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1 Sikkerhed
Inden maskinen betjenes, skal denne brugsvejledning læses og forstås. Kontakt din Busch
forhandler, hvis der er behov for at få noget klargjort.

Læs omhyggeligt inden brug, og gem til reference i fremtiden.

Denne brugsvejledning forbliver gyldig, så længe kunden ikke ændrer noget på
produktet.

Maskinen er beregnet til industribrug. Den må kun betjenes af fagpersonale.

Anvend altid passende personlige værnemidler i henhold til lokale bestemmelser.

Maskinen er designet og fremstillet efter metoder i henhold til aktuelt teknisk niveau. Ik-
ke desto mindre kan der stadig være forbundne risici. Denne brugsvejledning fremhæver
potentielle farer, hvor det er relevant. Sikkerhedsanvisninger og advarselsmeddelelser er
mærket med et af nøgleordene FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG, MEDDELELSE og BE-
MÆRK 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
OFPNP EB IN GB 2 OUT 1 AHE

DAMTBOSGODPOF

EF

FMLS

FM GB 1EF

OUT 2

TS 2TS 1

OS

FV

IN Indløb MTB Motorklemkasse

OUT Afgang DA Omdrejningsretningspil

OFP Oliepåfyldningsprop EF Udstødningsfilter

OSG Olieskueglas NP Typeskilt

ODP Olieaftapningsprop OF Oliefilter

EB Løfte øje OS Olieudskiller

GB Gasballastventil FM Filtermaterialet

AHE Luft-olie-varmeveksler FV Flydeventilen (kun RA-Version)

TS Temperaturkontakt LS Niveau- og temperaturkontakt

BEMÆRK
Teknisk udtryk.

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

BEMÆRK
Illustrationer

Illustrationerne i denne instruktionshåndbog kan være forskellige fra maskinens faktiske
udseende.
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2.1 Funktionsprincip

Maskinen arbejder efter lamelprincippet.

Olien forsegler spalterne, smører lamellerne og fjerner kompressionsvarme.

Oliefilteret renser den cirkulerende olie.

Udstødningsfiltre separerer olien fra den udledte gas.

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

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

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

Maskinen er udviklet til indendørs installation. Kontakt en Busch-repræsentant med hen-
blik på særlige foranstaltninger, hvis maskinen skal anvendes udendørs.

Maskinen kan opretholde ultimativt tryk se Tekniske data [► 27].
Maskinen er egnet til kontinuerlig drift.

Se Tekniske data [► 27] for tilladte miljøforhold.

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

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

2.4 Standardtilbehør

2.4.1 Temperaturkontakt "gas"
Temperaturkontakten overvåger maskinens gastemperatur.

Maskinen skal standses,når gassen når 110°C.

2.4.2 Niveau- og temperaturkontakt
Niveaukontakten med integreret temperaturkontakt overvåger oliestanden og olietem-
peraturen. Niveaukontakten har ét kontaktpunkt for niveau og to kontaktpunkter for
temperatur.

Maskinen skal standses, når olieniveauet er for lavt eller, alt afhængig af olietypen, når
olien når en vis temperatur, se Olie [► 28].
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2.5 Valgfrit tilbehør

2.5.1 Gasballastventil
Blander procesgassen med en begrænset mængde omgivende luft for at modvirke for-
tætning af damp inde i maskinen.

Gasballastventilen har en indflydelse på maskinens sluttryk, se Tekniske data [► 27].

2.5.2 Indsugningsfilter
Til beskyttelse af maskinen mod støv og andre faste partikler i procesgassen. Indsug-
ningsfilteret kan fås med papir- eller polyesterpatron .

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

2.5.4 Modstandstermometer
Modstandstermometeret overvåger maskinens olietemperatur.

Alt afhængig af olietypen skal advarsels- og alarmsignaler indstilles, se Olie [► 28].

2.5.5 Trykkontakt
Trykkontakten overvåger trykket i olieseparatoren.

Maskinen skal standses, når gassen når et vist tryk, se Tilslutningsskema for trykkontakt
(ekstratilbehør) [► 16].

2.5.6 Tryktransmitter
Tryktransmitteren overvåger trykket i olieseparatoren.

Et advarsels- og alarmsignal skal indstilles, se Tilslutningsskema for tryktransmitter (ek-
stratilbehør) [► 16].

