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1 Sikkerhed

Man skal før brug af maskinen have læst og forstået brugsvejledningen. Eventuelle
spørgsmål bedes afklaret med en repræsentant for Busch.

Brugsvejledningen skal læses grundigt før brug, og gemmes til senere brug.

Denne instruktionshåndbog forbliver gyldig, så længe kunden ikke ændrer noget på pro-
duktet.

Maskinen er beregnet til industribrug. Den må kun betjenes af teknisk uddannet personale.

Anvend altid passende personlige værnemidler i henhold til lokale bestemmelser.

Maskinen er designet og fremstillet med avancerede metoder. Ikke desto mindre kan der
stadig være restrisici. Denne instruktionshåndbog fremhæver potentielle farer, hvor det
er relevant. Sikkerhedsbemærkninger og advarsler er tydeligt mærket med FARE, AD-
VARSEL, FORSIGTIG, BEMÆRKNING og BEMÆRK som følger:

FARE
... angiver en overhængende farlig situation, som vil medføre død eller alvorlige kvæstel-
ser, hvis den ikke forhindres.

ADVARSEL
... angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG
... angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre kvæstelser.

MEDDELELSE
... angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre skade på ejendele.

BEMÆRK
... angiver nyttige tips og anbefalinger, samt oplysninger til effektiv og problemfri drift.
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2 Produktbeskrivelse

DA OS EF IN GBOUT

OFOSGODPOFP

MTBAHE NP

EB

AHE Luft-olie-varmeveksler DA Retningspil

EB Øjebolt EF Udsugningsfilter

GB Gasballastventil IND Sugetilslutning

MTB Motorklemkasse NP Navneplade

ODP Olieaftapningsprop OF Oliefilter

OFP Oliepåfyldningsprop OS Olieseparator

OSG Olieskueglas UD Udledningstilslutning

BEMÆRK
Teknisk udtryk.

I denne instruktionshåndbog refererer udtrykket "maskine" til "vakuumpumpe".

BEMÆRK
Illustrationer

Illustrationerne i denne brugervejledning svarer muligvis ikke helt præcist til den aktuelle
maskine.
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2.1 Driftsprincip

Maskinen fungerer ud fra lamelprincippet.

Olien forsegler hullerne, smører vingerne og fjerner kompressionsvarme.

Oliefilteret renser den cirkulerende olie.

Udsugningsfiltre adskiller olien fra den udledte gas.

2.2 Anvendelse
Maskinen er beregnet til sugning af luft og andre tørre, ikke-aggressive, ikke-toksiske og
ikke-eksplosive gasser.

Fremføring af andre medier fører til en øget termisk og/eller mekanisk belastning på ma-
skinen og er kun tilladt i samråd med Busch.

Maskinen er beregnet til placering i et ikke-potentielt eksplosivt miljø.

Maskinen er beregnet til opsætning indendørs. Kontakt en repræsentant for Busch ved
opsætning udendørs i tilfælde af, at der skal træffes særlige foranstaltninger.

Maskinen kan opretholde sluttryk, se Tekniske data [► 26].
Maskinen er egnet til konstant drift ved op til 100 mbar.

Tilladte miljømæssige forhold, se Tekniske data [► 26].

2.3 Betjeningselementer til start
Maskinen leveres uden betjeningselementer til start. Styringen af maskinen skal foreta-
ges, når den installeres.

Maskinen kan som ekstraudstyr udstyres med en startenhed eller et frekvensstyret drev.

2.4 Standardtilbehør

2.4.1 Gasballastventil
Gasballastventilen blander procesgassen med en begrænset mængde omgivende luft for
at modvirke, at dampen danner kondens inde i maskinen.

Gasballastventilen har en indflydelse på maskinens sluttryk, se Tekniske data [► 26].
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2.5 Valgfrit tilbehør

2.5.1 Ballastventil med øget gasgennemløb
Den øger gennemløbet på en standard gasballastventil, så den kan håndtere en høj
vanddampbelastning.

2.5.2 Indløbsfilter
Indløbsfilteret beskytter maskinen mod støv og andre faste partikler i procesgassen. Ind-
løbsfilteret fås med papir eller polyester kassette.

Den sammenspændte udformning gør det nemt at justere positionen til installationen, og
o-ringtætningen sikrer tæthed.

