù hợp của EC")
Phụ kiện
Theo đơn đặt hàng của bạn, xác nhận đơn hàng của chúng tôi, và phiếu giao hàng của bạn.
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2 Bố cục và phương thức hoạt động

2 Bố cục và phương thức hoạt động
2.1 Bố trí của máy ly tâm

2.1.1 Các yếu tố chức năng và hoạt động

1

Nắp

2 Hiển thị 3
Giao diện người dùng
(xem chương 6.3.1 "Giao diện người dùng")

Hình 1: Hình ảnh tổng thể của máy ly tâm

4 Bảng tên (xem
chương 2.1.2 - "Bảng
tên")
5 Công tắc nguồn chính 6
Đầu vào nguồn chính

Hình 2: Mặt sau của máy ly tâm (ví dụ)
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2 Bố cục và phương thức hoạt động
Pos: 19/100 Sigma / 110 BA Máy ly tâm Sigma (Dự án) / 1- 16_1-16K / 020 Cấu tạo và phương thức hoạt động020-0010-0020 Tấm loại 1-16 @ 28 \ mod_1405320923460_68.docx @ 195825 @

3 @ 1

2.1.2 Bảng tên
1 Nhà sản xuất và văn
phòng đăng ký
2 loại
3 Số sê-ri
4 Tối đa tốc độ
5 Tối đa. động năng 6
Mật độ tối đa 7 Điện áp
danh định 8 Cầu chì đầu
vào 9 Biểu tượng cho
việc thải bỏ đặc biệt
(xem chương 9 - "Thải
bỏ")

10 dấu CE phù
hợp với chỉ thị
2006/42 / EC
11 Phần số
12 năm sản xuất
13 Điện năng tiêu thụ
Hình 3: Ví dụ về bảng tên
Pos: 20/010 Mô-đun đa năng / Thay đổi trang @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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2 Bố cục và phương thức hoạt động

2.2 Phương thức hoạt động

2.2.1 Nguyên lý ly tâm
Ly tâm là một quá trình để tách các hỗn hợp không đồng nhất của các chất (huyền
phù, nhũ tương, hoặc hỗn hợp khí) thành các thành phần của chúng. Hỗn hợp các
chất quay trên đường tròn thì chịu gia tốc hướng tâm lớn gấp mấy lần gia tốc
trọng trường.
Máy ly tâm sử dụng quán tính khối lượng bên trong buồng rôto để tách các chất.
Do quán tính cao hơn, các hạt hoặc phương tiện có mật độ cao hơn sẽ di chuyển
ra ngoài. Khi làm như vậy, chúng dịch chuyển các thành phần có mật độ thấp hơn,
đến lượt chúng sẽ di chuyển về phía trung tâm.
Gia tốc hướng tâm của một vật bên trong máy ly tâm, là tác dụng của lực hướng
tâm, phụ thuộc vào khoảng cách giữa vật thể và trục quay cũng như vận tốc góc.
Nó tăng tuyến tính như một hàm của khoảng cách đối với trục quay và tăng bậc
hai như một hàm của vận tốc góc. Bán kính trong buồng rôto càng lớn và tốc độ
càng lớn thì gia tốc hướng tâm càng lớn. Tuy nhiên, các lực tác dụng lên rôto
cũng tăng lên.

2.2.2 Khu vực ứng dụng Tùy thuộc
vào lĩnh vực ứng dụng của máy ly tâm và cũng như kích thước hạt, hàm lượng
chất rắn, và thông lượng thể tích của hỗn hợp chất cần được ly tâm mà có
các loại máy ly tâm khác nhau.
Các lĩnh vực ứng dụng đi từ việc sử dụng trong gia đình như máy trộn salad
hoặc máy tách mật ong cho đến các ứng dụng kỹ thuật chuyên biệt trong bối
cảnh lâm sàng, sinh học hoặc sinh hóa: • Đối với nhiều cuộc kiểm tra lâm
sàng, vật liệu tế bào phải được tách ra khỏi chất lỏng cần phân tích. Quá trình
tách thông thường có thể được đẩy nhanh đáng kể bằng cách sử dụng máy ly tâm
trong phòng thí nghiệm.

•

Trong ngành công nghiệp gia công kim loại, máy ly tâm được sử dụng để
tách dầu từ các cành kim loại. Các hãng sữa sử dụng máy ly tâm để tách
sữa bò thành sữa kem và sữa ít béo.

• Máy ly tâm đặc biệt lớn được sử dụng trong ngành công nghiệp đường để tách
xi-rô từ đường kết tinh.
• Máy ly tâm siêu ly tâm chủ yếu được sử dụng trong sinh học và hóa sinh để
phân lập các phần tử, ví dụ như virus. Chúng được thiết kế đặc biệt cho tốc
độ cao lên đến 500.000 vòng / phút. Rôto chuyển động trong chân không để
tránh ma sát không khí.
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2 Bố cục và phương thức hoạt động
Máy ly tâm Pos: 26/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 020 Cấu trúc và chế độ hoạt động020- 0020-0020-0010 Tốc độ, bán kính, gia tốc ly tâm tương đối @ 26 \ mod_1405318988082_68.docx @ 191849 @ 4

@

1

2.2.2.1 Tốc độ, bán kính và lực ly tâm tương đối Gia tốc g
mà các mẫu phải chịu, có thể được tăng lên bằng cách tăng bán kính trong
buồng rôto và bằng cách tăng tốc độ.

Ba thông số này phụ thuộc lẫn nhau và liên kết với nhau theo
công thức sau: Lực ly tâm tương đối RCF = 11,18 x 10-6 xrx n2
r = bán kính tính bằng cm n
= tốc độ tính bằng vòng / phút

RCF không có bất kỳ thứ nguyên nào
Nếu hai giá trị được nhập, giá trị thứ ba được xác định theo công thức đã nêu. Nếu sau đó, tốc độ hoặc bán kính bị thay
đổi, lực ly tâm tương đối thu được sẽ được bộ điều khiển tự động tính toán lại. Nếu RCF được thay đổi, tốc độ sẽ được
điều chỉnh trong khi bán kính được chỉ định được duy trì.

Biểu đồ tốc độ-trường hấp dẫn cung cấp một cái nhìn tổng quan về
mối quan hệ giữa tốc độ, bán kính và RCF (xem chương 11.2 - "Biểu đồ trườnghấp dẫn tốc độ").
Vị trí: 27/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @

1

Pos: 28/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 020 cấu trúc và chế độ hoạt động 020- 0020-0020-0020 mật độ @ 26 \ mod_1405318989359_68.docx @ 191863 @ 4

@

1

2.2.2.2 Mật độ
Máy ly tâm trong phòng thí nghiệm thích hợp để tách các cấu tử có tỷ trọng
khác nhau trong các hỗn hợp có tỷ trọng tối đa là 1,2 g / cm3 . Tất cả
thông tin liên quan đến tốc độ của rôto và phụ kiện đề cập đến chất lỏng có
tỷ trọng tương ứng với thông số kỹ thuật này. Nếu tỷ trọng lớn hơn giá trị
này, tốc độ tối đa cho phép của máy ly tâm phải được giảm theo công thức sau:

n = nmax x

/ 2,1 ( Rho)

Rho = mật độ tính bằng g / cm3
Vị trí: 29/010 Mô-đun đa năng / Abschnittswechsel @ 0 \ mod_1202124514062_0.docx @ 418 @ @ 1

Pos: 30/010 Mô-đun đa năng / Thay đổi trang @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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3 An toàn
3.1 Ký hiệu của thiết bị Các ký
hiệu sau được sử dụng cho tất cả các loại máy ly tâm do Sigma sản xuất:

Điện áp nguy hiểm

Bề mặt nóng

Thận trọng! Nguy cơ bầm tím

Tôi

Bật (Nguồn)

0 Tắt (Nguồn)

Bảng tên (xem chương
2.1.2 - "Bảng tên")

Đất bảo vệ (mặt đất)

Dấu CE phù hợp với chỉ thị
2006/42 / EC

Mặt đất)

Không thải bỏ như một phần
rác thải sinh hoạt

Rút phích cắm nguồn điện

Mũi tên chỉ hướng
quay

Đảm bảo 4 ° C

Dấu GS (đã được thử nghiệm an
toàn; chỉ dành cho Đức)

Dấu NRTL (chỉ dành cho
Hoa Kỳ và Canada)

RCM mark
(chỉ dành cho Úc)

Máy ly tâm với hệ thống

Sản phẩm y tế phù
hợp với chỉ thị IVD

gia nhiệt

98/79 / EC (Chẩn đoán trong
ống nghiệm)
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Các chỉ dẫn an toàn trên máy ly tâm phải luôn đọc được. Nếu cần thiết, chúng phải được thay thế.

GHI CHÚ

Không phải tất cả các ký hiệu / nhãn đều được sử dụng cho loại máy ly tâm này.

GHI CHÚ
Vị trí: 33/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Vị trí: 34/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 35/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0020 giải thích các ký hiệu và hướng dẫn @ 26 \ mod_1405319013955_68.docx @ 191947 @

2 @ 1

3.2 Giải thích các ký hiệu và ghi chú
Trong sách hướng dẫn vận hành này, các tên và ký hiệu sau để chỉ ra các mối nguy được sử
dụng:

Biểu tượng này tượng trưng cho mối nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người.

Việc không tuân thủ các biểu tượng này sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho đến thương
SỰ NGUY HIỂM

tật nguy hiểm đến tính mạng.

Biểu tượng này là viết tắt của mối nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người
do điện áp.

Việc không tuân thủ các biểu tượng này sẽ gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho đến thương
SỰ NGUY HIỂM

tật nguy hiểm đến tính mạng.

Biểu tượng này tượng trưng cho mối nguy tiềm ẩn đối với tính mạng và sức khỏe của con người.

Việc không tuân thủ các biểu tượng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho đến
CẢNH BÁO

thương tật nguy hiểm đến tính mạng.

Biểu tượng này chỉ ra một tình huống nguy hiểm tiềm ẩn

Việc không tuân thủ những lưu ý này có thể gây ra thương tích nhẹ hoặc hư hỏng tài sản.
THẬN TRỌNG

Biểu tượng này cho biết thông tin quan trọng.

GHI CHÚ
Vị trí: 36/010 Mô-đun đa năng / Thay đổi trang @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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3.3 Trách nhiệm của người điều hành
Người vận hành cam kết chỉ ủy quyền cho nhân viên chuyên môn được đào tạo làm việc
trên máy ly tâm (xem chương 3.4 - "Nhân viên vận hành").
Các khu vực trách nhiệm của nhân viên liên quan đến vận hành, bảo trì và
chăm sóc thiết bị phải được xác định rõ ràng.
Công việc có ý thức về an toàn của nhân viên tuân thủ hướng dẫn vận hành
và các chỉ thị liên quan đến sức khỏe và an toàn của EC cũng như các luật quốc
gia liên quan đến sức khỏe và an toàn cũng như phòng ngừa tai nạn phải được kiểm
tra định kỳ (ví dụ: hàng tháng).
Theo các quy tắc quốc tế về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, người điều hành
có nghĩa vụ: • thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nguy hiểm đến tính mạng hoặc
sức khỏe trong quá trình làm việc. • đảm bảo rằng các máy ly tâm được sử dụng đúng
cách và hoàn toàn như dự định (xem chương 1.2 - "Mục đích sử dụng"). • thực hiện
các biện pháp bảo vệ chống cháy và nổ khi làm việc với
chất độc hại.

• thực hiện các biện pháp để mở an toàn các máy ly tâm.

3.4 Nhân sự vận hành
Chỉ những nhân viên được đào tạo chuyên môn mới được phép vận hành đơn vị. Những
người điều hành đơn vị phải • quen thuộc với sức khỏe cơ bản, an toàn và phòng
ngừa tai nạn
các quy định.
• đã đọc và hiểu hướng dẫn vận hành này, đặc biệt là các phần an toàn và ghi chú
cảnh báo, và xác nhận điều này với chữ ký của họ.

3.5 Hướng dẫn an toàn không chính thức • Sách
hướng dẫn vận hành này là một phần của sản phẩm.
• Sách hướng dẫn vận hành phải được lưu giữ tại nơi sử dụng máy
ly tâm. Đảm bảo rằng nó luôn có thể truy cập được.
• Sổ tay hướng dẫn vận hành phải được chuyển giao cho bất kỳ chủ sở hữu hoặc người vận
hành máy ly tâm nào sau đó. • Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện phải được thêm
vào sách hướng dẫn vận hành.

•

Ngoài sổ tay hướng dẫn vận hành, các quy tắc và quy định chung và địa
phương liên quan đến việc ngăn ngừa tai nạn và bảo vệ môi trường cũng phải
được cung cấp.