3 Transport

ADVARSEL
Hængende last.

Risiko for alvorlig kvæstelse!

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

ADVARSEL
Løft af maskinen med motorens løfte øje.

Risiko for alvorlig kvæstelse!

• Løft ikke maskinen ved hjælp af den løfte øje, der er monteret på motoren. Løft kun
maskinen som vist.
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MEDDELELSE
Hvis maskinen allerede er fyldt med olie.

Hvis en maskine, som allerede er fyldt med olie, tippes, 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 lamellerne og ødelægge maskinen!

• Aftap olien forud for transport, eller transportér maskinen horisontalt hele tiden.

• Sørg for at løfte øje (EB) er i perfekt stand, helt skruet i og håndstrammet.

Vægt maskine:
se tekniske data eller typeskilt (NP)

• Kontrollér maskinen for transportskade.

Hvis maskinen er boltet til en bundplade:

• Fjern boltene.

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

Version med vand-olie-varmeveksler:

• Sørg for, at kølevandet er helt fjernet; se Nedlukning [► 24]
Hvis maskinen skal opbevares i mere end 3 måneder:

• Pak maskinen ind i en korrosionshæmmende film.

• Opbevar maskinen indendørs, tørt og støvfrit, og om muligt i originalemballagen,
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.

~50 cm

~50 cm
~100 cm

~100 cm

• Sørg for, at maskinmiljøet ikke er potentielt eksplosivt.

• Sørg for, at omgivelsesbetingelser er opfyldt; se Tekniske data [► 27].
• Sørg for, at miljøforholdene er i overensstemmelse med motorens og de elektriske in-

strumenters beskyttelsesklasse.

• Sørg for, at installationsstedet eller -placeringen er ventileret, så der leveres tilstrække-
lig afkøling til maskinen.

• Sørg for, at ind- og udløb til afkøling ikke er tildækkede eller blokerede, og at strøm-
men af afkølingsluft ikke på nogen måde påvirkes ugunstigt.

• Sørg for, at olieskueglasset (OSG) fortsat nemt kan ses.

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

• Sørg for, at maskinen placeres eller monteres vandret, en maksimal hældning på 1° i
alle retninger er acceptabel.

• Kontrollér oliestanden, se Inspektion af olieniveau [► 20].
• Sørg for, at alle medfølgende dæksler, afskærmninger, udsugere osv. er monteret.

Version med vandolievarmeveksler:

• Sørg for, at kølevandet overholder kravene; se Kølevandsforbindelse (ekstraud-
styr) [► 11].

Hvis maskinen opstilles i højder på over 1000 meter over havets overflade:

• Kontakt din Busch-forhandler - motoren skal nedklassificeres eller den omgivende
temperatur begrænses.

Hvis maskinen er udstyret med overvågningsenheder eller -sensorer:

• Sørg for at overvågningsenhederne er korrekt tilsluttet og integreret i et styresy-
stem til maskinen, således at betjening af maskinen vil være forhindret, hvis sik-
kerhedsgrænseværdierne overskrides, se Elektrisk tilslutning af overvågningsen-
heder [► 15].
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5.2 Forbindelsesslanger/-rør
• Fjern alle beskyttelsesdæksler inden installation.

• Sørg for, at forbindelsesslangerne ikke udsætter maskinens forbindelse for belastning;
anvend om nødvendigt fleksible sammenføjninger.

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

I tilfælde af meget lange forbindelsesslanger anbefales det at bruge større slangestørrel-
ser for at undgå effektivitetstab. Spørg Busch-repræsentanten til råds.

5.2.1 Indløb

ADVARSEL
Ubeskyttet sugeforbindelse.

Risiko for alvorlig kvæstelse!

• Anbring ikke hænder eller fingre i indsugningstilslutning.

MEDDELELSE
Indtrængende fremmedlegemer eller væsker

Risiko for beskadigelse af maskinen!

Hvis indløbsgassen indeholder støv eller andre faste fremmedpartikler:

• Installér et egnet filter (5 my eller mindre) længere oppe i maskinen.

Tilslutningsstørrelse:

– DN150 PN16, EN 1092-1

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

Hvis maskinen anvendes som en del af et vakuumsystem:

• Busch anbefaler, at der monteres en afbryderventil for at forhindre olien i at
strømme tilbage til vakuumsystemet.