2.5.3 Køleluftdeflektor
Den gør det muligt at evakuere den afkølede luft fra varmeveksleren (AHE) fra bunden
af maskinen.

2.5.4 Vand-olie-varmeveksler
I tilfælde af ugunstige, omgivende forhold kan en vand-olie-varmeveksler leveres.

Se Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr) [► 10].

2.5.5 Temperaturkontakt
Temperaturkontakten overvåger maskinens olietemperatur.

Alt afhængig af olietypen skal maskinen standses, når olien når en vis temperatur, se Olie
[► 26].

2.5.6 Niveaukontakt
Niveaukontakten overvåger oliestanden.

Maskinen skal standses, når oliestanden er for lav.
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3 Transport

ADVARSEL
Hængende last.

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

• Undlad at gå, stå eller arbejde under hængende last.

ADVARSEL
Løft af maskinen med motorens øjebolt.

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

• Løft ikke maskinen ved hjælp af den øjebolt, der er monteret på motoren. Maskinen
må kun løftes som vist.

MEDDELELSE
Hvis maskinen allerede er fyldt med olie.

Hvis en maskine, som allerede er fyldt med olie, vippes, kan det medføre, at store
mængder olie trænger ind i cylinderen. Hvis maskinen startes med alt for store mæng-
der olie i cylinderen, vil det omgående knække vingerne og ødelægge maskinen!

• Lad olien løbe ud, før maskinen skal transporteres, eller transportér altid maskinen i
vandret stilling.

• Sørg for, at øjebolten(e) (EB) er fejlfri, skruet helt i og strammet manuelt.

Maskinvægt:
Se de tekniske specifikationer eller 

navnepladen (NP)

• Kontrollér maskinen for transportskade.

Hvis maskinen er fastgjort til en bundplade:

• Flyt maskinen fra bundpladen.

4 Opbevaring
• Forsegl alle åbninger med tape, eller genanvend de udleverede dæksler.

Hvis maskinen opbevares i mere end 3 måneder:

• Pak maskinen ind i en korrosionshæmmende film.

• Opbevar maskinen inden døre, et tørt sted uden støv og gerne i den oprindelige
emballage og helst ved temperaturer mellem 0 ... 40 °C.
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5 Installation
5.1 Installationsforhold

MEDDELELSE
Brug af maskinen uden for de tilladte installationsforhold.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Sørg for at installationsforholdene altid overholdes fuldt ud.

~10 cm

~30 cm

~10 cm

~5 cm

~30 cm

~10 cm

~10 cm

~10 cm

~20 cm

~30 cm

Standardversion Version med køleluftdeflektor (ekstraudstyr)

• Sørg for, at maskinmiljøet ikke er potentielt eksplosivt.

• Sørg for, at de omgivende forhold overholder Tekniske data [► 26].
• Sørg for, at de miljømæssige forhold overholder beskyttelsesklassen for motoren og de

elektriske instrumenter.

• Sørg for, at installationsstedet er godt udluftet, således at der er sikret tilstrækkelig af-
køling af maskinen.

• Sørg for, at afkølingsluftsindløbene og -udløbene ikke er tildækkede eller blokerede,
og at strømmen af afkølingsluft ikke på nogen måde påvirkes ugunstigt.

• Sørg for, at olieskueglasset (OSG) altid er synligt.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til vedligeholdelsesarbejde.

• Sørg for, at maskinen er placeret eller monteret vandret. Der kan accepteres en variati-
on på 1° i hver retning.

• Plan 0,5° i længderetningen ved brug af en niveauafbryder.

• Kontrollér oliestanden, se Inspektion af olieniveau [► 18].
• Sørg for, at alle medfølgende dæksler, afskærmninger, udsugere osv. er monteret.

Version med vand-olie-varmeveksler:

• Sørg for, at kølevandet overholder kravene, se Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)
[► 10].

Hvis maskinen installeres mere end 1000 meter over havets overflade:

• Kontakt en repræsentant for Busch, da motoren i så fald skal udsættes for mindre
belastning, eller også skal den omgivende temperatur begrænses.

