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1 Bezpečnost
Před zahájením práce je nutné, abyste si přečetli a porozuměli tomuto provoznímu
manuálu. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte zástupce společnosti Busch.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
Tento provozní manuál zůstává v platnosti dokud zákazník neprovede nějaké změny
na výrobku.
Tento stroj je určen pro průmyslové použití. Jeho obsluhu musí provádět pouze
technicky vyškolený personál.
Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky v souladu s místními předpisy.
Tento stroj byl navržen a vyroben s použitím moderních výrobních postupů. I tak
nicméně nadále přetrvává minimální riziko. Tento provozní manuál upozorňuje v
příslušných případech na potenciální nebezpečí. Bezpečnostní upozornění a výstrahy
jsou označeny jedním klíčovým slovem NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA, POZOR,
UPOZORNĚNÍ a VŠIMNĚTE SI, a to následujícím způsobem:

NEBEZPEČÍ
... upozorňuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která přivodí úmrtí nebo vážná
poranění.

VAROVÁNÍ
... upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může přivodit úmrtí nebo
vážná poranění.

UPOZORNĚNÍ
... upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může přivodit menší
poranění.

OZNÁMENÍ
... upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek
způsobení hmotných škod.

POZNÁMKA
... upozorňuje na užitečné tipy a doporučení a informace pro efektivní a bezvadný
provoz.
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2 Popis výrobku

CAI IN OFP

CAO OSG ODP OUT

NP

IN Sací přípojka ODP Vypouštěcí zátka oleje
OUT Výstupní přípojka CAI Vstup chladicího vzduchu
OFP Zátka pro plnění oleje 

(= odvzdušňovací ventil)
CAO Výstup chladicího vzduchu

OSG Sklo pro kontrolu oleje NP Typový štítek

POZNÁMKA
Technický pojem
V tomto provozním manuálu předpokládáme, že výraz „stroj“ označuje „vývěvu“.

POZNÁMKA
Obrázky
Obrázky v tomto provozním manuálu se mohou lišit od vzhledu stroje.
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2.1 Princip funkce

Stroj funguje na zubovém principu.
Stroj MINK je zcela chlazen vzduchem díky integrovanému ventilátoru v hnací
jednotce.

2.2 Použití
Stroj je určen k nasávání vzduchu a jiných suchých, neagresivních, netoxických a
nevýbušných plynů.
Doprava jiných médií vede ke zvýšené tepelné a/nebo mechanické zátěži stroje a je
povolena pouze na základě předchozí konzultace se společností Busch.
Tento stroj je určen pro umístění do potenciálně nevýbušné atmosféry.
Stroj není schopen udržet koncový tlak.

– Minimální povolený koncový tlak je možné zjistit na typovém štítku stroje.
– Pomocí regulace procesu a/nebo vakuovým pojistným ventilem je nutno

zajistit, aby nedošlo ke koncovému tlaku nižšímu, než je ten minimální.
Tento stroj je určen pro nepřetržitý provoz.
Povolené okolní podmínky, viz Technická data [► 20].

2.3 Standardní funkce

2.3.1 Vakuový pojistný ventil
Koncový tlak je omezen vakuovým pojistným ventilem. Vakuový pojistný ventil je z
továrního nastavení upraven na minimální povolený koncový tlak (viz typový štítek).

2.4 Volitelné příslušenství

2.4.1 Vstupní filtr
Vstupní filtr chrání stroj proti prachu a jiným pevným látkám v technologickém plynu.
Vstupní filtr je k dispozici s papírovou nebo polyesterovou vložkou.
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3 Přeprava
VAROVÁNÍ

Zavěšené břemeno.

Nebezpečí vážného poranění!
• Nechoďte, nestůjte ani nepracujte pod zavěšeným břemeny.

VAROVÁNÍ
Zvedání stroje za použití šroubu s okem motoru.

Nebezpečí vážného poranění!
• Nezvedejte stroj za šroub s okem upevněným k motoru. Stroj zvedejte pouze dle

vyobrazení.