• Các chỉ dẫn an toàn và nguy hiểm trên máy ly tâm phải luôn được đọc
mọi lúc. Nếu cần thiết, chúng phải được thay thế.
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3.6 Hướng dẫn an toàn
3.6.1

An toàn điện Để giảm
nguy cơ bị điện giật, máy ly tâm sử dụng dây điện ba dây và phích cắm để kết
nối thiết bị với đất nối đất. Để duy trì tính năng an toàn này:

• Đảm bảo rằng ổ cắm trên tường được nối đất đúng cách. • Kiểm tra
xem điện áp nguồn có đồng ý với điện áp danh định được ghi trên bảng tên không. •
Không đặt các bình chứa chất lỏng trên nắp máy ly tâm hoặc trong khoảng cách
an toàn 30 cm xung quanh máy ly tâm. Chất lỏng tràn có thể đi vào máy ly tâm và làm
SỰ NGUY HIỂM

hỏng các bộ phận điện hoặc cơ. • Công việc trên hệ thống cung cấp điện chỉ
phải được thực hiện khi được chứng nhận
thợ điện.
• Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện của đơn vị. Các khiếm khuyết như cáp
bị lỏng hoặc bị cháy phải được loại bỏ ngay lập tức.

3.6.2 An toàn cơ học Để đảm
bảo hoạt động an toàn của máy ly tâm, hãy tuân thủ những điều
sau:
• Không mở nắp khi rôto đang chuyển động! • Không với
tay vào buồng rôto khi rôto đang chuyển động!
• Không sử dụng máy ly tâm nếu nó được lắp đặt không chính xác.
CẢNH BÁO

• Không sử dụng máy ly tâm không có bảng điều khiển. • Không
sử dụng máy ly tâm nếu rôto và bộ phận chèn có dấu hiệu bị ăn mòn hoặc các
khuyết tật khác.
• Không bao giờ vận hành thiết bị khi chưa lắp rôto. • Chỉ sử
dụng máy ly tâm với các cánh quạt và phụ kiện đã được nhà sản xuất phê duyệt.
Trong trường hợp có nghi ngờ, hãy liên hệ với nhà sản xuất (xem chương 7.3
- "Liên hệ dịch vụ").
• Không giữ ngón tay của bạn giữa nắp và vỏ khi đóng
Cái nắp. Nguy cơ dập nát!
• Các thiết bị tháo nắp bị lỗi có thể làm rơi nắp máy ly tâm (liên hệ với bộ
phận dịch vụ, nếu cần). Nguy cơ dập nát!
• Không đập hoặc di chuyển máy ly tâm trong quá trình hoạt
động. • Không tựa vào hoặc tựa vào máy ly tâm trong quá trình vận hành. •
Không quay bất kỳ chất nào có thể làm hỏng vật liệu của rôto và xô của máy ly
tâm theo bất kỳ cách nào. Các chất có tính ăn mòn cao, ví dụ, làm hỏng
vật liệu và ảnh hưởng đến độ bền cơ học của rôto và gầu. • Dừng máy ly
tâm ngay lập tức trong trường hợp có sự cố. Loại bỏ sự cố (xem chương 7 "Trục trặc và sửa lỗi") hoặc thông báo cho bộ phận dịch vụ của Sigma Labourzent
lien GmbH (xem chương 7.3 - "Liên hệ dịch vụ").
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•

Nếu vỏ máy bị hư hỏng, không sử dụng máy ly tâm. Liên hệ với bộ phận dịch
vụ của Sigma Labourzent Lyen GmbH (xem chương 7.3 - "Liên hệ dịch vụ"). •
Đảm bảo rằng tất cả các sửa chữa chỉ được thực hiện bởi nhân viên có thẩm

quyền và chuyên môn.
CẢNH BÁO
• Trước khi khởi động, hãy kiểm tra máy ly tâm, rôto và các phụ kiện để tìm
các dấu hiệu hư hỏng có thể nhận thấy từ bên ngoài. Đặc biệt phải chú ý
đến tất cả các bộ phận bằng cao su (ví dụ như nắp động cơ, nắp đậy và bộ
tiếp hợp) về những thay đổi cấu trúc có thể nhìn thấy được. Các bộ phận
bị lỗi phải được thay thế ngay lập tức.
• Mở máy ly tâm khi không sử dụng để hơi ẩm có thể
bay hơi.

3.6.3

Phòng cháy

• Không quay các chất dễ nổ hoặc dễ cháy. • Không sử
dụng máy ly tâm ở những nơi nguy hiểm.
SỰ NGUY HIỂM

3.6.4 An toàn hóa học và sinh học Nếu các
mẫu gây bệnh, độc hại hoặc phóng xạ được dự định sử dụng trong máy ly
tâm, người sử dụng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các quy định,
hướng dẫn, biện pháp phòng ngừa và thực hành an toàn cần thiết được
tuân thủ tương ứng .
• Các chất truyền nhiễm, độc hại, gây bệnh và phóng xạ chỉ có thể được sử dụng
trong các hệ thống ngăn chặn đặc biệt, được chứng nhận, có niêm phong sinh học
để ngăn không cho vật liệu thoát ra ngoài. • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa
thích hợp vì sự an toàn của chính bạn nếu có nguy cơ độc hại,
SỰ NGUY HIỂM

nhiễm phóng xạ hoặc gây bệnh • Các vật liệu
phản ứng hóa học với nhau với mức độ
năng lượng bị cấm.
• Được thông báo về các biện pháp tại địa phương để tránh phát thải độc
hại (tùy thuộc vào chất được ly tâm). • Không cần quần áo bảo hộ để
vận hành máy ly tâm.
Tuy nhiên, các vật liệu được quay ly tâm có thể yêu cầu các biện pháp an

CẢNH BÁO

toàn đặc biệt (ví dụ: quay ly tâm các chất lây nhiễm, độc hại, phóng xạ
hoặc gây bệnh).
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3.6.5 Hướng dẫn an toàn cho ly tâm
Để vận hành an toàn, hãy tuân thủ những điều sau trước khi khởi động máy ly tâm:

• Đảm bảo rằng máy ly tâm đã được thiết lập đúng cách (xem chương 5 - "Thiết lập
và kết nối "). •
Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất là 30 cm (12 inch) xung quanh
máy ly tâm.
CẢNH BÁO

• Không lưu trữ bất kỳ hàng hóa nguy hiểm nào trong khu vực máy
ly tâm. • Không ở trong khu vực an toàn lâu hơn mức thực sự cần thiết cho hoạt
động của máy ly tâm.
• Chỉ sử dụng máy ly tâm với các cánh quạt và phụ kiện đã được nhà sản xuất
phê duyệt. Chúng tôi cảnh báo rõ ràng chống lại việc sử dụng thiết bị có
chất lượng kém. Kính vỡ hoặc vỡ bình có thể gây mất cân bằng nguy hiểm ở
tốc độ cao • Đảm bảo rằng rôto và gầu được lắp chính xác (xem chương
6.2.2.1 "Lắp đặt rôto").
• Tuân thủ hướng dẫn về cách lắp đặt các phụ kiện (xem chương
6.2.2.3 - "Lắp đặt phụ kiện").
• Rôto phải được tải đối xứng dọc trục với các trọng lượng bằng nhau.
•
Nếu sử dụng chất lỏng có tỷ trọng> 1,2 g / cm3 thì giảm tốc độ (xem
chương 2.2.2.2 - "Tỷ trọng"). • Không sử dụng máy ly tâm nếu rôto được

CẢNH BÁO

tải không đối xứng. • Không sử dụng máy ly tâm với các ống quá dài.

3.6.6 Sức đề kháng của chất dẻo
Các ảnh hưởng hóa học có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chuỗi polyme của chất
dẻo, và do đó, đến các tính chất vật lý của chúng. Các bộ phận bằng nhựa có
thể bị hỏng nếu sử dụng dung môi, axit hoặc dung dịch kiềm.

• Tham khảo dữ liệu về điện trở (xem chương 11.4 - "Dữ liệu về điện trở")!
GHI CHÚ
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Pos: 56/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0060-0070 Tuổi thọ sử dụng của rôto và phụ kiện @ 26 \ mod_1405319032612_68.docx @ 192143 @ 3 @ 1

3.6.7 Tuổi thọ của rôto và phụ kiện
Cánh quạt và phụ kiện có tuổi thọ hạn chế.

• Thực hiện kiểm tra thường xuyên (ít nhất một lần mỗi tháng) vì lý do an
toàn! • Đặc biệt chú ý đến những thay đổi, chẳng hạn như ăn mòn, vết nứt,
mài mòn vật liệu, v.v. • Sau 10 năm, chúng phải được nhà sản xuất kiểm
tra. • Sau 50.000 chu kỳ, rôto phải được loại bỏ vì lý do an toàn.

CẢNH BÁO

•

Nếu các dữ liệu khác liên quan đến tuổi thọ sử dụng được khắc trên rôto
hoặc thùng, thì các dữ liệu này sẽ được áp dụng tương ứng. Ví dụ: một cái
thùng có khắc “max. cycle = 10.000 ”có tuổi thọ sử dụng là 10.000 chu kỳ
và rôto có khắc“ Exp. ngày 20/02 ”phải được loại bỏ chậm nhất vào tháng 2
năm 2020 (xem hình vẽ).

Hình 4: Tuổi thọ sử dụng khác nhau - khắc trên gầu / rôto

• Tham khảo bảng các cánh quạt và phụ kiện với một dịch vụ khác
tuổi thọ (xem chương 11.3 - "Bảng tuổi thọ sử dụng của rôto và
phụ kiện")!
GHI CHÚ
Vị trí: 57/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Vị trí: 58/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 59/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0070 Sicherheite neinrichtungen -------------------------- ------------- @ 27 \ mod_1405319034809_68.docx @ 192157 @

2 @ 1

3.7 Thiết bị an toàn
Pos: 60/100 Sigma / 100 BA ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0070-0010 Khóa nắp @ 27 \ mod_1405319036321_68.docx @ 192171 @ 3 @ 1

3.7.1

Thiết bị khóa nắp

Máy ly tâm chỉ có thể được khởi động khi đã đóng nắp đúng cách. Khóa điện
phải được khóa. Chỉ có thể mở nắp khi cánh quạt đã dừng. Nếu nắp được mở bằng
cách của hệ thống nhả khẩn cấp trong khi vận hành, máy ly tâm sẽ ngay lập tức
tắt và giảm tốc không phanh. Nếu nắp mở, biến tần bị tách hoàn toàn khỏi nguồn
điện chính, tức là không thể khởi động máy ly tâm (xem chương 7.1.1 - "Mở nắp
khẩn cấp").
Vị trí: 61/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 62/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030-0070-0020 giám sát ngừng hoạt động @ 27 \ mod_1405319037803_68.docx @ 192185 @ 3 @ 1

3.7.2 Hệ thống giám sát ngừng hoạt động

Chỉ có thể mở nắp máy ly tâm nếu rôto ở trạng thái dừng.
Sự dừng lại này được kiểm tra bởi bộ vi xử lý.
Vị trí: 63/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 64/100 Sigma / 100 BA ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0070-0032 Điều khiển hệ thống Spincontrol Basic + Easy + U ni versal @ 27 \ mod_1405319041777_68.docx @ 192227 @ 3 @ 1
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3.7.3 Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra hệ thống nội bộ giám sát việc truyền dữ liệu và các tín hiệu cảm biến
liên quan đến tính hợp lý. Các trục trặc được biểu thị bằng các thông báo lỗi với
một số trên màn hình tốc độ / rcf (xem chương 7.2 - "Bảng mã lỗi").
Vị trí: 65/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 66/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030-0070-0041

Kiểm tra dây dẫn bảo vệ Spi ncontr ol Basic @ 27 \ mod_1405319044593_68.docx @ 192255 @ 3 @ 1

3.7.4 Kiểm tra dây dẫn đất

Người có thẩm quyền và chuyên môn có thể kiểm tra dây dẫn đất bằng dụng cụ đo
thích hợp. Vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ của Sigma (xem chương 7.3 - "Liên
hệ dịch vụ").
Vị trí: 67/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Vị trí: 68/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 69/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0080 Hành vi trong trường hợp nguy hiểm và tai nạn @ 27 \ mod_1405319051188_68.docx @ 192325 @ 2 @ 1

3.8 Các biện pháp trong trường hợp rủi ro và tai nạn

•
•

Nếu trường hợp khẩn cấp phát sinh, hãy tắt máy ly tâm ngay lập tức!
Nếu nghi ngờ, hãy gọi bác sĩ cấp cứu!

SỰ NGUY HIỂM
Vị trí: 70/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Vị trí: 71/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 72/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn) / 030 Sicherheit030- 0100 rủi ro tồn đọng @ 27 \ mod_1405319052885_68.docx @ 192339 @ 2 @ 1

3.9 Các mối nguy còn lại
Thiết bị được xây dựng hiện đại và tuân theo các quy tắc an toàn được chấp
nhận. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn nguy hiểm đến tính mạng và chân tay
của người vận hành, hoặc bên thứ ba, hoặc sự suy giảm của thiết bị hoặc các tài
sản vật chất khác khi thiết bị đang được sử dụng. • Chỉ sử dụng thiết bị cho mục
đích dự định ban đầu (xem chương 1.2 - "Mục đích sử dụng"). • Chỉ sử dụng thiết
bị nếu nó ở trạng thái chạy hoàn hảo. • Loại bỏ ngay lập tức bất kỳ vấn đề
nào có thể ảnh hưởng đến sự an toàn.