Hvis maskinen er udstyret med overvågningsenheder eller sensorer:
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• Sørg for, at overvågningsenhederne er korrekt tilsluttet og integreret i et styresy-
stem, således at man ikke kan betjene maskinen, hvis sikkerhedsgrænseværdierne
overskrides, se Elektrisk tilslutning af overvågningsudstyr [► 13].

5.2 Forbindelsesslanger/-rør
• Fjern alle afskærmninger inden installation.

• Sørg for, at forbindelsesslanger og -ledninger ikke påvirker maskinens tilslutning; brug
evt. bøjelige samlinger.

• Sørg for, at størrelsen på forbindelsesslangerne/-ledningerne i hele deres længde er
mindst lige så stor som tilslutningerne på maskinen.

I tilfælde af lange forbindelsesslanger anbefales det at bruge større slangestørrelser for at
undgå effektivitetstab. Spørg en repræsentant for Busch til råds.

5.2.1 Sugeforbindelse

ADVARSEL
Ubeskyttet sugetilslutning.

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

• Anbring ikke hænder eller fingre i sugetilslutningen.

MEDDELELSE
Indtrængen af fremmedlegemer eller væske.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

Hvis indløbsgassen indeholder støv eller andre faste fremmedlegemer:

• Monter et dertil egnet filter (højst 5 mikron) opstrøms for maskinen.

180° justerbar
(3 positioner)

Sugetilslutning med horisontal
indsugningsflange (ekstraudstyr)

Sugetilslutning med vertikal
indsugningsflange

Tilslutningsstørrelse(r):

– G2

Hvis maskinen anvendes som en del af et vakuumsystem:

• Busch anbefaler, at der installeres en afspærringsventil for at forhindre, at olien
strømmer tilbage til vakuumsystemet.



5 | Installation

10 / 28 Instruction Manual R5 RD 0200-0360 A_DA_da

5.2.2 Udledningsforbindelse

FORSIGTIG
Udledningsgassen indeholder små mængder olie.

Sundhedsrisiko!

Hvis luft udledes i rum, hvor der er personer til stede:

• Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.

Tilslutningsstørrelse(r):

– G2 (med udstødningsflange som ekstraudstyr)

• Sørg for, at den udledte gas strømmer uhindret. Undlad at slukke for eller kvæle ud-
ledningsslangen eller at bruge den som en luftkilde under tryk.

Medmindre indsugningsluften udledes til miljøet lige ved maskinen:

• Sørg enten for, at udledningsslangen hælder væk fra maskinen, eller monter en væ-
skeudskiller eller en vandlås med en drænhane, så der ikke kan løbe væske tilbage i
maskinen.

5.2.3 Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)

WHE

CWI

CWO

CWI Kølevandsindløb CWO Kølevandsudløb

WHE Vand-olie-varmeveksler

• Slut kølevandsforbindelserne (CWI/CWO) til vandforsyningen.

Tilslutningsstørrelse:

– 19 mm slange (CWI/CWO)

• Sørg for, at kølevandet overholder følgende krav:

Min. forsyningskapacitet l/min 2,5

Vandtryk bar 2 ... 6

Forsyningstemperatur °C +5 ... +35

Påkrævet trykforskel mellem tilførsel og re-
tur

bar ≥ 1
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• For at reducere behovet for vedligeholdelse og sikre produktet en lang levetid anbefa-
ler vi, at kølevandet har følgende kvalitet:

Hårdhed mg/l (ppm) < 90

Egenskaber Rent & klart

PH-værdi 7 ... 8

Partikelstørrelse µm < 200

Klor mg/l < 100

Elektrisk ledeevne µS/cm ≤ 100

Frit klor mg/l < 0,3

Materialer i kontakt med kølevandet Rustfrit stål, kobber og støbejern

BEMÆRK
Enhedskonvertering for vandets hårdhed.

1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (tysk grad) = 0,07 °e (engelsk grad) = 0,1 °fH (fransk grad)

5.3 Påfyldningsolie

MEDDELELSE
Brug en dertil egnet olie.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Brug kun en type olie, som Busch tidligere har godkendt og anbefalet.

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 26] og Olie [► 26].

1

4

MAX

MIN

3

2

B
u
sc

h
 O

il

Kontrollér oliestanden

1 x o-ring, delnr.:
se "Servicesæt" (reservedele)
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5.4 Elektrisk forbindelse

FARE
Strømførende ledninger.