• Ujistěte se, že šroub s okem (EB) je v bezchybném stavu, zcela zašroubován a
utažen rukou.

Hmotnost stroje: 
viz technické údaje nebo typový štítek (NP)

Použijte oba šrouby s okem!

• Zkontrolujte stroj v ohledu na možná poškození při přepravě.
Pokud je stroj připevněn k základové desce:

• Sundejte stroj ze základové desky.

4 Uskladnění
• Přelepte všechny otvory lepicí páskou nebo použijte dodané krytky.

Pokud bude stroj uskladněn po dobu delší než 3 měsíce:
• Zabalte stroj do fólie zabraňující pronikání koroze.
• Stroj umístěte do suchého a bezprašného interiéru, a to pokud možno v

originálním obalu a uskladněte ho ideálně při teplotách mezi 0 ... 40 °C.
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5 Instalace

5.1 Instalační podmínky

OZNÁMENÍ
Použití stroje mimo povolené okolní podmínky.

Riziko předčasného vzniku poruchy!
Ztráta účinnosti!
• Zajistěte splnění všech podmínek instalace.

~1m

~1m
~1m

~1m

• Zajistěte pro stroj atmosféru, která není potenciálně výbušná.
• Zajistěte, aby okolní podmínky splňovaly Technická data [► 20].
• Zajistěte, aby okolní podmínky splňovaly třídu ochrany motoru a elektrických

nástrojů.
• Zajistěte takové odvětrávání instalačního prostoru nebo místa, aby bylo zajištěno

dostatečné chlazení stroje.
• Zajistěte, aby vstupy a výstupy chladicího vzduchu nebyly zakryté ani v nich nebyly

jakékoli překážky a aby proud chladicího vzduchu nebyl jakkoli jinak negativně
ovlivněn.

• Zajistěte, aby sklo pro kontrolu oleje (OSG) bylo stále snadno viditelné.
• Zajistěte, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro provádění údržby.
• Zajistěte, aby byl stroj umístěn nebo upevněn horizontálně, s nejvyšší přípustnou

odchylkou 1° kterýmkoli směrem.
• Zkontrolujte hladinu oleje, viz část Kontrola hladiny oleje [► 13].
• Zajistěte, aby byly namontovány všechny dodané kryty, chrániče, krytky atd.

Pokud je stroj instalován v nadmořské výšce více než 1000 metrů nad mořem:
• Kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Busch, motor by měl mít

sníženou zátěž nebo by měla být omezena okolní teplota.
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5.2 Připojení vedení / potrubí
• Před instalací odstraňte všechny kryty.
• Zajistěte, aby připojovací vedení nebyla u přípojky ke stroji nijak napnutá; v případě

potřeby použijte pružné spojky.
• Zajistěte, aby šířka připojovacího vedení byla po celé jeho délce alespoň taková,

jakou mají přípojky stroje.
V případě velmi dlouhého připojovacího vedení je doporučeno použít širší vedení, aby
se zamezilo ztrátě účinnosti. Poraďte se s obchodním zástupcem společnosti Busch.

5.2.1 Sací přípojka
Velikost(-i) připojení:

– G2
V závislosti na konkrétní objednávce mohou platit také jiné připojovací rozměry.

5.2.2 Výstupní přípojka
Velikost(-i) připojení:

– R1 1/4
V závislosti na konkrétní objednávce mohou platit také jiné připojovací rozměry.
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5.3 Plnění oleje

OZNÁMENÍ
Použití nesprávného oleje.

Riziko předčasného vzniku poruchy!
Ztráta účinnosti!
• Používejte pouze typ oleje, který byl schválen a doporučen společností Busch.

Typ a kapacita oleje viz Technické údaje [► 20] a Olej [► 20].

Kontrola hladiny oleje

Hladina oleje musí zůstat konstantní po celou dobu životnosti oleje. Pokud hladina
klesne, znamená to netěsnost a stroj vyžaduje opravu.
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5.4 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ
Živé vodiče.