Vị trí: 73/010 Mô-đun đa năng / Abschnittswechsel @ 0 \ mod_1202124514062_0.docx @ 418 @ @ 1

Pos: 74/010 Mô-đun đa năng / Thay đổi trang @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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4 Bảo quản và vận chuyển

4.1 Kích thước và trọng lượng
Sigma 1-16, 1-16 IVD
Chiều cao:

271 mm

Chiều cao với nắp mở:

527 mm

Chiều rộng:

310 mm

Chiều sâu:

418 mm

Cân nặng:

13 kg

4.2 Điều kiện bảo quản
Máy ly tâm có thể được bảo quản trong bao bì ban đầu của nó lên đến một năm.
• Chỉ bảo quản máy ly tâm trong phòng khô ráo. • Nhiệt độ bảo quản cho phép
là từ -20 ° C đến + 60 ° C.
•

Nếu bạn muốn lưu trữ nó hơn một năm hoặc nếu bạn định gửi nó ra nước ngoài,
vui lòng liên hệ với nhà sản xuất.

4.3 Lưu ý về vận chuyển
• Khi nâng máy ly tâm, luôn tiếp cận dưới máy ly tâm từ
bên.

Máy ly tâm nặng khoảng. 13 kg!
THẬN TRỌNG

• Để vận chuyển, hãy sử dụng bao bì phù hợp và, nếu có thể, bao bì gốc (xem chương
4.4 - "Bao bì").
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Pos: 82/100 Sigma / 110 BA Máy ly tâm Sigma (Dự án) / 1- 16_1-16K / 040 Lưu trữ và vận chuyển040-0040 Đóng gói 1-16 @ 28 \ mod_1405320950580_68.docx @ 195923 @ 2 @ 1

4.4 Đóng gói Máy
ly tâm được đóng gói trong hộp các tông.
• Mở hộp. • Lấy hộp chứa các phụ kiện
ra.
•

Nhấc máy ly tâm với cả hai đệm xốp ra khỏi hộp các tông.
Khi nâng máy ly tâm, luôn với tay bên dưới máy ly tâm.

Máy ly tâm nặng khoảng. 13 kg!
THẬN TRỌNG

• Giữ lại bao bì cho những lần vận chuyển máy ly tâm trong tương lai.
Vị trí: 83/010 U ni versal module / Leerzeile @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 84/100 Sigma / 110 BA Máy ly tâm Sigma (Dự án) / 1- 16_1-16K / 040 Lưu trữ và vận chuyển040-0050 Khóa vận chuyển 1- 16_1-16K - Heading @ 28 \ mod_1405320956123_68.docx @ 195951 @ 2 @ 1

4.5 Thiết bị an toàn vận chuyển
Pos: 85/100 Sigma / 110 BA Máy ly tâm Sigma (Dự án) / 1- 16_1-16K / 040 Lưu trữ và Vận chuyển / 040- 0051 Bảo mật Giao thông 1-16_1-16K -

T ext @ 36 \ mod_1434604733534_68.docx @ 263812 @ @ 1

Máy ly tâm không được trang bị thiết bị an toàn vận chuyển.
Vị trí: 86/010 Mô-đun đa năng / Abschnittswechsel @ 0 \ mod_1202124514062_0.docx @ 418 @ @ 1

Vị trí: 87/010 Mô-đun đa năng / Thay đổi trang @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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5 Thiết lập và kết nối
5.1

Địa điểm cài đặt
Chỉ vận hành máy ly tâm trong phòng kín và khô ráo.
Tất cả năng lượng cung cấp cho máy ly tâm được chuyển hóa thành nhiệt và tỏa ra
không khí xung quanh.
• Đảm bảo đủ thông gió.
• Giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 30 cm xung quanh máy ly tâm để
các lỗ thông hơi trong máy ly tâm vẫn hoạt động hiệu quả.

• Không để máy ly tâm chịu ứng suất nhiệt, ví dụ như bằng cách định vị nó
gần máy phát nhiệt. •
Tránh ánh nắng trực tiếp (bức xạ UV). •
Bàn phải ổn định và có bề mặt đồng đều, chắc chắn. • Chú ý: Trong
quá trình vận chuyển từ nơi lạnh đến nơi ấm hơn, nước ngưng tụ sẽ đọng lại bên
trong máy ly tâm. Điều quan trọng là phải có đủ thời gian để làm khô (tối
thiểu 24 giờ) trước khi có thể sử dụng lại máy ly tâm.

5.2 Nguồn cung cấp

5.2.1 Loại kết nối

Điện áp hoạt động trên bảng tên phải tương ứng với điện áp cung cấp cục bộ!

SỰ NGUY HIỂM

Máy ly tâm Sigma là đơn vị cấp bảo vệ I. Máy ly tâm của dòng mô hình này có
dây nguồn ba dây với đầu nối IEC C13.

5.2.2 Cầu chì do khách hàng cung cấp
Thông thường, máy ly tâm phải được bảo vệ bằng cầu chì 16 Amp L hoặc B do khách
hàng cung cấp.
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6 Sử dụng máy ly tâm
6.1

Khởi động ban đầu

• Trước khi khởi động lần đầu, hãy đảm bảo rằng máy ly tâm của bạn được thiết
lập và lắp đặt đúng cách (xem chương 5 - "Thiết lập và kết nối").
SỰ NGUY HIỂM

6.2 Bật máy ly tâm • Nhấn công tắc nguồn
chính.
Sau đó, màn hình sẽ sáng. Máy ly tâm đã sẵn sàng hoạt động.

6.2.1 Mở và đóng nắp
Có thể mở nắp nếu máy ly tâm ngừng hoạt động. • Nhấn phím
nắp để mở nắp.
Máy ly tâm không thể khởi động nếu đã mở nắp. • Để
đóng, nhấn nhẹ bằng cả hai tay vào nắp cho đến khi nắp khóa được
bị khóa.

Không đặt ngón tay của bạn giữa nắp và vỏ khi đóng nắp. Nguy cơ dập nát!

CẢNH BÁO
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 105/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic061- 0020-0020 Chèn cánh quạt và phụ kiện @ 27 \ mod_1405320317739_68.docx @ 193725 @

3 @ 1

6.2.2 Lắp đặt rôto và phụ kiện

Pos: 106/100 Sigma / 110 BA máy ly tâm Sigma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 061 Betriebs061-0020-0020- 0010 Chèn rôto 1-16_1-16K @ 28 \ mod_1405321059727_68.docx @ 196007 @ 4 @ 1

6.2.2.1

Lắp đặt rôto

1 vít buộc rôto
2 trục động cơ
3 góc rôto

Hình 5: Lắp đặt rôto góc

• Mở nắp máy ly tâm bằng cách nhấn phím nắp. • Nới
lỏng vít buộc rôto bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, nhưng không được
gỡ bỏ nó.
• Hạ rôto với mũi khoan trung tâm của nó thẳng xuống trục động cơ.
Vặn chặt đai ốc siết rôto bằng tay theo chiều kim đồng hồ (tương ứng với 1 Nm).

Mỗi ngày một lần hoặc sau 20 chu kỳ, vít buộc rôto phải được nới lỏng một số
vòng, và rôto phải được nâng lên và buộc chặt lại. Điều này đảm bảo kết nối
thích hợp giữa rôto và trục động cơ.
CẢNH BÁO

Rotor có thể được sử dụng mà không cần nắp đậy. Tuy nhiên, điều này dẫn đến mức
độ ồn và nhiệt độ cao hơn khi chạy.
GHI CHÚ

• Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn và cảnh báo nguy hiểm (xem chương 3 "Sự an toàn")!
Pos: 107/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @

1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 108/100 Sigma / 110 BA máy ly tâm Sigma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 061 Betriebs061-0020-0020- 0020 Chèn tấm microhaematocrit 1-16_1-16K @ 28 \ mod_1405321060794_68.docx @ 196021 @ 4 @ 1

6.2.2.2 Lắp đặt rôto microhaematocrit

Hình 6: Rôto microhaematokrit (phần số 11024) với đầu đọc (phần số 17029)

• Mở nắp máy ly tâm bằng cách nhấn phím nắp.
• Nới lỏng vít buộc rôto bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, nhưng không được
gỡ bỏ nó.

• Hạ rôto với mũi khoan trung tâm của nó thẳng xuống trục động cơ. • Vặn chặt
vít siết rôto bằng tay theo chiều kim đồng hồ (tương ứng với
1 Nm).

• Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn và cảnh báo nguy hiểm (xem chương 3 "Sự an toàn")!

Thao tác
•
Đổ đầy máu vào các ống mao dẫn và bịt kín chúng ở một đầu bằng bột trét hoặc
nung chảy.
• Đặt các ống mao dẫn vào các hốc của rôto với đầu bịt kín áp vào vòng cao su.
Đảm bảo rằng các ống mao quản vừa khít với vòng cao su. Những nơi đối diện
phải được tải. • Đặt nắp rôto vào và khóa nó.

• Đóng nắp máy ly tâm. •
Nhập các thông số sau: tốc độ 14.000 vòng / phút, trường hấp dẫn RCF max.
18,626 xg, thời gian xấp xỉ. 5 phút. • Khởi động máy ly tâm. • Mở nắp
máy ly tâm khi rôto đã dừng. • Mở khóa nắp rôto và nhấc nó ra.

Đánh giá
• Đặt đầu đọc lên rôto.

• Xoay đầu đọc và thực hiện điều chỉnh tinh vi với sự hỗ trợ của cơ cấu lệch tâm
trung tâm để xác định vị trí điểm O và điểm chất lỏng cực đại trong ống mao
dẫn. Bây giờ bạn có thể đọc giá trị phần trăm.
• Tháo các ống mao dẫn. Một số ống cũng có thể được đánh giá bằng đầu đọc bên
ngoài rôto (xem hướng dẫn sử dụng ở mặt sau của đầu đọc).
Pos: 109/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 110/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic061- 0020-0020-0030 Chèn phụ kiện @ 27 \ mod_1405320318688_68.docx @ 193739 @ 4 @ 1

6.2.2.3 Lắp đặt các phụ kiện

• Chỉ sử dụng các ống phù hợp với rôto (xem chương 11.1 - "Phạm vi
phụ kiện").
• Luôn tải các hạt chèn đối xứng dọc trục của rôto với cùng một
phụ kiện và lấp đầy để tránh mất cân bằng.

Ly tâm công suất thấp • Lắp đặt
các ống đối xứng trục để rôto được tải đều.
•
Không được phép tải rôto góc chỉ trên một trục.

sửa

không đúng

Hình 7: Tải trọng cho phép và không cho phép của rôto góc (ví dụ minh họa)
Pos: 111/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 112/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic061- 0020-0020-0040 Vessels @ 27 \ mod_1405320320154_68.docx @ 193753 @ 4 @ 1

6.2.2.4 Ống

• Nạp các ống bên ngoài máy ly tâm. Chất lỏng trong lỗ khoan của rôto gây ra
ăn mòn.
•

Đổ đầy các ống một cách cẩn thận và sắp xếp chúng theo trọng lượng của chúng.

Sự mất cân bằng dẫn đến việc vòng bi bị mòn quá mức. •
Thực hiện theo các hướng dẫn an toàn và cảnh báo nguy hiểm (xem chương 3 "Sự an toàn")!
Pos: 113/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Máy ly tâm Pos: 114/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030 Spincontr ol Basic ----------------- ----------------------- @ 27 \ mod_1405320347920_68.docx @ 193781 @ 2 @ 1

6.3 Hệ thống điều khiển "Spincontrol Basic"
Pos: 115/100 Sigma / 110 BA Z ent ly tâm Sigma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 061 Betriebs / Spi ncontr ol Basic061- 0030-0010 Bedi enoberfl äche 1-16 @ 28 \ mod_1405321073890_68.docx @ 196035 @ 3 @ 1

6.3.1 Giao diện người dùng

1 màn hình
2 Đặt phím
3 Chìa khóa chương trình

4 phím mũi tên
5 Chìa khóa nắp

6 Phím Start / Stop
7 Phím chạy nhanh

Hình 8: Giao diện người dùng

Máy ly tâm được khởi động trực tiếp thông qua giao diện người dùng. Khi bật máy ly
tâm, tất cả các phân đoạn sẽ được chiếu sáng trong một thời gian ngắn. Bây giờ nó đã
sẵn sàng để hoạt động.
Pos: 116/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Vị trí: 117/100 Sig ma / 110 BA Z ent ly tâm Sig ma (Proj ekte) / 1-16_1- 16K / 061 Betrieb / Spi ncontr ol Basic061- 0030-0020 Hiển thị 1-16, 2-7 @ 28 \ mod_1405321077338_68.docx @ 196063 @

3 @

1

6.3.2 Màn hình
Màn hình máy ly tâm có các trường hiển thị sau:

1 trường cho
đường cong giảm
tốc, chế độ chạy và
chương trình
2 Tốc độ / trường RCF
3 Trường thời gian

4 Trường để lựa chọn
rôto

Hình 9: Màn hình, được chiếu sáng hoàn toàn
Pos: 118/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Máy ly tâm Pos: 119/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0030 Bắt đầu ly tâm (ngoại trừ 2-7) @ 27 \ mod_1405320349296_68.docx @ 193795 @ 3 @ 1

6.3.3 Bắt đầu chạy máy ly tâm Máy ly
tâm sẵn sàng hoạt động khi bật công tắc nguồn điện và đóng nắp.
• Nhấn phím start / stop để bắt đầu chạy ly tâm.
Pos: 120/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 121/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0040 Làm gián đoạn máy ly tâm @ 27 \ mod_1405320350701_68.docx @ 193809 @ 3

@

1

6.3.4 Làm gián đoạn quá trình chạy ly tâm •
Nhấn phím khởi động / dừng để ngắt quá trình chạy ly tâm. Các
quá trình chạy ly tâm sẽ bị kết thúc sớm.
Pos: 122/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 123/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0050 Làm gián đoạn quá trình phanh @ 27 \ mod_1405320352187_68.docx @ 193823 @ 3 @ 1

6.3.5 Làm gián đoạn quá trình giảm tốc
• Nhấn phím start / stop trong quá trình giảm tốc để ngắt và khởi động lại
máy ly tâm.
Pos: 124/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 125/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0060 RPM / R elati ve gia tốc ly tâm (RZB) @ 27 \ mod_1405320353752_68.docx @ 193837 @ 3 @ 1

6.3.6 Tốc độ / Lực ly tâm tương đối (RCF)
Giá trị RCF được xác định bởi hình dạng và tốc độ rôto. Do đó, giá trị RCF và tốc
độ phụ thuộc vào nhau. Nếu một trong hai giá trị được nhập, giá trị còn lại sẽ được
đặt tự động. • Để chọn trước một giá trị tốc độ hoặc một giá trị RCF, hãy nhấn phím
cài đặt liên tục cho đến khi đơn vị tương ứng nhấp nháy trên màn hình.