Risiko for elektrisk stød.

• Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

BEMÆRK
Drift med variabel hastighed, dvs. med en frekvensomformer eller en soft-startenhed, er
tilladt, så længe motoren er accepteret, og det tilladte motorhastighedsområde hverken
underkøres eller overskrides (se Tekniske data [► 26]).
Spørg Busch repræsentanten til råds.

• Sørg for, at motorens strømforsyning er kompatibel med dataene på motorens navneplade.

• Den elektriske installation skal overholde gældende nationale og internationale standarder.

• Monter en aflåselig afbryder på elledningen, så maskinen er helt sikret under vedligeholdelse.

• Sørg for overbelastningsbeskyttelse til motoren i overensstemmelse med EN 60204-1.

• Busch anbefaler, at der installeres en kredsløbsafbryder med D-kurve.

• Sørg for, at motoren ikke påvirkes af elektrisk eller elektromagnetisk forstyrrelse fra el-
nettet; spørg om nødvendigt Busch til råds.

• Forbind den beskyttende jordleder.

• Forbind motoren elektrisk.

MEDDELELSE
Forkert forbindelse.

Risiko for beskadigelse af motoren!

• Ledningsdiagrammerne nedenfor er vejledende. Se klemkassens inderside for instrukti-
oner/diagrammer til motorforbindelsen.
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5.4.1 Ledningsdiagram til trefaset motor
• Fastslå den tilsigtede rotationsretning vha. pilen (påklæbet eller støbt).

• Lad motoren køre kortvarigt.

Hvis motorens rotation skal ændres:

• Ombyt to vilkårlige motorfaseledninger.

Dobbelt stjerneforbindelse, multispæn-
dingsmotor med 9 ben (lavspænding):

Stjerneforbindelse, multispændingsmo-
tor med 9 ben (højspænding):

Dobbelt stjerneforbindelse, multispæn-
dingsmotor med 12 ben (lavspænding):

4

4

4

Stjerneforbindelse, multispændingsmotor
med 12 ben (højspænding):

4

4

4

Deltaforbindelse, multispændingsmotor
med 12 ben (mellempænding):

4

4

4
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5.5 Elektrisk tilslutning af overvågningsudstyr

BEMÆRK
For at hindre unødige alarmer anbefaler Busch, at kontrolsystemet indstilles med en tids-
forsinkelse på mindst 20 sekunder.

5.5.1 Ledningsdiagram til niveaukontakt (ekstratilbehør)
Delnr.: 0652 569 236

Stik: M12x1, 4-pin

Elektriske data:
U = 10-30 V DC;
I forbrug : <15 mA;
I udgangseffekt maks : 150 mA

Kontaktpunkt:
Pin 1 = lavt niveau

1 

4
3

0.5 A
K

1 = Brun: forsyning +24 V DC;
3 = Blå: forsyning 0 V DC; 
4 = Sort: signal lavt niveau

BEMÆRK:
For denne enhed kan den anbefalede tids-
forsinkelse for at hindre unødige alarmer
vare op til 240 sekunder.

5.5.2 Ledningsdiagram til temperaturkontakt (ekstratilbehør)
Delnr.: 0651 563 747

Stik: M12x1, 4-pin

Elektriske data:
U = ≤ 250 V AC/DC (50/60 Hz) ; I = ≤ 1 A

Kontaktpunkt:
T1 ben 1 + 2 = 110 °C*
T2 ben 3 + 4 = 130 °C*

1 2

4 3

2

1

T1
4

3

T2

1 = Brun ; 2 = Hvid ;
3 = Blå ; 4 = Sort

* Værdien for kontaktpunktet afhænger af olietypen, se Olie [► 26].

6 Idriftsættelse

MEDDELELSE
Maskinen kan afsendes uden olie.

Drift uden olie vil ødelægge maskinen i løbet af kort tid!

• Der skal fyldes olie på maskinen før idriftsættelse, se Påfyldningsolie [► 11].

FORSIGTIG
Under drift kan maskinens overflade nå temperaturer på mere end 70 °C.

Risiko for forbrænding!

• Undgå kontakt med maskinen før og lige efter brug.
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FORSIGTIG
Støj fra den kørende maskine.

