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K.K. Sertifikası ve 
Spesifikasyonlar
Makina Seri Numarası : 12-201
Tip :OTA 2000/2
Besleme Gerilimi : 220-240 VAC /50- 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı : ( 0) – (+50)°C 
Çalışma Nemi :< 85%
DC Güç kaynağı : S-100F-24 /24 VDC - 100 W CE 
Motor Tipi ve Gücü : 24VDC – 30 W CE 
Hız : 3,33-100 rpm 

ISO  11998’e  göre  sabitlenmiş  
durumdadır.

Motor Seri No : AXH230KC-30 -
Sürücü Seri No : AXHD30K -
Sayıcı Model ve Seri No : OMRON H8GN CE - 
Yukarıda özellikleri belirtilen Ovalama Testi Aparatının (Washibility & Scrub  
Resistance Tester) aşağıdaki standardlara uygun olarak test yapmak üzere 
üretildiğini deklere ederiz:

EN ISO 11998

TS 4970 EN ISO 11998   05.03.2003 (iptal edilmiş standard)
Boyalar ve Vernikler-Kaplamaların Islak Ovmaya Dayanımının ve 
Temizlenebilirliğinin Tayini
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https://www.tse.org.tr/turkish/abone/StandardDetay.asp?STDNO=47929&sira=0


TS EN ISO 11998   12.10.2006 
Boyalar ve vernikler - Kaplamaların yaş ovma direncinin ve 
temizlenebilirliğinin tayini

Güvenli Kullanım 
Talimatları
ÖNEMLİ:  

Aparatı  işletmeye  almadan  önce  bu  bölüm,  gerek  işletmeye  alan  personel, 
gerekse operatör ve bu kişilerden sorumlu kişiler tarafından dikkatlice okunup 
anlaşılmalıdır.

1. Temel Makina Detayları      

1.1. Üretici Firma adı ve Adresi:

Kar Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Libadiye Cad. G-2 Sok. 14/10 
Örnek Mah. Üsküdar 81190 
İstanbul. / Türkiye

1.2. Makina Tanımı

İsim  ve/veya  Model  no:  Ovalama  Test  Aparatı  OTA-2000-
11998

Seri No :12-201
Üretim Tarihi :08/02/2012

1.3 Ekipman kullanımındaki tehlikeler.

1.2’de detaylandırılmış makine Uluslararası ve ulusal normlara 
uygun olarak:
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https://www.tse.org.tr/turkish/abone/StandardDetay.asp?STDNO=64487&sira=0


1.3.1. İlgili amaça yönelik kullanımı için ( Bkz. 1.4) ve
1.3.2 Tüm güvenlik  önlem ve  uyarıları  dikkate  alınmış  ve 
uygulanmış  ve  ayarlanmış  bir  biçimde  kullanılmak  üzere 
tasarlanmış ve üretilmiştir.

1.4 Makinanın Kullanım Sahası ve Amacı

“1.2”de detaylandırılmış makina :

Boyalar  ve  Vernikler  –  Kaplamaların  Islak  Ovmaya 
Dayanımının ve Temizlenebilirliğinin tayini,  (Paints and Varnishes – 
Determination of Wet-Scrub Resistance and Cleanability of Coatings) 
testi  için  TS 4970 EN ISO 11998 (Mart 2003) ve ISO 11998:1998 
normlarında belirtildiği şekilde çalışır. Bir elektrik motoruna sahip olan 
cihaz  “TEHLİKELİ”  olarak  sınıflandırılmış  alanlarda 
kullanılmamalıdır.  

Ekipmanın başka amaçlar için kullanılması ya da kurulum ve 
kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı  ve yöntemlerin uygulanmaması 
durumunda oluşacak zarar ya da yaralanmalardan “Kar Kimya Ltd.” 
sorumlu değildir.