• Chọn tốc độ mong muốn hoặc giá trị RCF thông qua các phím mũi tên.
• Xác nhận lựa chọn bằng cách nhấn phím bắt đầu / dừng.
Dữ liệu cũng sẽ được chấp nhận và lưu sau khoảng thời gian. 20 giây nếu không có
phím nào khác được nhấn trong khoảng thời gian này.
Trong quá trình hoạt động, bạn có thể chuyển từ giá trị tốc độ sang giá trị RCF và
ngược lại thông qua các phím mũi tên.
Pos: 126/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 127/100 Sig ma / 100 BA Z entulien Sig ma (tiêu chuẩn mô-đun e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0060-0010 Thay đổi giá trị tốc độ / RCF trong quá trình chạy @ 27 \ mod_1405320355244_68.docx @ 193851 @ 4 @ 1

6.3.6.1 Thay đổi tốc độ / giá trị RCF trong quá trình ly tâm
Tốc độ đã chọn trước hoặc giá trị RCF có thể được thay đổi trong quá trình ly tâm. •
Bấm phím cài đặt liên tục cho đến khi thiết bị mong muốn nhấp nháy trên
trưng bày.

• Thay đổi tốc độ hoặc giá trị RCF bằng cách nhấn các phím mũi tên. Các thông
số sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
Pos: 128/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 129/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0070 thời gian chạy @ 27 \ mod_1405320356719_68.docx @ 193865 @ 3 @ 1

6.3.7 Thời gian chạy
Tổng thời gian chạy đã chọn trước được hiển thị ở dòng dưới của màn hình.
Trong quá trình ly tâm, thời gian chạy còn lại được hiển thị. Thời gian chạy của máy ly
tâm có thể được đặt trong khoảng thời gian một giây lên đến 99 phút và 59 giây.

• Để chọn thời gian chạy, hãy bấm phím đặt liên tục cho đến khi đơn vị thời gian
nhấp nháy trên màn hình. •
Chọn thời gian chạy mong muốn bằng cách nhấn các phím mũi tên. • Xác
nhận lựa chọn bằng cách nhấn phím bắt đầu / dừng.
Dữ liệu cũng sẽ được chấp nhận và lưu sau khoảng thời gian. 20 giây nếu không có phím
nào khác được nhấn trong khoảng thời gian này.
Pos: 130/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 131/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0070-0010 Thay đổi thời gian chạy trong khi chạy @ 27 \ mod_1405320358282_68.docx @ 193879 @

4 @ 1

6.3.7.1 Thay đổi thời gian chạy trong quá trình ly tâm
Thời gian chạy đã chọn trước có thể được thay đổi trong quá trình ly tâm. •
Nhấn phím "set" liên tục cho đến khi đơn vị thời gian nhấp nháy trên màn hình. • Thay đổi
thời gian chạy mong muốn bằng cách nhấn các phím mũi tên. Các
tham số sẽ được chấp nhận ngay lập tức.

Nếu thời gian ly tâm bị thay đổi trong quá trình chạy, máy ly tâm sẽ chạy trong toàn bộ
thời gian mới và sẽ bỏ qua thời gian chạy trước đó đã trôi qua.
GHI CHÚ
Pos: 132/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 133/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic / 061-0030-0070- 0021 Hoạt động ngắn hạn (ngoại trừ 1-14, 1-14K) @ 27 \ mod_1405320359802_68.docx @ 193893 @ 4 @ 1

6.3.7.2 Chạy ngắn hạn
Trong thời gian chạy ngắn, máy ly tâm tăng tốc ở công suất lớn nhất cho đến khi đạt đến tốc
độ tối đa. • Nhấn phím chạy nhanh trong thời gian ngắn.

Thông báo "chạy ngắn hạn" và thời gian chạy ngắn hạn được hiển thị.
Khi nhả phím chạy nhanh, máy ly tâm giảm tốc ở mức công suất tối đa đến mức dừng lại.

Sau thời gian ngắn, nắp sẽ tự động mở và chương trình đã được thiết lập trước đó được
hiển thị lại.
Pos: 134/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @
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6 Sử dụng máy ly tâm
Máy ly tâm Pos: 135/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0070-0030 D auer betrieb @ 27 \ mod_1405320361344_68.docx @ 193907 @ 4 @ 1

6.3.7.3 Chạy liên tục
Trong quá trình chạy liên tục, thời gian chạy của máy ly tâm là không giới hạn và
phải dừng bằng tay. Máy ly tâm tăng tốc trong quá trình chạy liên tục cho đến khi
đạt được tốc độ cài đặt. • Để bắt đầu chạy liên tục, hãy bấm phím đặt cho đến khi
đơn vị thời gian nhấp nháy trên màn hình. • Nhấn phím xuống (phím mũi tên) cho đến
khi màn hình chuyển từ "00:10"

đến "--:--".

Sau 99 phút 59 giây, bất kỳ thời gian chạy bổ sung nào sẽ không còn được hiển thị
nữa, nhưng quá trình ly tâm sẽ tiếp tục. • Để dừng chạy liên tục, hãy bấm phím bắt
đầu / dừng. Ly tâm
sẽ kết thúc.

• Nhập thời gian chạy. Quá trình ly tâm sẽ kết thúc sau thời gian này.
Pos: 136/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 137/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0090 chức năng khởi động mềm và dừng mềm @ 27 \ mod_1405320365944_68.docx @ 193949 @

3 @ 1

6.3.8 Khởi động mềm và chức năng khởi động lại mềm
Chức năng khởi động lại mềm được sử dụng để kéo dài thời gian tăng tốc, trong khi
chức năng khởi động lại mềm được sử dụng để kéo dài thời gian giảm tốc. Sự kết hợp
hiện tại được hiển thị trên màn hình. • Để kích hoạt chức năng softstop và softstop,
hãy bấm phím cài đặt
liên tục cho đến khi "Soft-stop / start" nhấp nháy ở phần trên bên trái của
màn hình.
• Nhấn các phím mũi tên cho đến khi hiển thị "Soft-stop / start on". Khởi động mềm
và các chức năng softstop hiện đã được kích
hoạt. • Nhấn phím cài đặt cho đến khi "Bật dừng mềm" hiển thị. Chỉ có chức năng
softstop mới được kích hoạt và máy ly tâm sẽ khởi động ở tốc độ bình thường.
• Nhấn phím cài đặt cho đến khi "Tắt mềm" hiển thị. Các chức năng softstart và
softstop hiện đã bị vô hiệu hóa.
Dữ liệu sẽ được chấp nhận ngay lập tức và được lưu sau khoảng thời gian. 20 giây.
Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt như được mô tả ở trên trong quá trình
chạy ly tâm.
Pos: 138/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 139/100 Sig ma / 110 BA Z ent ly tâm Sig ma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 061 Betriebs / Spi ncontr ol Basic061- 0030-0090 Lựa chọn rôto 1- 16_1-16K @ 28 \ mod_1405321081491_68.docx @ 196105 @ 3 @ 1

6.3.9 Lựa chọn rôto
Ở trạng thái phân phối của máy ly tâm, rôto 12134 được chọn trước. Nếu
một rôto khác được lắp đặt, cấu hình phải được thay đổi để có thể đạt
được tốc độ tối đa cho phép của rôto. • Để chọn một rôto khác, hãy bấm
phím đặt và giữ trong khoảng.
2 giây.
• Chọn số lượng rôto được lắp đặt trong danh sách sau, bằng cách
nhấn các phím mũi tên:
Mã số

1

2

3

4

5

Rotor

11024

12024

12134

12135

12136

Mã số

6

7

9

10

Rotor

12137

12180

-

-

số 8

-

• Bấm phím cài đặt để xác nhận đầu vào.
Giá trị RCF sẽ được điều chỉnh tự động cho rôto đã chọn.

Lựa chọn rôto sẽ được lưu dưới số chương trình tương ứng.

GHI CHÚ
Pos: 140/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @
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6 Sử dụng máy ly tâm
Pos: 141/100 Sigma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0100 program @ 27 \ mod_1405320367540_68.docx @ 193963 @ 3 @ 1

6.3.10 Chương trình
Chương trình được sử dụng để lưu hoặc tải các cài đặt lặp lại nhất định
của máy ly tâm. 10 chương trình khác nhau có thể được lưu và gọi lên.
Pos: 142/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 143/100 Sig ma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0110-0010 Lưu cài đặt hiện tại @ 27 \ mod_1405320371034_68.docx @ 193991 @

4 @ 1

6.3.10.1 Lưu cài đặt hiện tại
• Bấm phím chương trình. Sau đó, chọn một số chương trình bằng cách nhấn "sẽ
nhấp nháy".
phím mũi tên. Màn hình hiển thị
"Prog - - • Chọn đúng rôto.
• Nhấn phím set nhiều lần cho đến khi thiết bị tương ứng nhấp nháy trên
trưng bày. Chọn các thông số mong muốn.
•

Để lưu dữ liệu, khởi động máy ly tâm hoặc nhấn phím cài đặt liên tục
cho đến khi chỉ báo "Prog - -" ngừng nhấp nháy.

Các số chương trình đã được sử dụng sẽ được ghi đè bằng dữ liệu hiện tại.

GHI CHÚ
Pos: 144/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 145/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic / Spincontr ol Basic061-0030- 0110-0020 Gọi các chương trình đã lưu @ 27 \ mod_1405320381825_68.docx @ 194005 @ 4 @ 1

6.3.10.2 Gọi các chương trình đã lưu trữ
• Bấm phím chương trình. Sau đó, chọn một số chương trình bằng cách nhấn các
phím mũi tên. Màn hình "Prog - -" bây giờ sẽ nhấp nháy.
• Đảm bảo rằng đã chọn đúng rôto.

•

Để lưu dữ liệu, khởi động máy ly tâm hoặc nhấn phím cài đặt liên tục
cho đến khi chỉ báo "Prog - -" ngừng nhấp nháy.

Pos: 146/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 147/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Máy ly tâm Pos: 148/100 Sigma / 100 BA Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 061 Betriebs_Spi ncontr ol Basic061- 0040 Tắt @ 27 \ mod_1405320321633_68.docx @ 193767 @ 2 @ 1

6.4 Tắt máy ly tâm • Mở máy ly tâm khi không sử
dụng để hơi ẩm có thể bay hơi. • Tắt máy ly tâm bằng cách nhấn vào công tắc
nguồn chính.
Pos: 149/010 thay đổi phần e / phần mô-đun đa năng @ 0 \ mod_1202124514062_0.docx @ 418 @ @ 1

Pos: 150/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @
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7 Trục trặc và sửa lỗi

7 Trục trặc và sửa lỗi

7.1 Các trục trặc chung
Các trục trặc được biểu thị bằng các thông báo lỗi với một số trên
màn hình tốc độ / RCF.
Trong trường hợp xảy ra lỗi nghiêm trọng (ví dụ như khóa nắp bị lỗi), thời gian
an toàn nhất định sẽ được đếm ngược trên màn hình. Trong thời gian này, “ERR” và
“SAFE” nhấp nháy luân phiên trên màn hình. Khi hết thời gian, "TẮT" sẽ được hiển
thị.

Không tắt máy ly tâm cho đến khi “TẮT” hiển thị! Điều này là cần thiết để đảm bảo
rằng rôto ở trạng thái dừng hoàn toàn.
CẢNH BÁO

• Loại bỏ nguồn gốc của vấn đề (xem bảng bên dưới). • Xác nhận
các thông báo lỗi bằng phím nắp.