Risiko for høreskader!

Hvis der er personer til stede i nærheden af en ikke-støjisoleret maskine over længere pe-
rioder:

• Sørg for, at der anvendes hørebeskyttelse.

• Sørg for, at installationsbetingelserne overholdes (se Installationsbetingelser [► 8]).
Version med vand-olie-varmeveksler:

• Åbn for vandforsyningen.

• Tænd for maskinen.

• Sørg for, at det maksimale antal tilladte starter ikke overstiger 12 starter pr. time. Disse
starter bør spredes ud over en time.

• Sørg for, at driftsforholdene overholder Tekniske data [► 26].
Så snart maskinen kører under normale driftsforhold:

• Mål motorstrømmen, og notér den som reference til vedligeholdelses- og fejlfin-
dingsarbejde i fremtiden.

6.1 Version med oliereturventil
Under drift samler olie sig på bunden af olieseparatorens øverste kammer og kan ikke lø-
be ned i det nederste kammer, så længe maskinen kører.

Efter 2 timers kontinuerlig drift ved forskelligt højt tryk mellem sugesiden og tryksiden
efter en kortere periode:

• Sluk for maskinen i mindst 15 minutter.

ð Olien kan nu løbe fra olieseparatorens øverste kammer og ned i det nederste kam-
mer.

6.2 Fremføring af kondenserbare dampe
Vanddamp i gasstrømmen tolereres inden for visse grænser. Fremføring af andre dampe
skal ske efter aftale med Busch.

Hvis kondenserbare dampe skal fremføres:

30 minutter

* Ikke omfattet af leveringen

• Luk for
afspærringsventilen*

• Varm maskinen op
• Åbn

afspærringsventilen, og
udfør processen

• Luk for
afspærringsventilen

SLUT

START

30 minutter
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7 Vedligeholdelse

ADVARSEL
Maskiner forurenet med sundhedsskadelige stoffer.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

Hvis maskinen er forurenet med sundhedsskadelige stoffer:

• Anvend passende personlige værnemidler.

FORSIGTIG
Varm overflade.

Risiko for forbrænding!

• Lad maskinen køle af, før der foretages noget, som kræver berøring af maskinen.

MEDDELELSE
Brug af uegnede rengøringsmidler.

Risiko for at fjerne sikkerhedsmærkater og beskyttende lakering!

• Undlad at rengøre maskinen med uegnede opløsningsmidler.

FORSIGTIG
Manglende korrekt vedligeholdelse af maskinen.

Risiko for at komme til skade!

Risiko for, at der hurtigt opstår fejl, og at maskinen ikke fungerer efter hensigten!

• Overhold vedligeholdelsesintervallerne, eller spørg en repræsentant fra Busch om at få
udført vedligeholdelse.

• Sluk for maskinen, og lås den, så den ikke kan startes utilsigtet.

• Ventilér de forbundne ledninger til atmosfærisk tryk.

Version med vand-olie-varmeveksler:

• Sluk for vandforsyningen.

Følgende gøres efter behov:

• Afbryd alle forbindelser.
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7.1 Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesintervallerne er meget afhængige af de individuelle driftsforhold. Inter-
vallerne angivet herunder skal opfattes som startværdier, der skal afkortes eller forlæn-
ges, som det er relevant. I tilfælde af særligt krævende brug eller tunge opgaver, som
f.eks. stor støvudvikling i omgivelserne eller i procesgassen, anden forurening eller ind-
trængen af procesmateriale, kan det blive nødvendigt at forkorte vedligeholdelsesinter-
vallerne væsentligt.

Vedligeholdelsesarbejde Interval

Normal anvendelse Krævende anven-
delse

• Kontrollér oliestanden, se Inspektion af
olieniveau [► 18].

Dagligt

• Kontrollér maskinen for olielækager – i til-
fælde af lækager skal maskinen repareres
(kontakt Busch).

Hvis maskinen er udstyret med et indsug-
ningsfilter:

• Kontrollér kassetten til indsugningsfilteret,
og skift den ud efter behov.

Månedligt

• Skift olien, oliefilteret (OF) og udstød-
ningsfilteret (EF).

• Rengør maskinen og luftvarmeveksleren
for støv og snavs (se Rengøring af luftvar-
meveksleren [► 20]).