1.4 Ekipman üzerinde uygulanacak modifikasyonlar:

Ekipman üzerinde “Kar Kimya Ltd.”den yazılı onay alınmadan 
modifikasyonlar  yapılmamalıdır.  Değişmesi  gereken  parçalar 
güvenlik standardlarını sağlayacak “Kar Kimya Ltd.” den  temin 
edilmiş parçalar olmalıdır.

2. GÜVENLİK UYARILARI:      

2.1 ▲ Bu  sembol,  kullanım kılavuzunda  dikkatinizi  bir  konuya 
çekmek için ya da yaralanma veya hasarla sonuçlanabilecek istenmeyen 
durumlara  yol  açmamanızı  sağlayacak  uyarıların  altını  çizmek  için 
kullanılmıştır.

2.2 Elektrikli Ekipman      

Ekipman üzerindeki çalışmalar kalifiye bir elektrikçi tarafından 
yürütülmelidir

Her türlü bakım ve tamir çalışmaları sırasında ekipmanın ana 
güç butonunun KAPALI konumda olduğundan ve ekipmanın 
elektrik şebekesine bağlı olmadığından emin olunmalıdır.



 

Kullanma Kılavuzu
Ovalama Test Aparatı OTA 2000

Şekil 1. 

1

3

2
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1- Kurulum

▲ APARAT  “TEHLİKELİ”  OLARAK   SINIFLANDIRILAN 
ORTAMLARDA KULLANILMAMALIDIR.  

1.1. ▲  Elektrik  şebekesini voltajını  kontrol ederek  cihazın 
spesifikasyonuna uygun olduğundan emin olunuz.

1.2. Ana güç butonunun (Şekil1-1)  “  OFF  ”  konumunda 
olduğundan emin olunuz.

1.3. Güç  kablosunu  Cihazın  arkasındaki  bağlantı  soketine 
takınız ve kabloyu “TOPRAKLI” elektrik prizine takınız.

▲ DİKKAT ! BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.

2- Kullanım

2.1 test için hazırlık

2.1.1 Acil durdurma anahtarının BASILI olduğundan emin 
olunuz.

2.1.2 Şekil  1-5’deki  sabitleme  kollarını  açarak  pad  itici 
plakayı ve pad tutucularını sökünüz.. 

2.1.3 Şekil-1-2  de  gösterilen  sabitleme  menteşelerini 
gevşetiniz  ve  Şekil  1.4  teki  tepsi  içinde  bulunan  sabitleme 
çerçevesini çıkarınız. 

2.1.4 TS 4970 EN ISO 11998 normunun  8.1 maddesinde 
belirtildiği  gibi  hazırlanmış  paneli  panelini  tepsi  içerisinde 
bulunan camın üzerine düzgünce yerleştiriniz.

2.1.5 Sabitleme Çerçevesini tepsi içine yerleştiriniz.

2.1.6 2.1.1  de  söktüğümüz  pad  tutucularını  ve  pad  itici 
plakayı yerine oturtarak sabitleme kolları ile sabitleyiniz. 

2.1.7 Pad  itici  plaka  ile  pad  tutucular  arasında  boşluk 
olduğunu kontrol ediniz.

2.1.8 Padlerin  uygulanmış  olan  filmlerin  üzerinde 
olduğundan emin olunuz.

2.1.9 Sabitleme menteşelerini tekrar sıkarak paneli ve tepsiyi 
sabitleyiniz.



▲ DİKKAT!!!  Yukarıda belirtilen adımların tamamını doğru sırayla 
yaptığınızdan  emin  olmadan  “GÜÇ  BUTONU”   nu   ve  “ACİL 
DURURMA ANAHTARI” nı “ON” konumuna getirmeyiniz.

  

Aparatın bir önceki kullanımında aparat sayıcı kontrolünde durmuşsa, 
yeniden açma sırasında çıkış sinyali iptal olacağından cihaz çalışmaya devam 
eder.  Bu  sebeple  yeni  set  ayarı  yapıp  sayıcıyı  resetlemeden  ACİL 
DURDURMA ANAHTARI'nı ON konumuna getirmeyiniz.