Loại lỗi

Lý do có thể

Điều chỉnh

Không có dấu hiệu trên màn hình

Không có nguồn điện trong nguồn điện lưới

Kiểm tra cầu chì trong nguồn điện lưới

Chưa cắm dây nguồn

Cắm dây nguồn đúng cách

Công tắc nguồn chính tắt

Bật công tắc nguồn chính

Nắp không được đóng đúng cách

Đóng nắp

Không thể khởi động máy ly tâm: Giá trị tốc độ

Một số

Tắt / mở nguồn. Nếu lỗi

cài đặt được hiển thị theo cách không thay đổi

lặp lại, liên hệ với dịch vụ
Khóa nắp không được đóng đúng cách

Đóng mở nắp. Nếu lỗi xảy ra một lần
nữa, hãy liên hệ với dịch vụ

Máy ly tâm giảm tốc trong quá trình

Một số

hoạt động và hiển thị lỗi từ 1 đến 18 sau khi

Tắt / mở nguồn. Nếu lỗi xảy ra một lần
nữa, hãy liên hệ với dịch vụ

bật nguồn
Máy ly tâm giảm tốc trong quá trình

Một số

Thoát bằng cách nhấn phím nắp

Bình ngưng bẩn

Liên hệ với dịch vụ

hoạt động và hiển thị lỗi 19 sau khi bật nguồn

Không thể đạt được giá trị nhiệt độ (chỉ đối
với máy ly tâm làm lạnh)
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7 Trục trặc và sửa lỗi
Pos: 154/100 Sig ma / 110 BA Máy ly tâm Sig ma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 070 Trục trặc và khắc phục sự cố 070-0010- 0010 Bản phát hành khẩn cấp 1-16 @ 28 \ mod_1405321108623_68.docx @ 196119 @

3 @ 1

7.1.1 Nắp mở khẩn cấp
Trong trường hợp mất điện, có thể mở nắp máy ly tâm bằng tay.

• Tắt công tắc nguồn chính và rút dây nguồn khỏi
cái ổ cắm.
• Tháo phích cắm (xem hình, mục 1) khỏi lỗ ở bên trái của

bảng điều khiển, ví dụ như với một tuốc nơ vít.

Hình 10: Vị trí của lỗ mở nắp khẩn cấp

• Chèn chìa khóa ổ cắm hình lục giác được cung cấp theo chiều ngang vào lỗ và xoay
ngược chiều kim đồng hồ đến điểm dừng. Sau đó, khóa nắp sẽ mở khóa bằng âm thanh.

Hình 11: Mở khóa nắp bằng tay

• Sau đó, cắm lại phích cắm.

Không mở khóa hoặc mở nắp trừ khi rôto ở trạng thái dừng.
CẢNH BÁO

Nếu nắp được mở thông qua hệ thống mở nắp khẩn cấp trong khi chạy máy ly tâm, máy ly
tâm sẽ được tắt ngay lập tức và giảm tốc theo cách không có gắn nhãn.
Pos: 155/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @
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7 Trục trặc và sửa lỗi
Pos: 156/100 Sig ma / 100 BA Máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 070 Trục trặc và tìm kiếm lỗi070-0020 Bảng thông báo lỗi @ 28 \ mod_1405320582996_68.docx @ 194761 @ 2

@

1

7.2 Bảng mã lỗi
Lỗi không. Loại lỗi

Đo

Ghi chú

1-9

• Cho phép chạy chậm lại

Tất cả những lỗi này làm

• Tắt / mở nguồn

dừng máy ly tâm hoặc khiến
máy giảm tốc không phanh

Lỗi hệ thống

10-19

• Cho phép chạy chậm lại

Công tơ mét lỗi

• Tắt / mở nguồn

20-29

Lỗi động cơ

• Tắt nguồn

• Đảm bảo thông gió

• Cho phép chạy chậm lại

Lỗi EEPROM

30-39

Với lỗi 34, 35 và 36, máy ly tâm sẽ
dừng; với lỗi 37 và 38 chỉ một thông

• Tắt / mở nguồn

báo lỗi sẽ được đưa ra

40-45

Lỗi nhiệt độ (chỉ đối

• Cho phép chạy chậm lại

với máy ly tâm làm lạnh)

• Tắt nguồn
• Để nguội
• Cung cấp hệ thống thông gió tốt hơn (chỉ máy ly tâm làm
mát bằng không khí)

• Cung cấp đủ nước thông qua (chỉ máy ly tâm làm mát
bằng nước)
46-49

Lỗi mất cân bằng

• Cho phép chạy chậm lại
• Tắt nguồn
• Loại bỏ sự mất cân bằng

50-59

Lỗi nắp

• Nhấn phím nắp •

Với lỗi 50 và 51, máy ly tâm

Đóng nắp

sẽ dừng

• Loại bỏ các vật chất lạ khỏi lỗ mở
của thiết bị khóa nắp

60-69

Xử lý lỗi

• Cho phép chạy chậm lại

Với lỗi 60 thông báo "mất
điện trong khi chạy", với lỗi

• Tắt / mở nguồn

61, thông báo "dừng sau khi bật
nguồn"
70-79

Lỗi giao tiếp

• Cho phép chạy chậm lại
• Tắt / mở nguồn

80-89

Lỗi tham số

• Tắt nguồn

Với lỗi 83, chỉ thông báo lỗi

• Để nguội

• Cung cấp hệ thống thông gió tốt hơn

90-99

Các lỗi khác

• Kiểm tra kết nối
• Cung cấp đủ nước thông qua (chỉ máy ly tâm làm mát
bằng nước)

Nếu không thể loại bỏ các lỗi, hãy liên hệ với dịch vụ!

GHI CHÚ
Pos: 157/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @
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7 Trục trặc và sửa lỗi

7.3 Liên hệ dịch vụ
Trong trường hợp có thắc mắc, trục trặc hoặc yêu cầu về phụ tùng:

Từ Đức:
Tiếp xúc

Sigma Labourzent Lyen GmbH
An der Unteren Söse 50 37520
Osterode (Đức)
ĐT. +49 (0) 55 22/50 07-44
44 E-mail: support.lab@sigma-zent Lyen.de
Bên ngoài nước Đức:
Liên hệ với đại lý của chúng tôi tại quốc gia của bạn. Tất cả các đại lý
được liệt kê tại www.sigma-zent Lyen.de

•

[Đối tác bán hàng]

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng nêu rõ loại máy
ly tâm của bạn và số sê-ri của nó.

GHI CHÚ
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8 Bảo trì và dịch vụ

8 Bảo trì và dịch vụ
Máy ly tâm, rôto và các phụ kiện phải chịu ứng suất cơ học cao. Việc bảo trì
kỹ lưỡng do người sử dụng thực hiện sẽ kéo dài tuổi thọ và tránh hỏng hóc sớm.

Nếu sự ăn mòn hoặc hư hỏng khác xảy ra do chăm sóc không đúng cách,
nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm hoặc phải chịu bất kỳ yêu cầu bảo hành nào.

THẬN TRỌNG

• Sử dụng nước xà phòng hoặc các chất tẩy rửa nhẹ, hòa tan trong nước khác có giá
trị pH từ 6 đến 8 để vệ sinh máy ly tâm và các phụ kiện (xem thêm chương 8.2 "Khử trùng và khử trùng buồng rôto và các phụ kiện"). • Tránh các chất ăn mòn
và xâm thực. • Không sử dụng dung môi.

• Không sử dụng các chất có hạt mài mòn. • Không
để máy ly tâm và rôto tiếp xúc với bức xạ tia cực tím mạnh hoặc
ứng suất nhiệt (ví dụ bởi máy phát nhiệt).

8.1 Bảo trì
8.1.1 Máy ly tâm
• Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
• Cẩn thận loại bỏ tất cả các chất lỏng, bao gồm cả nước và đặc biệt là tất cả
dung môi, axit và dung dịch kiềm từ buồng rôto bằng vải để tránh làm hỏng ổ
trục động cơ.
•

Nếu máy ly tâm bị nhiễm chất độc hại, phóng xạ hoặc chất gây bệnh, hãy
làm sạch buồng rôto ngay lập tức bằng chất khử nhiễm thích hợp (tùy thuộc
vào loại ô nhiễm).

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp vì sự an toàn của chính bạn nếu có
nguy cơ nhiễm chất độc, phóng xạ hoặc mầm bệnh.

CẢNH BÁO

• Bôi mỡ trục động cơ một chút sau khi làm sạch (mỡ cho phần bu lông chịu lực số
70284).
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8.1.2 Phụ kiện

Đối với việc chăm sóc các phụ kiện, các biện pháp an toàn đặc biệt phải
được xem xét vì đây là các biện pháp đồng thời đảm bảo an toàn vận hành!
THẬN TRỌNG

• Ngay lập tức rửa sạch rôto, xô hoặc phụ kiện dưới vòi nước chảy nếu chúng tiếp
xúc với bất kỳ chất lỏng nào có thể gây ăn mòn. Sử dụng bàn chải cho ống
nghiệm để làm sạch lỗ khoan của rôto góc. Lật ngược cánh quạt và để khô hoàn
toàn. • Vệ sinh các phụ kiện bên ngoài máy ly tâm mỗi tuần một lần hoặc tốt nhất
là sau mỗi lần sử dụng. Bộ điều hợp nên được tháo ra, làm sạch và làm khô.

Không làm sạch các phụ kiện trong máy rửa bát!
Làm sạch bằng máy rửa bát sẽ loại bỏ lớp phủ anốt; kết quả là nứt ở những khu
vực chịu ứng suất.
THẬN TRỌNG

•

Nếu cánh quạt hoặc phụ kiện đã bị nhiễm chất độc hại, phóng xạ hoặc
chất gây bệnh, hãy làm sạch chúng ngay lập tức bằng chất khử nhiễm thích hợp
(tùy thuộc vào loại ô nhiễm). Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp vì
sự an toàn của chính bạn nếu có nguy cơ nhiễm chất độc, phóng xạ hoặc mầm bệnh.
• Lau khô các phụ kiện bằng vải mềm hoặc trong buồng sấy ở mức xấp xỉ. 50 ° C.

8.1.2.1 Phụ kiện bằng nhựa

Độ bền hóa học của nhựa giảm khi nhiệt độ tăng (xem chương 11.4 - "Dữ liệu về điện
trở").
•

Nếu đã sử dụng dung môi, axit hoặc dung dịch kiềm, hãy làm sạch các phụ kiện bằng
nhựa kỹ lưỡng.

Các phụ kiện bằng nhựa không được bôi mỡ!
CẢNH BÁO

Phiên bản 10/2013, Rev. 2.9 của ngày 04/06/2016 • sb
Bản dịch của hướng dẫn vận hành gốc, phần số. 0700202

41/66

Machine Translated by Google
Máy ly tâm phòng thí nghiệm Sigma 1-16
Máy ly tâm phòng thí nghiệm Sigma 1-16 IVD

8 Bảo trì và dịch vụ
Máy ly tâm Pos: 170/100 Sig ma / 100 BA Sig ma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 080 bảo trì và sửa chữa 080-0010-0031 rôto (chỉ Cơ bản) @ 28 \ mod_1405320622336_68.docx @ 194887 @ 3 @ 1

8.1.3 Rôto
Các rôto được sản xuất với độ chính xác cao nhất, để chịu được ứng suất cao vĩnh viễn
từ trường hấp dẫn cao.
Các phản ứng hóa học cũng như sự ăn mòn do ứng suất (kết hợp giữa áp suất dao động
và phản ứng hóa học) có thể ảnh hưởng hoặc phá hủy kim loại. Các vết nứt khó phát
hiện trên bề mặt có thể mở rộng và làm vật liệu yếu đi mà không có bất kỳ dấu hiệu
nào nhìn thấy được. • Kiểm tra tài liệu thường xuyên (ít nhất một lần một tháng)
để
- vết nứt
- hư hỏng bề mặt có thể nhìn thấy các vết áp suất - dấu hiệu ăn mòn các thay đổi khác.