• Rengør ballastventilen (GB).

Efter maks. 4000 ti-
mer, senest efter 1 år

For RD 0200 A:
Efter maks. 3.600
timer, senest efter

6 måneder

For RD 0240 A:
Efter maks. 3.000
timer, senest efter

6 måneder

For RD 0300 A:
Efter maks. 2.400
timer, senest efter

6 måneder

For RD 0360 A:
Efter maks. 2.000
timer, senest efter

6 måneder

* Vedligeholdelsesinterval for syntetisk olie. Intervallet skal forkortes, når der anvendes
mineralsk olie. Kontakt Busch Service
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7.2 Inspektion af olieniveau
• Sluk for maskinen.

• Vent 1 minut, efter maskinen er stoppet, før olieniveauet kontrolleres.

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

• Fyld op efter behov, se Oliepåfyldning [► 11].

7.3 Olieskift og udskiftning af oliefilter

MEDDELELSE
Brug en dertil egnet olie.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Brug kun en type olie, som Busch tidligere har godkendt og anbefalet.

1

2

Aftapningsskål
1 stk. o-ring delnr.:

Se "Servicesæt" (reservedele)
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Oliefilternøgle

Originale reservedele fra Busch
1 x oliefilter (OF), delnr.: se "Servicesæt" (reservedele)

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 26] og Olie [► 26].

1

4

MAX

MIN

3

2

B
u
sc

h
 O

il

Kontrollér oliestanden

1 x o-ring, delnr.:
se "Servicesæt" (reservedele)
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7.4 Udskiftning af udsugningsfilter

4x

1

2

1 x udsugningsfilter (EF)

10 mm nøgle

1

4x

2

10 mm skruenøgle 
Maks. tilladt moment: 4 Nm

Originale reservedele fra Busch
1 x udsugningsfilter (EF), delnr.:
se "Servicesæt" (reservedele)

Kontrollér 2 x o-ring
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7.5 Rengøring af luftvarmeveksleren
• Kontrollér, at maskinen er tømt for olie, før luftvarmeveksleren rengøres (se Olieskift

og udskiftning af oliefilter [► 18]).
• Lad maskinen køre uden olie og ved atmosfærisk tryk i maks. et minut for at tømme

køleren.

• Sørg for at beskytte åbne hydrauliske tilslutninger for at undgå kontaminering.

2x
1

2x
5

4

2

3

2 x o-ring, delnr.:
se "Servicesæt"
(reservedele)

13 mm
skruenøgle 
Maks. tilladt

moment: 20 Nm
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8 Eftersyn

ADVARSEL
Maskiner forurenet med sundhedsskadelige stoffer.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

Hvis maskinen er forurenet med sundhedsskadelige stoffer:

• Anvend passende personlige værnemidler.

MEDDELELSE
Forkert samling.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Det anbefales på det kraftigste, at al afmontering af maskinen ud over det, som er be-
skrevet i denne håndbog, foretages gennem Busch.

Hvis maskinen har transporteret gas, som var forurenet af sundhedsskadelige fremmed-
legemer:

• Dekontaminer maskinen så godt som muligt, og angiv forureningsstatus i en "For-
ureningserklæring".

Busch accepterer kun maskiner med en komplet udfyldt og signeret juridisk bindende
forureningseklæring (Declaration of Contamination) (formular kan downloades fra
www.buschvacuum.com).

9 Nedlukning
• Sluk for maskinen, og lås den, så den ikke kan startes utilsigtet.

• Ventilér de forbundne ledninger til atmosfærisk tryk.

Version med vand-olie-varmeveksler:

• Sluk for vandforsyningen.

• Frakobl vandforsyningen.

• Blæs trykluft gennem vandafkølingsåbningen.

• Afbryd alle forbindelser.

Hvis maskinen skal opbevares:

• Se Opbevaring [► 7].

9.1 Demontering og bortskaffelse
• Adskil fysisk affald fra maskinen.

• Bortskaf fysisk affald i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

• Bortskaf maskinen som metalskrot.

http://www.buschvacuum.com
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10 Reservedele

MEDDELELSE
Brug af reservedele, som ikke er originale Busch-dele.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Det anbefales udelukkende at anvende originale reservedele og forbrugsstoffer fra
Busch for at sikre, at maskinen fungerer korrekt, og at garantien dækker.