Nebezpečí úderu elektrickým proudem.
• Elektroinstalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

• Zajistěte, aby napájení motoru bylo kompatibilní s údaji na typovém štítku motoru.
• Elektroinstalace musí splňovat příslušné státní a mezinárodní normy.
• Zajistěte uzamykatelný vypínač na napájení, aby byl stroj kompletně zabezpečen

při provádění údržby.
• Nabízí ochranu proti přetížení podle normy EN 60204-1 pro motory.
• Zajistěte, aby motor stroje nebyl ovlivněn elektrickým ani elektromagnetickým

rušením z elektrické sítě; v případě potřeby vyhledejte poradenství Busch.
• Připojte ochranný zemnící vodič.
• Připojte motor k elektrickému napájení.

OZNÁMENÍ
Nesprávné připojení.

Riziko poškození motoru!
• Typická jsou níže uvedená schémata zapojení. Podívejte se dovnitř skříně

svorkovnice, ve které jsou uvedeny pokyny/schémata připojení motoru.

5.4.1 Schéma zapojení třífázového motoru

OZNÁMENÍ
Nesprávný směr otáčení.

Riziko poškození stroje!
• Provoz s nesprávným směrem otáčení může stroj zanedlouho zničit! Před zapnutím

stroje zajistěte, aby se stroj točil správným směrem.

• Určete požadovaný směr otáčení pomocí šipky (nalepením nebo vyrytím).
• Krátce do motoru lehce drcněte.

Pokud se směr otáčení motoru musí změnit:
• Zapněte jakékoli dva fázové vodiče motoru.
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Zapojení do trojúhelníku (podpětí): Zapojení do hvězdy (přepětí):

Zapojení do dvojité hvězdy,
vícenapěťový motor s 9 piny (podpětí):

Zapojení do hvězdy, vícenapěťový
motor s 9 piny (přepětí):

6 Uvedení do provozu
OZNÁMENÍ

Mazání zařízení při chodu stroje nasucho (kompresní komora).

Riziko poškození stroje!
• Nepromazávejte kompresní komoru stroje olejem nebo tukem.

UPOZORNĚNÍ
Povrch stroje může při provozu dosahovat teploty více než 70°C.

Nebezpečí popálení!
• Stroje se při provozu nebo ihned po něm nedotýkejte.

UPOZORNĚNÍ
Hluk z běžícího stroje.

Nebezpečí poškození sluchu!
Pokud se v blízkosti stroje, který není zvukově odizolován, nachází po delší dobu
osoby:

• Zajistěte, aby byla používána ochrana sluchu.

• Zajistěte, aby byly splněny instalační podmínky (viz Instalační podmínky [► 7]).
• Zapněte stroj.
• Zajistěte, aby maximální povolený počet spuštění nepřesáhl 12 spuštění za hodnu.

Taková spuštění by měla být rozložena do rozmezí jedné hodiny.
• Zajistěte, aby provozní podmínky splňovaly Technická data [► 20].

Jakmile je stroj provozován za běžných provozních podmínek:
• změřte proud motoru a poznamenejte si ho jako směrodatnou hodnotu pro

budoucí provádění údržby a odstraňování závad.



7 | Údržba

12 / 24 0870166451_MV0312B_A0003_IM_cs

6.1 Doprava kondenzovatelných par
Stroj ve verzi Aqua používejte pro dopravu vodních par nebo jiných
kondenzovatelných par. Stroj ve verzi Aqua je schopen dopravovat až 100%
nasycenou vodní páru.
Doprava jiných než vodních par musí být předem schválena společností Busch.
• Zajistěte, aby se nedostal žádný kondenzát ze strany sání do stroje, který není v

provozu.
• Postup před:

• Stroj před uvedením do provozu nechejte zahřát po dobu 30 minut.
• Postup po:

• Během provozu se může ve stroji objevit kondenzát. Pro odstranění kondenzátu
ze stroje čerpejte suchý vzduch při tlaku 400 mbar maximální rychlostí stroje po
dobu 30 minut po skončení provozu, a to alespoň jednou denně.