• Kiểm tra lỗ khoan của rôto và nhiều bộ phận mang điện. •
Thay thế bất kỳ thành phần nào bị hư hỏng ngay lập tức vì sự an toàn của chính bạn.
Pos: 171/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 172/100 Sigma / 110 BA máy ly tâm Sigma (Proj ects) / 1-16_1- 16K / 080 Bảo trì và sửa chữa 080-0010- 0040 Tấm Microhaematocrit 1- 16_1-16K @ 28 \ mod_1405321118922_68.docx @ 196147 @ 3 @ 1

8.1.4 Rôto microhaematocrit
• Tháo rôto microhaematrocrit để làm sạch. • Lau sạch
khoang máy ly tâm. • Thay vòng cao su trong trường hợp bị
mòn hoặc vỡ kính (bộ phận không.
16003 đối với rôto 11024).
Pos: 173/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 174/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 080 bảo trì và sửa chữa 080-0010-0060 kính vỡ @ 28 \ mod_1405320623434_68.docx @ 194901 @

3 @ 1

8.1.5 Vỡ kính
Trong trường hợp kính bị vỡ, ngay lập tức loại bỏ tất cả các hạt thủy tinh (ví dụ:
bằng máy hút bụi). Thay đệm cao su vì ngay cả việc làm sạch kỹ lưỡng cũng không thể
loại bỏ hết các hạt thủy tinh.
THẬN TRỌNG
Các hạt thủy tinh sẽ làm hỏng lớp phủ bề mặt (ví dụ như anodising) của xô, sau
đó sẽ dẫn đến ăn mòn.
Các hạt thủy tinh trong đệm cao su của xô sẽ khiến thủy tinh bị vỡ một lần
nữa.
Các hạt thủy tinh trên ổ trục của bu lông chịu lực ngăn không cho gầu và thùng
chuyển động đều, sẽ gây mất cân bằng.
Các hạt thủy tinh trong buồng rôto sẽ gây mài mòn kim loại do không khí lưu thông
mạnh. Bụi kim loại này sẽ không chỉ gây ô nhiễm buồng rôto, rôto và các vật liệu được
quay ly tâm mà còn làm hỏng bề mặt của các phụ kiện, rôto và buồng rôto.

Phiên bản 10/2013, Rev. 2.9 của ngày 04/06/2016 • sb

42/66

Bản dịch của hướng dẫn vận hành gốc, phần số. 0700202

Machine Translated by Google
Máy ly tâm phòng thí nghiệm Sigma 1-16
Máy ly tâm phòng thí nghiệm Sigma 1-16 IVD

8 Bảo trì và dịch vụ
Để loại bỏ hoàn toàn các hạt thủy tinh và bụi kim loại khỏi buồng rôto:

• Bôi mỡ phần ba phía trên của buồng rôto bằng Vaseline. • Sau đó, để rôto
quay trong vài phút với tốc độ vừa phải
(khoảng 2000 vòng / phút). Các hạt thủy tinh và kim loại lúc này sẽ đọng lại ở phần
được bôi trơn. • Dùng vải lau sạch dầu mỡ trên kính và các mảnh kim loại.
•
Pos: 175/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Nếu cần, hãy lặp lại quy trình này.

Pos: 176/010 mô-đun đa năng e / dòng trống @ 0 \ mod_1202116244500_0.docx @ 114 @ @ 1

Pos: 177/100 Sig ma / 100 BA Máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 080 Bảo trì và dịch vụ080-0020 Khử trùng và khử trùng buồng rôto và các phụ kiện @ 28 \ mod_1405320626090_68.docx @ 194929 @ 2 @ 1

8.2 Khử trùng và khử trùng buồng rôto và các phụ kiện

• Sử dụng các chất khử trùng bán sẵn trên thị trường như, chẳng hạn như
Sagrotan

, Buraton

, hoặc Terralin

(có sẵn tại các cửa hàng của nhà hóa học hoặc

quầy thuốc).
• Máy ly tâm và các phụ kiện bao gồm các vật liệu khác nhau. Một
khả năng không tương thích phải được xem xét.
• Trước khi sử dụng các chất làm sạch hoặc khử nhiễm không
do chúng tôi khuyến nghị, hãy liên hệ với nhà sản xuất để đảm bảo rằng quy trình
như vậy sẽ không làm hỏng máy ly tâm. • Đối với quá trình hấp tiệt trùng, hãy
xem xét khả năng chịu nhiệt liên tục của từng vật liệu (xem chương 8.2.1 - "Hấp").

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào (xem chương 7.3 - "Liên
hệ dịch vụ").

Nếu sử dụng các vật liệu nguy hiểm (ví dụ như các chất lây nhiễm và gây bệnh), máy
ly tâm và các phụ kiện phải được khử trùng.
SỰ NGUY HIỂM
Pos: 178/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @

1
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8.2.1 Hấp tiệt trùng
Tuổi thọ của các phụ kiện về cơ bản phụ thuộc vào tần suất sử dụng và hấp
tiệt trùng. • Thay thế các phụ kiện ngay lập tức khi các bộ phận có những
thay đổi về màu sắc hoặc cấu trúc hoặc khi xảy ra rò rỉ, v.v.
• Trong quá trình hấp tiệt trùng, không được vặn nắp của các ống để
tránh biến dạng của các ống.

Không thể loại trừ rằng các bộ phận bằng nhựa, ví dụ như nắp đậy hoặc giá đỡ, có thể bị biến dạng
trong quá trình hấp tiệt trùng.

GHI CHÚ

Phụ kiện

Tối đa nhân viên bán thời

Của tôi. thời
gian (phút)

gian. (° C)

Tối đa thời

Tối đa chu kỳ

gian (phút)

Xô nhôm

134-138

3

5

-

Cánh quạt bằng nhôm

134-138

3

5

-

Ống thủy tinh

134-138

3

40

-

Chất mang hình chữ nhật polyallomer / polycarbonate

115-118

30

40

-

Chất mang tròn polyallomer / polycarbonate

115-118

30

40

-

Xô polyamide

115-118

30

40

10

Nắp polycarbonate / polyallomer cho rôto góc

115-118

30

40

20

Ống polycarbonate

115-118

30

40

20

Polyphenylsulfone (PPSU) mũ cho xô

134-138

3

5

100

Bộ chuyển đổi cân bằng Polypropylene cho hệ thống túi máu

115-118

30

40

Ống đồng trùng hợp polypropylene

115-121

30

40

Polypropylene hình chữ nhật mang

115-118

30

40

Cánh quạt polypropylene

115-118

30

40

Chất mang tròn polypropylene

115-118

30

40

Mũ polysulfone cho xô

134-138

3

5

100

Nắp Polysulfone dành cho rôto góc

134-138

3

5

100

Bộ điều hợp cao su

115-118

30

40

121

30

30

134-138

3

5

Cân bằng thép không gỉ cho hệ thống túi máu
Ống teflon
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8.3 Dịch vụ
Trong trường hợp công việc dịch vụ đòi hỏi phải tháo các tấm pin, sẽ có nguy
cơ bị điện giật hoặc chấn thương cơ học. Chỉ những nhân viên chuyên môn có
trình độ mới được phép thực hiện công việc dịch vụ này.
SỰ NGUY HIỂM

Máy ly tâm chịu ứng suất cơ học cao. Để có thể chịu được mức độ căng thẳng
cao này, các bộ phận chất lượng cao đã được sử dụng trong quá trình sản xuất
máy ly tâm. Tuy nhiên, không thể loại trừ hao mòn và có thể không nhìn thấy
nó từ bên ngoài. Đặc biệt là các bộ phận cao su - trong số những thứ khác một phần của hệ thống treo động cơ, có thể bị lão hóa.
Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra máy ly tâm
của nhà sản xuất trong quá trình kiểm tra mỗi năm một lần ở trạng thái hoạt
động và ba năm một lần ở trạng thái đã tháo dỡ. Các bộ phận cao su nên được
thay thế sau ba năm.

Thông tin và cuộc hẹn:

Tại Đức: Liên
hệ Sigma
Labourzent Lyen GmbH An der
Unteren Söse 50 37520 Osterode
(Đức)
ĐT. +49 (0) 55 22/50 07-44 44 Email: support.lab@sigma-zent Lyen.de

Bên ngoài nước Đức:
Liên hệ với đại lý của chúng tôi tại quốc gia của bạn. Tất cả các đại lý
được liệt kê tại www.sigma-zent Lyen.de

•

[Đối tác bán hàng]

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng nêu rõ loại máy
ly tâm của bạn và số sê-ri của nó.

GHI CHÚ
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Pos: 183/100 Sig ma / 100 BA máy ly tâm Sigma (mô-đun tiêu chuẩn e) / 080 Bảo trì và sửa chữa080-0040 Trả lại các bộ phận bị lỗi @ 28 \ mod_1405320630226_68.docx @ 194971 @ 2 @ 1

8.4 Trả lại các bộ phận bị lỗi
Mặc dù chúng tôi rất cẩn thận trong quá trình sản xuất các sản phẩm của mình,
nhưng có thể cần phải trả lại một thiết bị hoặc phụ kiện cho nhà sản xuất.
Để đảm bảo xử lý nhanh chóng và tiết kiệm việc trả lại máy ly tâm, phụ
tùng hoặc phụ kiện, chúng tôi yêu cầu thông tin đầy đủ và rộng rãi liên quan đến
quy trình. Vui lòng điền đầy đủ vào các biểu mẫu sau, ký tên, gửi kèm theo gói
gửi lại và gửi chúng cùng với sản phẩm đến: Sigma Labourzent Lyen GmbH An der
Unteren Söse 50 37520 Osterode (Đức)

1. Tuyên bố khử nhiễm

Là một công ty được chứng nhận và do các quy định pháp luật về bảo
vệ nhân viên của chúng tôi và môi trường, chúng tôi có nghĩa vụ chứng nhận
tính vô hại của tất cả hàng hóa nhập vào. Vì mục đích này, chúng tôi yêu
cầu một tuyên bố về khử nhiễm. • Mẫu đơn phải được điền đầy đủ thông tin
và chỉ được ký bởi nhân viên có thẩm quyền và chuyên môn. • Dán hình thức
ban đầu theo cách có thể nhìn thấy rõ ràng với bên ngoài của
bao bì.

Chúng tôi sẽ trả lại thiết bị nếu không có thông báo về việc khử nhiễm!
GHI CHÚ

2. Hình thức trả lại các bộ phận bị lỗi
Biểu mẫu này dành cho dữ liệu liên quan đến sản phẩm. Chúng tạo điều kiện
thuận lợi cho việc phân công và chúng cho phép xử lý nhanh chóng việc trả
lại. Nếu một số bộ phận được trả lại cùng nhau trong một bao bì, vui lòng gửi
kèm theo mô tả vấn đề riêng cho từng bộ phận bị lỗi. • Cần mô tả chi tiết sự
cố để tiến hành sửa chữa một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

Nếu biểu mẫu không bao gồm mô tả về sự cố, bạn sẽ không thể hoàn lại tiền
cũng như giấy báo có. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền trả lại các bộ
phận cho bạn với chi phí của bạn.
GHI CHÚ

• Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ lập và trình cho bạn bảng dự toán chi phí
trước khi tiến hành sửa chữa. Vui lòng xác nhận ước tính chi phí đó
trong vòng 14 ngày. Nếu sau 4 tuần dự toán vẫn chưa được xác nhận, chúng
tôi sẽ gửi lại đơn vị. Xin lưu ý rằng bạn phải chịu các chi phí phát sinh.
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8 Bảo trì và dịch vụ

Thiết bị phải được đóng gói theo cách an toàn khi vận chuyển. Vui lòng
sử dụng bao bì gốc, nếu có thể.
Nếu sản phẩm được gửi cho chúng tôi trong bao bì không phù hợp, bạn
GHI CHÚ

sẽ phải trả chi phí để trả lại cho bạn trong bao bì mới.

Bạn có thể tải xuống biểu mẫu trực tuyến
từ www.sigma-zent Lyen.de

[Dịch vụ]

[Đại tu và sửa chữa].
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9 Thải bỏ

9 Thải bỏ
9.1 Vứt bỏ máy ly tâm
Theo chỉ thị 2002/96 / EC, máy ly tâm SIGMA được đánh dấu bằng ký hiệu
hiển thị bên trái. Biểu tượng này có nghĩa là không được phép vứt bỏ đơn vị
cùng với rác thải sinh hoạt. • Bạn có thể trả lại các máy ly tâm này miễn
phí cho Sigma Labourzent Lyen GmbH.
• Đảm bảo rằng thiết bị đã được khử nhiễm. Điền vào một khai báo của

khử nhiễm (xem chương 8.4 - "Trả lại các bộ phận bị lỗi").
• Tuân thủ bất kỳ quy tắc và quy định hiện hành nào khác của địa phương.

9.2 Vứt bỏ bao bì • Sử dụng bao bì để trả
lại máy ly tâm để xử lý hoặc • vứt bỏ bao bì sau khi đã tách
riêng
vật liệu.
• Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của địa phương.
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10 Dữ liệu kỹ thuật
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10 Dữ liệu kỹ thuật
Nhà chế tạo:

Sigma Labourzent Lyen GmbH
Ở cấp độ thấp hơn 50

37520 Osterode Sigma
Gõ phím:

1-16

1-16 IVD

Đơn hàng số:

10025, 10026, 10027 10035, 10036, 10037

Yêu cầu kết nối
Kết nối điện:

xem bảng tên

Lớp bảo vệ:
Mã IP:

Tôi 20

Tải kết nối (kVA):

0,32 (ở 220-240 V / 50-60 Hz) 0,32
(ở 120 V / 60 Hz) 0,32 (ở 100 V /
50-60 Hz) 0,17 (ở 220-240 V /

Công suất tiêu thụ (kW):

50-60Hz) 0,16 (ở 120 V / 60 Hz)
0,17 (ở 100 V / 50-60 Hz) 1,40 (ở
220-240 V / 50-60Hz) 2,30 (ở 120

Tối đa tiêu thụ hiện tại (A):

V / 60 Hz) 2,90 (ở 100 V / 50-60
Hz) 2,0 (ở 220-240 V / 50-60Hz)
4,0 (ở 120 V / 60 Hz) 4,0 (ở 100

Cầu chì đầu vào (AT):

V / 50-60 Hz)

Dữ liệu hiệu suất

Tối đa tốc độ (vòng /

15.000
72

phút): Max. dung tích
(ml): Max. trường hấp dẫn (xg):
Max. động năng (Nm):

16.602
5.176

Các thông số khác
Phạm vi thời gian:

10 giây - 99 phút 59 giây,
chạy ngắn, chạy liên tục

Dữ liệu vật lý
Chiều cao (mm):

271

Chiều cao khi mở nắp (mm):

527

Chiều rộng (mm):

310

Chiều sâu (mm):

418

Trọng lượng (kg):

Mức ồn (dB (A)):

13
59 (ở tốc độ tối đa)

Pos: 193/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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10 Dữ liệu kỹ thuật

10.1 Điều kiện môi trường xung quanh
• Các số liệu này có giá trị đối với nhiệt độ môi trường là + 23 ° C ± 2 ° C và
điện áp danh định ± 10%.