5.2.2 Afgang

FORSIGTIG
Udblæsningsluften indeholder små mængder olie.

Sundhedsrisiko!

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

• Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.

Tilslutningsstørrelse:

– DN125 PN16, EN 1092-1

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

• Sørg for, at den udblæste luft strømmer uhindret. Undlad at lukke eller drosle ned for
udstødningsrøret eller at anvende det som trykluftskilde.

Retningslinjer for udløbsrøret gælder ikke, hvis den indsugede luft blæses direkte ud i
maskinens omgivelser:



Installation | 5

0870569784_RA_RC1000-1600B_-0005_IM_da 11 / 32

• Sørg enten for, at udløbsrøret har hældning væk fra maskinen, eller sørg for en kon-
densudskiller eller sedimentopsamler med en aftapningshane, så ingen væsker kan lø-
be tilbage i maskinen.

5.2.3 Kølevandsforbindelse (ekstraudstyr)
Vand-olie-varmeveksler uden indløbstilbehør WHE CWO CWI

CWO TV PS

MV WF CWIWHE

Vand-olie-varmeveksler med indløbstilbehør WBV

CWI Kølevandsindløb PS Trykkontakt

CWO Kølevandsudløb WBV Vandomføringsventil

WHE Vand-olie-varmeveksler WF Vandfilter

TV Termostatisk ventil MV Magnetventil

Den termostatiske ventil (TV) bruges til at styre vandgennemstrømningen for at holde en
stabil maskintemperatur.

Standard-fabriksindstillingen for den termostatiske ventil (TV) er indstillet til position 2
(ca. 75°C olietemperatur).

Trykkontakten (PS) bruges til at overvåge tilstedeværelsen af vand i maskinens kølesy-
stem.

Når trykkontakten registrerer et tryk på under 2 bar, skal maskinen standses.

Vandaflastningsventilen (WBV) bruges ved den første opstart af maskinen. I det øjeblik
skal den være åben (i cirka 90 sekunder) for at spæde vandvarmeveksleren, derefter skal
den lukkes.

Magnetventilen (MV) bruges til at stoppe cirkulationen af kølevand, når maskinen ikke
kører.

• Tilslut kølevandsforbindelserne (CWI / CWO) til vandforsyningen.

Forbindelse størrelse:

– 19 mm slange (CWI / CWO)

• Om nødvendigt skal der sluttes strøm til trykkontakten (PS), se Tilslutningsskema for
trykkontakt "Vand-olie-varmeveksler" (ekstratilbehør) [► 16].

• Om nødvendigt skal der sluttes strøm til magnetventilen (MV).

• Sørg for, at kølevandet overholder følgende krav:
Min. forsyningskapacitet l/min 8

Vandtryk bar 2 ... 6

Forsyningstemperatur °C +5 ... +35
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Påkrævet trykforskel mellem tilførsel og re-
tur

bar ≥ 1

• For at reducere behovet for vedligeholdelse og sikre produktets driftsikkerhed på lang
sigt anbefaler 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

Specifik ledningsevne 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 af en uegnet olie.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Brug kun en type olie som på forhånd er blevet godkendt og anbefalet af Busch.

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 27] og Olie [► 28].

1

4

MAX

3

B
u
sc

h
 O

il

2

Kontrollér oliestanden
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5.4 Montering af koblingen

E

L

Koblingsnav (maskinside) Koblingsnav (motorside)Koblingsmuffe

Radialskrue 
Maks. tilladt

moment: 10 Nm

For en maskine leveret uden motor:

• Montér det andet koblingsnav på motorakslen (leveres særskilt).

• Justér muffen aksialt indtil værdien ”E” (eller ”L”) nås.

• Når koblingsjusteringen er afsluttet, låses koblingsnavet ved at stramme radi-
alskruen.

• Montér motoren på maskinen ved at inkludere koblingsmuffen.

For yderligere oplysninger kan du gå ind på www.ktr.com og downloade instruktionsma-
nualen til BoWex®- eller POLY PKZ-koblingen.

5.5 Elektrisk tilslutning

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 [► 27]).

Spørg Busch-repræsentanten til råds.

• Sørg for, at motorens strømforsyninger er kompatible med data på motorens typeskilt.