7 Údržba
VAROVÁNÍ

Stroje kontaminované nebezpečným materiálem.

Nebezpečí otravy!
Nebezpečí nákazy!
Pokud je stroj kontaminován nebezpečným materiálem:

• Noste vhodné osobní ochranné vybavení.

UPOZORNĚNÍ
Horký povrch.

Nebezpečí popálení!
• Před jakýmkoli úkonem, který vyžaduje kontakt se strojem, nechejte stroj nejprve

vychladnout.

OZNÁMENÍ
Použití nevhodných čističů.

Riziko odstranění bezpečnostních samolepek a ochranného nátěru.
• Nepoužívejte nekompatibilní rozpouštědla pro vyčištění stroje.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávná údržba stroje.

Nebezpečí poranění!
Riziko předčasného výpadku a ztráty účinnosti!
• Dodržujte intervaly údržby nebo se poraďte s obchodním zástupcem společnosti

Busch.

• Vypněte stroj a zajistěte ho proti nechtěnému spuštění.
• Zavzdušněte připojovací vedení na atmosférický tlak.

V případě potřeby:
• Odpojte všechny přípojky.
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7.1 Plán údržby
Intervaly provádění údržby velmi závisí na konkrétních provozních podmínkách. Níže
uvedené intervaly musí být považovány za počáteční hodnoty, které je dle potřeby
nutné zkracovat nebo prodlužovat. V důsledku mimořádně nesnadného použití nebo
náročného provozu, jako např. vysoké prašnosti prostředí nebo procesního plynu, jiné
kontaminace nebo pronikání zpracovávaného materiálu může být nutné výrazným
způsobem intervaly provádění údržby zkrátit.

Interval Údržba
Měsíčně V případě, že je instalován vstupní filtr:

• Zkontrolujte vložku vstupního filtru, případně ji
vyměňte.

Každé 3 měsíce • Zkontrolujte hladinu oleje, viz část Kontrola hladiny
oleje [► 13].

Každých 6 měsíců • Očistěte stroj od prachu a špíny.
Každých 20 000 hodin • Vyměňte olej.

Interval výměny po 20 000 provozních hodinách je
platný pouze pro oleje schválené společností Busch.
Interval výměny velmi závisí na provozních
podmínkách. Provoz v hraničních podmínkách může
zkrátit interval výměny přibližně na 5 000 provozních
hodin. Interval výměny mohou zkrátit také jiné oleje.

Každých 6 let • Proveďte generální opravu stroje (kontaktujte
společnost Busch).

7.2 Kontrola hladiny oleje
• Vypněte stroj.
• Po zastavení stroje počkejte 1 minutu, než začnete s kontrolou hladiny oleje.

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Hladina oleje musí zůstat konstantní po celou dobu životnosti oleje. Pokud hladina
klesne, znamená to netěsnost a stroj vyžaduje opravu.
• Doplňte dle potřeby, viz Doplnění oleje [► 8].
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7.3 Čištění od prachu a nečistot

Inbusový klíč 4 mm

Vyčistěte ventilační mřížky 
a chladicí žebra
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7.4 Výměna oleje

OZNÁMENÍ
Použití nesprávného oleje.

Riziko předčasného vzniku poruchy!
Ztráta účinnosti!
• Používejte pouze typ oleje, který byl schválen a doporučen společností Busch.

Odkapávací vana

Čisticí hadřík

Typ a kapacita oleje viz Technické údaje [► 20] a Olej [► 20].

Kontrola hladiny oleje

Hladina oleje musí zůstat konstantní po celou dobu životnosti oleje. Pokud hladina
klesne, znamená to netěsnost a stroj vyžaduje opravu.
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8 Celková údržba
V případě, že stroj přepravoval plyn, který byl zamořen cizími materiály, které
představují zdravotní riziko:

• Stroj co nejvíce dekontaminujte a uveďte stav kontaminace do ‚Prohlášení o
kontaminaci‘.