Reservedelssæt Beskrivelse Delnr.

Servicesæt
(RD 0200/0240 /
0300/0360 A)

Indeholder alle de nødvendige dele til
vedligeholdelse.

0992 573 694

Hvis der er behov for andre dele:

• Kontakt Busch-repræsentanten for den detaljerede reservedelsliste.
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11 Fejlfinding

FARE
Strømførende ledninger.

Risiko for elektrisk stød.

• Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

FORSIGTIG
Varm overflade.

Risiko for forbrænding!

• Lad maskinen køle af, før der foretages noget, som kræver berøring af maskinen.

Illustration, der viser dele, der kan blive berørt af fejlfindingen:

CPL IS GBFV OF EF

Problem Mulig årsag Løsning

Maskinen starter ikke. Motoren forsynes ikke med
den rigtige spænding.

• Kontrollér strømforsynin-
gen.

Motoren er defekt. • Udskift motoren.

Koblingen (CPL) er defekt. • Udskift koblingen (CPL).

Maskinen kører meget stø-
jende.

Slidt kobling (CPL). • Udskift koblingen (CPL).

Lameller, som sidder fast. • Reparér maskinen (kon-
takt Busch).

Defekte lejer. • Reparér maskinen (kon-
takt Busch).

Maskinen ryger eller afgiver
oliedråber under gasudled-
ningen.

Udsugningsfiltrene (EF) er
delvist tilstoppede.

• Udskift udsugningsfiltrene
(EF).

Et udsugningsfilter (EF) med
o-ring er ikke monteret kor-
rekt.

• Sørg for, at udsugningsfil-
trene (EF) og o-ringene
sidder korrekt.

Flydeventilen (FV) fungerer
ikke korrekt.

• Kontrollér svømmerventi-
len.

• Reparér maskinen (kon-
takt Busch).
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Olien er sort. Intervallerne for olieskift er
for lange.

• Skyl maskinen (kontakt
Busch).

Indløbsfilteret (ekstratilbe-
hør) er defekt.

• Udskift indløbsfilteret.

Maskinen bliver for varm
under kørsel.

• Se problemet "Maskinen
bliver for varm under kør-
sel".

Olien er emulgeret. Maskinen har suget væsker
eller betydelige mængder
damp ind.

• Skyl maskinen (kontakt
Busch).

• Rengør gasballastventi-
lens (GB) filter.

• Skift driftstilstand (se
Fremføring af kondenser-
bare dampe [► 15]).

For løsning på problemer, som ikke er nævnt i fejlfindingsdiagrammet, kan du kontakte
Busch-repræsentanten.
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12 Tekniske data
RD 0200 A RD 0240 A RD 0300 A RD 0360 A

Nominel pumpehastighed
(50 Hz/60 Hz)

m³/t 160/190 200/240 250/300 300/360

Sluttryk
(uden gasballastventil)

hPa (mbar) abs. 0,1

Sluttryk
(med gasballastventil)

hPa (mbar) abs. 0,5

Nominel motorhastighed 
(50 Hz/60)

min-1 1500/1800

Tilladt motorhastighedsinter-
val

min-1 1200 … 1800

Nominel motoreffekt 
(50 Hz/60)

kW 3,0/4,2 4,0/5,3 5,5/6,6 5,5/6,6

Strømforbrug ved 100 mbar
(50/60 Hz)

kW 2,9/3,8 3,5/4,3 4,6/5,6 5,1/6,3

Strømforbrug ved sluttryk
(50/60 Hz)

kW 1,9/2,3 2,0/2,5 2,4/3,0 2,8/3,2

Støjniveau (EN ISO 2151)
(50 Hz/60 Hz)

dB(A) 68/70 68/72 68/72 70/72

Høj vanddamptolerance
maks. 
(50/60Hz)

hPa (mbar) 40/100 40/100 40/100 40/100

Vanddampskapacitet 
(50Hz/60Hz)