• Den elektriske installation skal overholde gældende nationale og internationale stan-
darder.

• Monter en låsbar afbryder på strømtilførslen, så maskinen er sikret helt under vedlige-
holdelsesopgaverne.

• 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 elektromagnetiske forstyrrelser i
strømnettet; spørg om nødvendigt Busch til råds.

http://www.ktr.com
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• Tilslut jord.

• Forbind motoren elektrisk.

MEDDELELSE
Forkert forbindelse.

Risiko for beskadigelse af motoren!

• Tilslutningsskemaerne nedenfor er vejledende. Se klemkassens inderside for at se hvil-
ke tilslutningsanvisninger/ skemaer der gælder.

5.5.1 Tilslutningsskema for trefasemotor

MEDDELELSE
Forkert omdrejningsretning.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Hvis maskinen køres med forkert omdrejningsretning, kan den ødelægges i løbet af
kort tid! Inden opstart skal der sørges for, at maskinen kører korrekt omdrejningsret-
ning.

• Fastslå den tiltænkte omdrejningsretning ved hjælp af den påklæbede/ indstøbte pil.

• Lad motoren køre i nogle brøkdele af et sekund.

• Iagtag motorens ventilatorhjul og fastslå omdrejningsretningen lige før ventilatorhjulet
standser.

Hvis omdrejningsretningen skal byttes om:

• Ombyt to vilkårlige faser.

Trekanttilslutning (lavspænding): Stjernetilslutning (højspænding):

Dobbelt stjernetilslutning, multispæn-
dings motor med 12 ben (lavspænding):

4

4

4

Stjernetilslutning, multispændings motor
med 12 ben (højspænding):

4

4

4
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Trekanttilslutning, multispændings motor med 12 ben (mellemspænding):

4

4

4

5.6 Elektrisk tilslutning af overvågningsenheder

BEMÆRK
For at forhindre potentielle uønskede alarmer anbefaler Busch, at kontrolsystemet konfi-
gureres med en tidsforsinkelse på mindst 20 sekunder.

5.6.1 Tilslutningsskema for temperaturkontakt "Gas"
Delnr.: 0651 563 747

Forbindelse: M12x1, 4-benet

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

Kontaktpunkt: T1 ben 1 + 2 = 110 °C

1 2

4 3

2

1

T1
4

3

T2

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

5.6.2 Tilslutningsskema for niveau- og temperaturkontakt
Delnr.: 0652 563 748

Forbindelse: M12x1, 4-benet

Elektriske data:
U = ≤ 230 V AC (50/60 Hz) ;
U = ≤ 100 V DC (50/60 Hz) ;
I = ≤ 0.5 A

1 2

4 3

4

1

L
2

1

T1

3

1

T2

1 = Brun ; 2 = Hvid ; 3 = Blå ; 4 = Sort
BEMÆRK:
For denne enhed kan den anbefalede for-
sinkelse være op til 240 sekunder for at for-
hindre fejlalarmer.

Kontaktpunkt: 
L ben 1 + 4 = lavt niveau ; T1 ben 1 + 2 = 110 °C* ; T2 ben 1 + 3 = 130 °C*
* Værdien for kontaktpunktet afhænger af olietypen, se Olie [► 28].

5.6.3 Tilslutningsskema for modstandstermometer
(ekstratilbehør)
Delnr.: 0651 563 753

Forbindelse: M12x1, 4-benet

Elektriske data:
U = 10 … 35 VDC
4 ... 20 mA ► 0 ... 150 °C

Advarsels-/ alarmsignaler: se Olie [► 28].

1 2

4 3

3

1

+

-

 
1 = Brun ; 3 = Blå
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5.6.4 Tilslutningsskema for trykkontakt (ekstratilbehør)
Delnr.: 0653 563 750

Forbindelse: M12x1, 4-benet

Elektriske data:
U = ≤ 250 V AC/DC (50/60 Hz) ; I = ≤ 4 A

Kontaktpunkt:
P ben 1 + 2 = 0.6 bar (overtryk)

1 2

4 3

2

1

P

 
1 = Brun ; 2 = Hvid

5.6.5 Tilslutningsskema for tryktransmitter (ekstratilbehør)
Delnr.: 0653 204 444

Forbindelse: M12x1, 4-benet

Elektriske data:
U = 10 ... 35 VDC
4 ... 20 mA ► 0 ... 1.6 bar (abs.)