Společnost Busch přijme pouze stroje, se kterými je dodáno kompletně vyplněné a
právně závazně podepsané ‚Prohlášení o kontaminaci‘.
(formulář lze stáhnout z www.buschvacuum.com)

OZNÁMENÍ
Nesprávná montáž.

Riziko předčasného vzniku poruchy!
Ztráta účinnosti!
• Je doporučeno, aby jakoukoli demontáž stroje, která sahá nad rámec čehokoli, co

je popsáno v tomto manuálu, prováděli technici společnosti Busch.

VAROVÁNÍ
Stroje kontaminované nebezpečným materiálem.

Nebezpečí otravy!
Nebezpečí nákazy!
Pokud je stroj kontaminován nebezpečným materiálem:

• Noste vhodné osobní ochranné vybavení.

9 Vyřazení z provozu
• Vypněte stroj a zajistěte ho proti nechtěnému spuštění.
• Zavzdušněte připojovací vedení na atmosférický tlak.
• Odpojte všechny přípojky.

Pokud má být stroj uskladněn:
• Viz Uskladnění [► 6].

9.1 Demontáž a likvidace
• Vypusťte olej.
• Odstraňte ze stroje speciální odpad.
• Zlikvidujte speciální odpad podle příslušně platných norem.
• Stroj zlikvidujte jako kovový šrot.

http://www.buschvacuum.com
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10 Náhradní díly
OZNÁMENÍ

Použití neoriginálních náhradních dílů Busch.

Riziko předčasného vzniku poruchy!
Ztráta účinnosti!
• Pro správné fungování stroje a zachování záruky je doporučeno používat výhradně

originální náhradní díly a spotřební materiály Busch.

Náhradní díl Popis Číslo dílu
Zátka pro plnění oleje 
(= odvzdušňovací ventil)

Obsahuje odpovídající těsnicí kroužek. 0543 138 026

Sklo pro kontrolu oleje 0583 000 001
Těsnicí kroužek Pro sklo pro kontrolu oleje 0480 000 271
Vypouštěcí zátka oleje Obsahuje odpovídající těsnicí kroužek. 0415 134 870
Těsnicí kroužek Pro vypouštěcí zátku oleje 0482 137 352
Spodní část vstupní příruby Obsahuje zpětnou klapku. 0916 000 670
Vstupní obrazovka 0534 000 041
Náplň vstupního filtru Papír 0532 000 004
Náplň vstupního filtru Polyester 0532 121 864
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11 Odstraňování problémů
NEBEZPEČÍ

Živé vodiče.

Nebezpečí úderu elektrickým proudem.
• Elektroinstalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

UPOZORNĚNÍ
Horký povrch.

Nebezpečí popálení!
• Před jakýmkoli úkonem, který vyžaduje kontakt se strojem, nechejte stroj nejprve

vychladnout.

CPLISVRE

Problém Pravděpodobná příčina Náprava
Stroj není možné spustit. Motoru se nedostává

patřičného napětí
• Zkontrolujte zdroj

napájení.
Motor je vadný. • Vyměňte motor.
Spojka (CPL) je vadná. • Vyměňte spojky (CPL).

Stroj nedosahuje typického
tlaku na sací přípojce.

Vstupní obrazovka (IS) je
částečně ucpaná.

• Vyčistěte vstupní
obrazovku (IS).

Vakuový pojistný ventil
(VRE) je špatně nastavený
nebo vadný.

• Vyměňte vakuový
pojistný ventil (VRE)

Vložka vstupního filtru
(volitelná) je částečně
ucpaná.

• Vyměňte vložku
vstupního filtru.

Interní součásti jsou
opotřebené nebo
poškozené.

• Opravte stroj (kontaktujte
společnost Busch).
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Stroj pracuje velmi hlučně. Spojky (CPL) jsou
opotřebované.