kg/t 4,0/8,3 5,2/11,4 8,1/17,7 9,9/25

Maks. tilladt tryk i olietågese-
paratoren

hPa (mbar) abs. 1.600

Maks. tilladt gasindløbstem-
peratur

°C ≤50 hPa (mbar) ► 150

>50 hPa (mbar) ► 80

Omgivelsestemperaturinterval °C 5 ... 40

Omgivende tryk Atmosfærisk tryk

Oliekapacitet l 7

Cirkavægt kg 175 190

13 Olie VM 100 VSC 100 VSB 100

ISO-VG 100 100 100

Olietype Mineralsk olie Syntetisk olie Syntetisk olie

Delnummer 1 l emballage 0831 000 060 0831 168 356 0831 168 351

Delnummer 5 l emballage 0831 000 059 0831 168 357 0831 168 352

Delnummer 10 l emballage - 0831 210 162 -

Delnummer 20 l emballage - 0831 168 359 0831 168 353

Der kan bruges olie af en anden viskositet i tilfælde af uhensigtsmæssige omgivende temperaturer. Kontakt en re-
præsentant for Busch for at høre nærmere.

Se navnepladen (NP) for oplysninger om, hvilken olie der er blevet fyldt på maskinen.
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14 EU-overensstemmelseserklæring

Denne overensstemmelseserklæring og CE-mærket anbragt på navnepladen er gyldige for maskinen inden for Bus-
chs leveringsomfang. Producenten bærer eneansvaret for denne overensstemmelseserklæring. 
Når denne maskine udgør en del af et andet maskineri, skal producenten af dette overordnede maskineri (hvilket
også kan være driftsselskabet) foretage overensstemmelsesvurderingen af det overordnede maskineri eller anlæg,
udstede overensstemmelseserklæringen og påsætte CE-mærket.

Producenten Ateliers Busch S.A.
Zone Industrielle
CH-2906 Chevenez

erklærer, at følgende maskine(r): R5 RD 0200 A; RD 0240 A; RD 0300 A; RD 0360 A

er blevet fremstillet i henhold til de europæiske direktiver:

– "Maskineri" 2006/42/EF

– "Elektromagnetisk kompatibilitet" 2014/30/EU

– "RoHS" 2011/65/EU

samt følgende standarder:

Standard Standardens titel

EN ISO 12100 : 2010 Maskinsikkerhed – Grundlæggende koncepter, generelle designprincipper

EN ISO 13857 : 2019 Maskinsikkerhed – Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben
og fødder kan nå ind i fareområder

EN 1012-1:2010
EN 1012-2:1996 + A1:2009

Kompressorer og vakuumpumper – Sikkerhedskrav – Del 1 og Del 2

EN ISO 2151 : 2008 Akustik - Måling af støj fra kompressorer og vakuumpumper - Teknikermetode
(Klasse 2)

IEC 60204-1: 2016 Maskinsikkerhed – Elektrisk materiel på maskiner – Del 1: Generelle krav

IEC 61000-6-2: 2016 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Immunitets-
standard for industrimiljøer

IEC 61000-6-4: 2018 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Emissionsstan-
dard for industrielle miljøer

EN ISO 13849-1:2015 (1) Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Gene-
relle principper for konstruktion

(1) Hvis kontrolsystemer er integrerede.

Chevenez, 1.06.2020

Christian Hoffmann, Generaldirektør
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China
info@busch-china.com
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info@buschvacuum.co
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info@buschvacuum.cz
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info@busch.dk
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info@busch.fi
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busch@buschvacuum.hu
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sales@buschindia.com
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sales@busch.ie
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info@busch.it

Japan
info@busch.co.jp
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busch@busch.co.kr
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busch@busch.com.my
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info@busch.com.mx
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info@busch.nl
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sales@busch.co.nz
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info@busch.com.pe
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busch@busch.com.pl
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busch@busch.pt
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office@buschromania.ro

Russia
info@busch.ru

Singapore
sales@busch.com.sg

South Africa
info@busch.co.za
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contacto@buschiberica.es

Sweden
info@busch.se

Switzerland
info@buschag.ch

Taiwan
service@busch.com.tw

Thailand
info@busch.co.th

Turkey
vakutek@ttmail.com

United Arab Emirates
sales@busch.ae

United Kingdom
sales@busch.co.uk

USA
info@buschusa.com

www.buschvacuum.com

Busch
Vacuum Solutions
We shape vacuum for you.

0870572700/-0004_da
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