Ở điện áp danh định 100V hoặc 200V, áp dụng dung sai + 10% / -5%.
GHI CHÚ

• Chỉ để dùng trong nhà.
• Nhiệt độ môi trường cho phép + 5 ° C đến + 40 ° C. •
Tối đa. độ ẩm tương đối của không khí 80% lên đến 31 ° C với sự giảm tuyến tính đến
Độ ẩm tương đối 50% của không khí ở 40 °
C. • Độ cao tối đa 2.000 m so với mực nước biển.

10.2 Tài liệu kỹ thuật
Vì lý do môi trường, tài liệu kỹ thuật toàn diện của máy ly tâm (ví dụ: sơ đồ mạch)
và bảng dữ liệu an toàn của nhà sản xuất chất làm lạnh và chất bôi trơn không được
đính kèm trong tài liệu này.

Bạn có thể đặt những tài liệu này từ bộ phận dịch vụ của chúng tôi.
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11 Phụ lục

11 Phụ lục
11.1 Phạm vi phụ kiện
Phần không. Sự miêu tả

Tối đa tốc độ

Tối

(vòng / phút)

đa trường hấp
dẫn (xg)

11024

Microhematocritrotor bao gồm. nắp, thích hợp cho 24 ống mao dẫn, Ø
1,5 x 75 mm, không 50 µl. 15001, bao gồm đầu đọc không. 17029, sử dụng được với đầu đọc
số. 17024 Bán kính tối đa. 8,5 cm, bán kính tối thiểu. 1,0 cm

12024

14 000

18 626

15 000

20 627

15 000

20 124

15 000

20 627

15 000

16 602

15 000

20 124

15 000

20 627

15 000

20 124

Rotor góc 24 x 1,5 / 2,0 ml, ví dụ: lọ phản ứng, ví dụ: không. 15008, 15040, bao
gồm nắp polysulfone không. Bán kính tối đa 17828 8,2 cm, bán kính tối thiểu. 2,2
cm, góc 44 °

12118

Rotor góc 18 x 1,5 / 2,0 ml cạnh cao, đặc biệt cho các lọ phản ứng với bộ lọc, bao
gồm. nắp nhôm kín không. 17615 Bán kính tối đa. 8,0 cm, bán kính tối thiểu. 4,7 cm,
góc 45 °

12134

Rotor góc làm bằng polypropylene 24 x 1,5 / 2,0 ml, ví dụ: không có lọ phản ứng.
15008, 15040, bao gồm nắp polysulfone không. 17929 Bán kính tối đa. 8,2 cm, bán
kính tối thiểu. 5,0 cm, góc 43 °

12135

Rôto góc làm bằng polypropylene, dành cho 4 dải PCR với 8 ống 0,2 ml, ví dụ:
không. 15042, bao gồm nắp polysulfone không. 17930 Bán kính tối đa. 6,6 cm, bán
kính min. 5,4 cm

12136

Rotor góc 36 x 1,5 / 2,0 ml, đối với lọ phản ứng, ví dụ: không. 15008, 15040, bao
gồm nắp nhôm không. 17613, Bán kính sinh học tối đa. 8,0 cm, bán kính tối thiểu. 4,4
cm

12137

Rotor góc làm bằng polypropylene, 24 x 1,5 / 2,0 ml, ví dụ: không. 15008, 15040,
bao gồm nắp polysulfone không. 17932, bán kính tối đa cực kỳ thú vị. 8,2 cm, bán
kính tối thiểu. 5,0 cm

12180

Rotor góc cho ống Eppendorf 12 x 5,0 ml, bao gồm. nắp nhôm kín không. 17180 Bán
kính tối đa. 8,0 cm, bán kính tối thiểu. 3,9 cm

13000

Bộ điều hợp cho lọ phản ứng 0,25 / 0,4 ml không. 15014, 1 bộ = 2 chiếc.

13002

Bộ điều hợp cho lọ phản ứng 0,5 / 0,75 ml, Ø 7,9 / 10 x 28/31 mm,
ví dụ: không. 15005, 1 bộ = 2 chiếc.

13021

Bộ chuyển đổi cho ống PCR 0,2 ml, ví dụ: không. 15042, 1 bộ = 2 chiếc.

Danh sách đầy đủ các phụ kiện có thể được tải xuống từ
www.sigma-zent Lyen.de.
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11.1.1 Rôto vô tuyến

Thông tin trong bảng phụ kiện liên quan đến bán kính đề cập đến các giá
trị của rôto tương ứng như hình dưới đây. Việc tính toán bán kính được mô
tả trong chương 2.2.2.1 - "Tốc độ, bán kính và lực ly tâm tương đối".

Hình 12: Bán kính tối thiểu và lớn nhất của rôto góc

Hình 13: Rôto microhaematocrit
Pos: 204/010 mô-đun đa năng e / thay đổi bên @ 0 \ mod_1202116244312_0.docx @ 105 @ @ 1
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11 Phụ lục
11.2 Biểu đồ tốc độ-trường hấp dẫn

Hình 14: Biểu đồ tốc độ-trường hấp dẫn
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11 Phụ lục
11.3 Bảng tuổi thọ của rô to và phụ kiện

Rotor và phụ kiện có tuổi thọ
khác nhau

Nếu không có dữ liệu nào khác liên quan đến tuổi thọ sử dụng được khắc trên rôto hoặc
phụ kiện, thì nhà sản xuất phải kiểm tra rôto và gầu sau 10 năm. Sau 50.000 chu kỳ, rôto phải
được loại bỏ vì lý do an toàn.
Rotor /

Chu kỳ Tuổi thọ sử dụng

Gầu múc

4-15C, 4K15C, 4-16, 4-16S,
9100

15.000

4-16K, 4-16KS, 6-15, 6K15,
6-16, 6-16K
7 năm

1-14, 1-14K

12033

5 năm

Phiên bản 1-16, Phiên bản 1-16K

12082

7 năm

1-14, 1-14K

12083

7 năm

1-14, 1-14K

12084

7 năm

1-14, 1-14K

12085

7 năm
5 năm

1-14, 1-14K

12093

5 năm

20x

1-14, 1-14K

12094

5 năm

20x

1-14, 1-14K

12096

5 năm

20x

1-14, 1-14K

12101

5 năm

20x

1-15, 1-15K, 1-15P, 1-15PK

12124

5 năm

20x

1-15, 1-15K, 1-15P, 1-15PK

12126

5 năm

20x

1-15, 1-15K, 1-15P, 1-15PK

12134

5 năm

20x

1-16, 1-16K

12135

5 năm

20x

1-16, 1-16K

12137

7 năm

20x

1-16, 1-16K

12500

7 năm

nghiệp" và "spincontrol

6-15, 6K15, 6-16, 6-16K

12600

54/66

"spincontrol chuyên

1-14, 1-14K
20x

13218

không có khắc, chỉ có

S"

11026

12092

Nhận xét

Hấp tiệt trùng Thích hợp cho máy ly tâm

("Ngày hết hạn")

6-16S, 6-16KS
4-16, 4-16S, 4-16K, 4-16KS,

20.000

6-16, 6-16S, 6-16K, 6-16KS

13296

5 năm

10x

13299

5 năm

10x

2-6, 2-6E, 2-7
2-6, 2-6E, 2-7,
2-16P, 2-16KL, 2-16KHL

13635

25.000

6-16, 6-16K, 6-16S, 6-16KS

13845

20.000

8K, 8KS

13850

10.000

8K, 8KS, 8KBS

13860

35.000

8K, 8KS, 8KBS

13864

1.000

8K, 8KS

không có khắc

13865

1.000

8K, 8KS

không có khắc

13866

1.000

8K, 8KS

không có khắc
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11 Phụ lục
11.4 Dữ liệu về sức đề kháng

Dữ liệu đề cập đến điện trở ở 20 ° C.

GHI CHÚ

- không có dữ liệu

1 kháng

2 thực tế kháng
3 chống một phần 4

AL

NBR

Polytetrafluorethylene

PTFE

Polyvinyl
clorua,
cứng

Polyvinyl
clorua,
yếu

PVC

PVC

Polysulfone

PSU

Polypropylene

PP

Polyoxymethylene

POM

Polycarbonate
máy
tính

Polyamide

PA

Polyetylen Mật
độ
cao

Sự
tập
trung

[%]

HDPE

nh

Acrylonitrilebutadiene
caoutchouc

Trung bi

Nhôm

không chống

Công thức

Acetaldehyde

C2H4O

Acetamide

C2H5NO

40 3
bão hòa 1

2

4

2

3 4 4

-

1

4 1

1

4

1

1 4 4

-

1

-

-

1

4 1

1

Axeton

C3H6O

100 1

1

4

1

1 4 4

Acrylonitrile

C3H3N

100 1

1

4

3

3 4 4 4 1

4 1

Rượu allyl

C3H6O

96 1

3

3

2

2

2 2 4 1

1

1

Clorua nhôm

AlCl3

3

2

4

1

-

1

-

1

1

4

Nhôm sunfat

Al2 (SO4) 3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Amoni clorua

(NH4) Cl

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

-

1

-

1

bão hòa 1

Amoni hydroxit NH3 + H2O
Aniline

C6H7N

10 1
nước 1
30 1

3

4

1

1

2

100 1

3

4

1

2 4 4 4 1

4 1

Anisole

C7H8O

100 3

4

4

1

4 4 2

Antimon triclorua

SbCl3

90 1

4

1

4

1

-

Benzaldehyde

C7H6O

100 1

3

4

1

1

3 4 4 1

Benzen

C6H6

100 3

2

4

1

3 4 4

Axit boric

H3BO3

3

1

2

1

Butyl acrylate

C7H12O2

Rượu butyl, C4H10O thông thường

nước 1

-

1

-

100 1

2

4

2

3 4 4 4 1

100 1

1

2

1

1

2 2 4 1

4

2

3

1

-

-

-

1

4 1

-

1

-

4

4 1
-

1

4 1

-

1

1

1

-

1

1

1

1

3

4 1

Clorua canxi

CaCl2

Carbon disulfide

CS2

100 4

3

4

2

4 4 4 4 1

3 1

CCl4

100 4

4

4

2

4 4 4 4 1

3 1

Clo

Cl2

100 4

4

4

4

4 4 4 4 1

-

3

Nước clo

Cl2 x H2O

4

4

4

3

-

4

Chlorobenzene

C6H5Cl

100 3

4

4

1

3 4 4 4 1

4 1

Cloroform

CHCl3

100 3

3

4

4

3 4 4 4 1

4 3

Cacbon tetraclorua
(TETRA)

rượu 1

3
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- không có dữ liệu

1 kháng

2 thực tế kháng
3 chống một phần 4
Polytetrafluorethylene

Polyvinyl
clorua,
cứng

Polyvinyl
clorua,
yếu

PVC

PVC

PTFE

NBR

AL

Polysulfone

PSU

Polypropylene

PP

Polyoxymethylene

POM

Polycarbonate
máy
tính

Polyamide

PA

Polyetylen Mật
độ
cao

Sự
tập
trung

[%]

HDPE

nh

Acrylonitrilebutadiene
caoutchouc

Trung bi

Nhôm

không chống

-

1

4

1

1

-

1

-

3

Công thức

Axit cromic

CrO3

Chromic kali sunphat

KCr (SO4) 2 x

12H2O

10 1
bão hòa 1

4

2

4

1 4 1

2

1

3

1

-

Axit citric

C6H8O7

10 1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Axit citric

C6H8O7

50 1

3

1

2

1

-

-

-

1

1

1

Sunphat đồng

CuSO4 x 5H2O

10 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Cyclohexanol

C6H12O

100 1

1

3

1

1

1

1

4 1

2

1

-

-

2

1

1

1

1

1

Decane

C10H22

100 -

1

2

1

3

-

Diaminoethane

C2H8N2

100 1

1

3

1

1

-

3 4 1

Dầu đi-e-zel

-

100 1

1

3

1

1

-

1

C3D7NO

100 1

1

4

1

1 4 3

-

1

3

1

C2H6SO

100 1

2

4

1

1 4 4

-

1

-

1

Dimethylaniline

C8H11N

100 -

3

4

2 4

-

1

-

1

Dioxan

C4H8O2

100 2

1

4

1

3

1

Dipropylene glycol

C4H10O

100 3

1

4

1 4 4 4 4 1

-

1

Etyl axetat

C4H8O2

100 1

1

4

1

1 4 4 4 1

4

1

Etylen clorua

C2H4Cl2

100 3

3

4

1

3 4 4 4 1

-

1

Clorua sắt

FeCl2

3

1

3

1

1

1

1

1

-

4

30 1

3

1

1

1

-

-

-

1

2

1

1

3 3 1

1

2

1

-

1

4

1

-

1

1

1

2

1

1

1

Dimethyl formamide
(DMF)
Dimethyl sulfoxit
(DMSO)