• Vyměňte spojky (CPL).

Hladina oleje je příliš nízká. • Doplňte olej.
Ložiska jsou vadná. • Opravte stroj (kontaktujte

společnost Busch).
Stroj pracuje v příliš
vysokých provozních
teplotách.

Nedostatečné chlazení. • Odstraňte ze stroje prach
a nečistoty.

Okolní teplota je příliš
vysoká.

• Sledujte povolenou
okolní teplotu, viz část
Technická data [► 20].

Teplota technologických
plynů ve vstupu je příliš
vysoká.

• Sledujte povolenou
teplotu vstupu plynu, viz
část Technická data
[► 20].

Hladina oleje je příliš nízká. • Doplňte olej.

Pro odstranění problémů, které nejsou uvedeny v této tabulce, prosím kontaktujte
obchodního zástupce společnosti Busch.
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12 Technická data
MV 0312 B

Jmenovitá čerpací rychlost (50 Hz / 60 Hz) m³/h 290/345
Maximální tlak abs. hPa (mbar) viz tovární štítek
Jmenovitý výkon motoru (50 Hz / 60 Hz) kW 5,5/6,5
Jmenovité otáčky motoru (50 Hz / 60 Hz) min-1 3000/3600
Povolený rozsah rychlosti motoru min-1 1200 – 3600 ► 150 hPa (mbar) abs.
Úroveň hluku (EN ISO 2151) při 400 hPa
(mbar) abs. tlak sání (50Hz / 60Hz)

dB(A) 69/72

Rozsah okolních teplot °C 0 … 40
Okolní tlak Atmosférický tlak
Množství oleje l 1,1
Přibližná hmotnost kg 300

13 Olej
VS 150 VSB 100

ISO-VG 150 100
Balení dílu číslo 1 L 0831 164 883 0831 168 351
Balení dílu číslo 5 L 0831 164 884 0831 168 352
Poznámka Standardní olej pro nenáročné

aplikace
Aplikace v potravinářství (H1)

Pro zjištění doplněného typu oleje se prosím podívejte na typový štítek (NP).
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14 Prohlášení o shodě EU
Toto prohlášení o shodě a označení CE připojené k typovému štítku je platné pro stroj v rozsahu dodávky
Busch. Toto prohlášení o shodě bylo vydáno na výhradní zodpovědnost výrobce.
V případě, že bude tento stroj zabudován do nějaké větší strojní jednotky, musí provést výrobce této větší
strojní jednotky (tím může být také provozovatel) proces vyhodnocení shody této větší strojní jednotky nebo
závodu a vydat prohlášení o shodě a připojit označení CE.

Výrobce Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

prohlašuje, že stroj (e): MINK MV 0312 B
bylo (byly) vyrobeny v souladu s evropskými směrnicemi:

– ‚Strojní zařízení‘ 2006/42/ES
– ‚Elektromagnetická kompatibilita‘ 2014/30/EU
– ‚RoHS‘ 2011/65/EU + Směrnice komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, omezení použití určitých

nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení
a následující normy:
Normy Název normy
EN ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro

projektování
EN ISO 13857:2008 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k

nebezpečným místům horními a dolními končetinami
EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996 + A1:2009

Kompresory a zubové vývěvy – Bezpečnostní požadavky – Část 1 a část 2

EN ISO 2151:2008 Akustika – Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami -
Technická metoda (třída přesnosti 2)

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné
požadavky

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Obecné normy. Imunita pro
průmyslová prostředí

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Obecné normy. Emisní normy pro
průmyslové prostředí

EN ISO 13849-1:2015 (1) Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů –
Část 1: Všeobecné zásady pro projektování

(1) V případě, že jsou zabudovány řídící jednotky.

Osoba oprávněná k vytvoření technického dokumentu: Gerd Rohweder
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Maulburg, 18.11.2019

Dr. Martin Gutmann
generální ředitel
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