Aparat sayıcı kontrolünde durmamışsa (elektrik kesintisi, açma kapama 
butonunun aparat çalışırken “OFF” konumuna alınması vb.)

a) sürmekte olan teste devam etmek  için müdahalenize gerek 
yoktur.  Sayıcı  önceden  set  ettiğiniz  devir  sayısına  kadar 
saymaya  devam edip, set değerine gelince otomatik olarak 
duracaktır.

b) Yeni bir teste başlamak için set değerini aşağıdaki örnekteki 
gibi ayarlayarak reset düğmesine basınız.



2.2.1 Örnek Uygulama ASTM D2486

Hazırladığımız  panelin  ovalama  direncini  100 
devirde bir kontrol ederek toplam 350 devire kadar 
test edelim:

Bunun için.

2.1.1. ACİL  DURDURMA  BUTONU'nun  BASILI   
olduğundan emin olun.

2.1.2. Sayıcıyı   sarı  “  <<  ” butonuna  basarak  SET 
DEĞERİ AYARLAMA MODU’na getirin. 

2.1.3. “▲”  butonuna  basarak  set  değerini  100'e  getirin. 
Hızlı giriş için “<<” butonu ile basamaklar arasında 
geçiş yapabilirsiniz.

2.1.4. “MODE”  düğmesine  basarak  sayıcı  SAYMA 
MODUNA getirin.  Ekranda SET işareti yanıyorsa 
“MODE”  butonuna  basarak  TOTAL  moduna 
geçin. (TOTAL ışığı yanacaktır.)

2.1.5. “RESET” butonuna basın. Sayıcı TOTAL değerini 
sıfırlayarak saymaya başlayacaktır.

Aparat 100 devir yapıp duracaktır. 

2.1.6. MODE düğmesine  basarak  sayıcıyı  SET moduna 
alın. 

2.1.7. “RESET”  butonuna  basın.  Sayıcı  SET  değerini 
sıfırlayarak saymaya başlayacaktır.

Aparat 100 devir daha yapıp duracaktır. 

MODE  düğmesine  basarak  TOTAL  moda 
geçerseniz  toplam  sayımın  200  olduğunu 
göreceksiniz.

2.1.8. 2.1.5. ve 2.1.6 adımlarını tekrarlayın.

Aparat 100 devir daha yapıp duracaktır.

MODE düğmesine  basarak  TOTAL moda geçerseniz 
toplam sayımın 300 olduğunu göreceksiniz.



2.1.9. Sayıcıyı  tekrar  SET DEĞERİ  MODU’na  getirin. 
( bu modda her iki ekranda da değer gözükecektir.)

2.1.10. set  değerini  “▼”  butonuna  basarak  “50”  olarak 
ayarlayın.  Hızlı  giriş  için  “<<”  butonu  ile 
basamaklar arasında geçiş yapabilirsiniz.

2.1.11. Mod  düğmesine  bir  kere  basarak  sayıcıyı  SET 
MODU”na getirin

2.1.12. “RESET” butonuna basın

Aparat 50 devir daha yapıp duracaktır. 

MODE  düğmesine  basarak  TOTAL  moda  geçerseniz 
toplam sayımın 350 olduğunu göreceksiniz.

2.1.13. ISO 11998 modunda total fonksiyonunu kullanmaya 
gerek  yoktur.  SET modunda  tek  sefer  200  devir 
ovalayarak  kalınlık  kaybı  hesaplanması  yeterlidir, 
SINIF4 ve SINIF 5 boyalar için tek sefer 40 devir 
ovalanarak kalınlık kaybı hesaplanmalıdır.