(mono) metyl ete

Dung dịch fomanđehit CH2O

bão hòa 1

Axit formic

CH2O2

100 1

4

3

4

Furfural

C5H4O2

100 1

3

3

2 4

-

-

1

3 1

3 2 3 4 1

-

-

Xăng

C5H12 - C12H26

100 2

1

3

1

3

3 2

Glycerol

C3H8O3

100 1

1

3

1

1

1

Heptane, bình thường

C7H16

100 2

1

1

1

2

1 2 4 1

1

1

Hexan, n-

C6H14

100 2

1

2

1

2

1 2 4 1

1

1

A-xít clohidric

HCl

5 1

4

1

4

1

1

A-xít clohidric

HCl

4

4

4

1

1 2 3 1

Hydrogen peroxide

H2O2

tập trung 1

3 1

3

1

1

1

1

1

1

-

4 4

1

1

3

3

1

3

3

3

1

1

1

Hydrogen peroxide

H2O2

30 1

4

1

4

1

1

1

Hydro sunfua

H2S

10 1

1

1

1

1

1

1

3 1

Iốt, cồn

I2

4

3

1

1

-

4 4 1
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11 Phụ lục

- không có dữ liệu

1 kháng

2 thực tế kháng
3 chống một phần 4

POM

PP

PSU

PVC

PVC

1

Polysulfone

Polypropylene

Polyoxymethylene

Polycarbonate
máy
tính

Polyamide

PA

Polyetylen Mật
độ
cao

Sự
tập
trung

[%]

HDPE

Công thức

100 1

1

1

3 1

3

1

2

1

1 2

MgCl2

10 1

1

1

1

1

1

Thủy ngân clorua

HgCl2

10 1

4

1

3

1

thủy ngân

Hg

100 1

1

1

1

Metyl axetat

C3H6O2

100 1

1

4

Rượu methyl

CH4O

100 1

2

Metyl benzen

C7H8

100 3

C4H8O

Metylen clorua
Dầu khoáng

Rượu isopropyl

C3H8O

Axit lactic

C3H6O3

Magie clorua

Metyl etyl xeton
(MEK)

Axit nitric

PTFE

1

NBR

1

AL

Polyvinyl
clorua,
cứng

Polyvinyl
clorua,
yếu

1

Polytetrafluorethylene

nh

Acrylonitrilebutadiene
caoutchouc

Trung bi

Nhôm

không chống

4 1

-

2

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

3 1

1

3

2

1

-

4 4 1

-

1

4

1

1

3

1

2

1

1

4

1

3 4 4 4 1

4

1

100 1

1

4

1

1 4 4 4 1

4

1

CH2Cl2

100 4

3

4

3

3 4 4 4 1

-

1

-

100 1

1

1

1

1

10 1

HNO3

4

1

4

1

1
1

-

3 1

1

-

1

1

1

1

-

1

4

3

4

-

1

4

1

4

1

Axit nitric

HNO3

100 4

4

4

4 4

Nitrobenzene

C6H5NO2

100 3

4

4

3

2 4 4 4 1

Axít oleic

C18H34O2

100 1

1

1

2

1

-

1

-

1

3

1

Axit oxalic

C2H2O4 x 2H2O

100 1

3

1

4

1

1

1

1

1

2

1

Khí quyển

O3

100 3

4

1

4

3

1

1

-

1

4

2

Dầu mỏ

-

100 1

1

3

1

1

1

1

3 1

1

1

Phenol

C6H6O

10 1

4

4

4

1 4 1

3 1

3

1

Phenol

C6H6O

100 2

4

4

4

1

3 4 3 1

3

1

Axit photphoric

H3PO4

20 1

4

2

4

1

-

-

100 -

4

4

4

1

-

4 4 1

1

2

1

1

-

-

-

1

4

3

1

1

1

1

Photpho
pentachlorua
Kali hydro cacbonat

PCl5

CHKO3

bão hòa 1
30 1

Kali hydroxit KOH

50 1

Kali hydroxit KOH

1

4

3

-

4

1

-

4
4

1

1

-

1

1

1

1

-

1

3

1

4

1

2

1

KMnO4

100 1

4

1

1

1

-

Pyridine

C5H5N

100 1

1

4

1

3 4 4 4 1

Resorcinol

C6H6O2

5 1

4

2

3

1 4 2

Bạc nitrat

AgNO3

100 1

1

1

1

1
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1

1

1

Kali

-

1

1

pemanganat

2 4

1

10 1

KNO3

1

-

-

Kali nitrat

-

1

1

-

1

-

1

1

2 4
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11 Phụ lục

- không có dữ liệu

1 kháng

2 thực tế kháng
3 chống một phần 4
Polyvinyl
clorua,
cứng

Polyvinyl
clorua,
yếu

PSU

PVC

PVC

-

Polytetrafluorethylene

-

Acrylonitrilebutadiene
caoutchouc

-

Nhôm

Polysulfone

Polypropylene

Polyoxymethylene

Polycarbonate
máy
tính

Polyamide

Polyetylen Mật
độ
cao

không chống

Sự
tập
trung

[%]

POM

PP

PTFE

NBR

AL

Natri bisulphit

NaHSO3

10 1

1

2

4

1

1

1

1

Sô đa

Na2CO3

10 1

1

1

1

1

-

-

-

1

-

3

Natri clorua

NaCl

30 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Natri Hidroxit

NaOH

30 1

1

4

1

1

1

1

1

1

2 4

Natri Hidroxit

NaOH

50 1

1

4

1

1

1

1

-

1

2 4

Natri sunfat

Na2SO4

10 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rượu mạnh

C2H6O

96 1

1

1

1

1

1

1

3 1

-

1

Styrene

C8H8

100 4

1

4

1

3

-

4 4 1

4

1

2

3

4

3

1

1

3

1

Axit sunfuric

HDPE

nh

PA

Trung bi

Công thức

H2SO4

Axit sunfuric

H2SO4

Mỡ động vật

-

6 1
bốc khói 4

4

1

4

4

4

4 4 4 4 4 1

1

1

-

1

-

1

100 1

1

1

1

1

Tetrahydrofuran (THF) C4H8O

100 3

1

4

1

3 4 4 4 1

Tetrahydronaphthalene C10H12

100 3

1

4

1 4 4 4 4 1

-

1

-

3

1

1

1

Thionyl clorua

Cl2SO

100 4

4

4

2 4 4 4 4 1

Clorua thiếc

SnCl2

10 1

4

2

2

Dầu máy biến áp

-

100 1

1

3

3

Trichloroethane

C2H3Cl3

100 3

3

4

2 4 4 4 4 1

Urê

CH4N2O

10 1

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

Nước tiểu

-

100 1

1

1

1

1

-

1

1

1

-

2

Giấm

C2H4O2

10 1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Giấm

C2H4O2

90 1

4

4

4

1

3

1

4 1

-

1

Sáp

-

100 -

1

1

1

-

-

-

1

-

1

Rượu vang

-

100 1

1

1

2

1

-

4

Xylene

C8H10

100 3

1

4

1 4 4 4 4 1

4

1

1
1

1

1

-

-

1

1

4

1

-

1

1

1

4 4

1

1

1
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Mục lục

12 Chỉ mục
Chạy liên tục .......................................... 33

Một

Thời gian tăng tốc
- xem thêm chức năng softstart và softstop
...................................................... .......... 33

Phụ kiện, làm sạch và chăm sóc .................. 41
Axit ......................... ....................... 20,

Bản quyền ... .. 10 Ăn mòn ...................... 18, 21, 29,
40, 41, 42 Ước tính chi
phí ........... .................................. 46
Bẻ khóa ................................................... ... 41
Vết nứt ............................................. .......... 42

40, 41 Bộ điều hợp ... ............................... 41

Mức tiêu thụ hiện tại .................................. 49 Cầu

Dung dịch kiềm ... ........... 20, 40, 41 Điều kiện môi

chì do khách hàng cung cấp ......... .................. 25 Chu

trường ... ..... 50

kỳ .............................. .......................... 27

Nhiệt độ môi trường ................................. 50 Lớp

D

phủ Anodised ............ ........................... 41 Ví
dụ về ứng dụng .................... ............. 13 Hấp tiệt
trùng ................................... ............. 44

Thiệt hại của bề mặt ............................... 42 Hàng
nguy hiểm ............ ........................... 20 Vật
liệu nguy hiểm ... .............. 43 Thời gian giảm tốc

C
- xem thêm chức năng softstart và softstop

Gọi các chương trình đã lưu trữ ......................... 35

...................................................... .......... 33

Dung lượng .................... .................................
49 Ống mao dẫn .............. .............................
28 dấu CE phù hợp với chỉ thị
2006/42 / EC ........................................... 15
Ly tâm các chất lây nhiễm, độc hại, phóng xạ hoặc gây
bệnh ....................... 19

Tuyên bố về sự phù hợp ..................... 10, 59 Tuyên bố
về khử nhiễm .................. 46

Tuyên bố khử nhiễm ................. 48
Chất khử nhiễm ......................... 41, 43 Biến dạng của
ống .................. ................ 44

Nguyên lý ly tâm .............................. 13 Ly tâm

Tỉ trọng ................................................. ......

công suất thấp ............. .... 29 Máy ly tâm không thể

20 Tuổi thọ sử dụng khác nhau của rôto và phụ kiện
...................................................... .......

khởi động .......................... 36 Máy ly tâm giảm tốc
trong quá trình hoạt động .... 36 Máy ly tâm, vệ sinh và chăm
sóc .... ................ 40 Thay đổi về màu
sắc .............................. ........ 44 Thay đổi về
cấu trúc .................................. 44 Thay đổi thời
gian chạy trong quá trình ly tâm 32 Thay đổi Giá trị Tốc độ /

21, 54 Kích thước ....................................... ......... 23

Nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe ............. 16

Chỉ thị 2002/96 / EC ................................. 48
Thuốc sát trùng .............................................. 43

Khử trùng buồng rôto và
phụ kiện ............................................ 43

RCF trong
Ly tâm ......................................... 31 An
toàn hóa học và sinh học ... ................ 19 Khả năng

Vứt bỏ máy ly tâm ........................... 48 Vứt bỏ bao
bì .............. ............ 48 Tài liệu ... ....... 10

chống hóa chất của nhựa .................... 41 Chất tẩy
rửa ...... ................................... 43 Làm sạch lỗ

VÀ

khoan của rôto góc ........ ..... 41

Kiểm tra dây dẫn đất ............................... 22

Vệ sinh máy ly tâm .............................. 40 Đóng
nắp ............. ......................... 18, 26 Lỗi giao
tiếp ... ............. 38
Sự ngưng tụ ............................................. 25
Tải kết nối .......................................... 49
Nhiễm bẩn .... .................................. 19, 41 Khả
năng chịu nhiệt liên tục .......... .............. 43
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EEPROM ......................... .................. 38
Kết nối điện .................................. 49
An toàn điện .......................................... 18
Nắp mở khẩn cấp .. ............................. 37 Sửa
lỗi .................. ........................ 36
Thông báo lỗi ......................................... 36
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Mục lục
Giải thích các ký hiệu và ghi chú ........ 16 Chất

Khóa nắp không được đóng đúng cách .................... 36

nổ ................................ 19

M

F

Công tắc nguồn điện lưới bị tắt ...............................

Lỗi nghiêm trọng ................................................ .. 36

36 Điện áp nguồn điện ............ .................................

Phòng chống cháy nổ .........................................

18 Bảo trì ............... ............................... 40

19 Biểu mẫu trả lại hàng bị lỗi bộ phận ......... 46

Sự cố ........................................... 36

Các yếu tố chức năng và hoạt động ............ 11

Trục trặc và sửa lỗi ............... 36

G

Mở khóa nắp bằng tay ..................... 37

Điều kiện chung ....................................... 9

Các trục trặc chung ................................. 36

Nhà sản xuất .............................................. 49

Đánh dấu thiết bị .....................................
15 Các biện pháp trong trường hợp rủi ro và

Vỡ thủy tinh .......................................... 42

tai nạn ............................................... 22

Các hạt thủy tinh ... ........................................
42 Trường hấp dẫn ....... .......................... 28,

An toàn cơ khí ...................................... 18
Rôto microhaematocrit ....... ........................ 42

49 Mỡ bôi trơn bu lông chịu lực ................ ..... 40

Phương thức hoạt động ...................................... 13

H

Lỗi động cơ ...... ........................................... 38
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