▲ DİKKAT  !   Sayıcının  ayar  fonksiyonları 
kilitlenmiştir.  Sayıcı OTA2000 için en etkin kullanımı 
düşünülerek  ayarlanmıştır.   Sözkonusu  ayarların 
bozulması  APARATI  ÇALIŞMAZ  DURUMA 
GETİREBİLİR. Lütfen kendinizin ve aparatın güvenliği 
için AYAR MODUNA GİRMEYİNİZ.

2.3 Testin sonlandırılması

Testi sonlandırırken aşağıdaki adımları izleyiniz.

2.3.1 Bir  sonraki  testinizde  sorun  yaşamamak  için 
Aparatın Sayıcının komutuyla durduğuna emin 
olunuz.

2.3.2 ON/OFF  butonunu  OFF  konumuna  getirerek 
cihazı kapatınız.

2.3.3 Pad itici mekanizmayı dik konuma getiriniz. 

2.3.4 Sabitleme  menteşelerini  açarak  sabitleme 
çerçevesini çıkarınız.



2.3.5 Test  edilmiş  paneli  detaylı  inceleme  için 
çıkarınız.

2.3.6 Tepsiyi, camı ve sabitleme çerçevesini. ovalama 
solüsyonundan arındıracak şekilde temizleyiniz.

2.3.7 Tepsi,  cam  ve  sabitleme  çerçevesini  yerine 
yerleştirerek  pad  itici  mekanizmayı  yatay 
konuma  alıp  kilitleyiniz.  Böylelikle  aparatın 
yanlışlıkla  çalıştırılması  durumunda  oluşacak 
kazaları önleyiniz.

 



Dikkat edilmesi gereken konular
Ovalama Test aparatı OTA-2000’den maksimum performansı almak 

ve kullanım ömrünü uzatmak için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

• Üst kapakta bulunan geçiş kanallarından aşağıya solüsyon, su solvent ya  da 
boya gibi akışkan malzemelerin ya da mekanizmaya zarar verebilecek maddelerin 
girmesine izin vermeyiniz.

• Aparat  çalışmadığı  süre  boyunca  OFF  konumunda  ve  tercihen  elektrik 
şebekesine bağlı olmadan tutunuz.

• Aparatı tozlu ortamlarda barındırmayınız. Uzun süreli kullanılmama durumunda 
aparatın üzerini tozdan koruyucu bir örtüyle örtünüz.

• Test için gerekli Malzemeler olan Test panelleri ile Aşındırıcı padlerin bitmesi 
durumunda Firmamızdan temin edebilirsiniz.

• Test sırasında Aparat çalışmakta iken asla test panelindeki test edilmekte olan 
boyanın  deformasyonunu  kontrol  etmeyiniz.  Kontrol  gerekirse  aparatı  Güç 
butonundan  OFF  konumuna  getirerek  cihazı  durdurunuz  ve  gerekli  kontrolleri 
yapınız. Kontrolünüzü tamamladığınızda cihazı tekrar ON konumuna getirirseniz 
aparat  çalışmaya  devam  edecek  ve  sayıcı  KALDIĞI  YERDEN  saymaya 
başlayacaktır.

• Pad itici  mekanizmaya  ait  menteşenin  vidaları  zamanla  ve  titreşimle 
gevşeyebilir.  Zaman  zaman  menteşenin  Arka  kolona  ve  Pad  itici  bölüme 
bağlantısının  sağlamlığını  kontrol  ediniz.  Gevşemişse  menteşenin  kapaklarını 
çıkararak uygun alyan anahtarı ile vidaları sıkınız.

• Aparatın  içerisinde  kullanıcı  tarafından  servisi  yapılabilecek  parçalar 
bulunmamaktadır.  Aparatın  çalışmasında  olağan dışı  bir  durum tespit  ederseniz 
lütfen 216 317 65 30 Numaralı telefondan bize ulaşınız. Aparatınız en kısa zamanda 
onarılarak  size  geri  gönderilecektir.  Aparatınız  Fatura  tarihinden  itibaren  2 Yıl 
boyunca parça ve servis garantisine sahip olup kullanım hataları müstesnadır.
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