1 2

4 3

3

1

+

-

 
1 = Brun ; 3 = Blå

Advarselssignal:
Pwarning = 0,4 bar (overtryk)

Alarmsignal:
Ptrip = 0,6 bar (overtryk)

5.6.6 Tilslutningsskema for trykkontakt "Vand-olie-
varmeveksler" (ekstratilbehør)
Delnr.: 0653 000 002

Elektriske data:
U = 230 VAC ; I = 1 A
U = 24 … 100 VDC ; I = 0,5 … 2 A

Kontakt: Normalt åben (NO)

Kontaktpunkt:
Ptrip = 2 bar (relativ) ► min. tilladt tryk

2 4

P >

1
PE
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6 Idriftsættelse

MEDDELELSE
Maskinen kan leveres uden olie.

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

• Inden maskinen sættes i drift, skal der påfyldes olie; se Påfyldningsolie [► 12].

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

Risiko for forbrænding!

• Undgå kontakt med maskinen under og lige efter brug.

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 (se Installationsbetingelser [► 9]) overholdes.

Version med vandolievarmeveksler:

• Åbn vandforsyningen.

• Hvis kølevandsindløbet er udstyret med en vandaflastningsventil (WBV), skal den
åbnes i cirka 90 sekunder, før den første opstart af maskinen.

• Sørg for at kravene til kølevand overholdes fuldt ud, se Kølevandsforbindelse (ek-
straudstyr) [► 11].

• Tænd for maskinen.

• Sørg for at maskinen ikke startes mere end 12 gange på en time. Disse starter skal for-
deles over en time.

• Sørg for, at driftsbetingelserne overholdes, se Tekniske data [► 27].
• Kontrollér efter få minutters drift oliestanden, og påfyld efter behov.

Så snart maskinen kører under normale driftsforhold:

• Mål motorstrømmen og notér den som reference til vedligeholdelses- og fejlfind-
ingsarbejde i fremtiden.
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6.1 Transport 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

* medfølger ikke som standard

• Luk
afspærringsventilen*, 

og åbn
gasballastventilen**

(GB)

• Varm maskinen op
• Åbn

afspærringsventilen, og
gennemfør processen

• Luk
afspærringsventilenSLUT

START

30 minutter
• Luk gasballastventilen

** kan betragtes som ekstraudstyr på visse produkter

7 Vedligeholdelse

ADVARSEL
Maskiner forurenet med sundhedsskadelige stoffer.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

Hvis maskinen er forurenet med sundhedsskadelige stoffer:

• Anvend sikkerhedsudstyr.

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.

• Brug ikke inkompatible opløsningsmidler til at rengøre maskinen.
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FORSIGTIG
Manglende korrekt vedligeholdelse af maskinen.

Risiko for personskade!

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl og effektivitetstab!

• 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.

• Udluft de tilsluttede rør atmosfærisk tryk.

Version med vandolievarmeveksler:

• Sluk for vandforsyningen.

Efter behov:

• Afbryd alle forbindelser.

7.1 Vedligeholdelsesplan
Vedligeholdelsesintervallerne er meget afhængige af de individuelle driftsforhold. Inter-
vallerne angivet herunder bør opfattes som startværdier, der skal afkortes eller forlænges
som det er relevant. Ved særligt belastende drift, såsom ved høje støvbelastninger i om-
givelserne eller i procesgassen, samt anden forurening med eller indtrængen af proces-
materiale, kan gøre det nødvendigt at afkorte vedligeholdelsesintervallerne betydeligt.

Vedligeholdelsesarbejde Interval

Normal anvendelse Krævende anven-
delse

• Kontrollér oliestanden - se Inspektion af
olieniveau [► 20].

Dagligt

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

Hvis der monteres et indløbsfilter:

• Kontrollér indløbsfilterets patron; udskift
efter behov.

Månedlig

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

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

Efter maks. 2000 ti-
mer, senest efter 6

måneder

• Rengør maskinen for støv og snavs.

Hvis der monteres en gasballastventil (GB):

• Rengør gasballastventilens filter.

Hvis maskinen er udstyret med en luft-olie-
varmeveksler (AHE):

• Kontrollér og/eller rengør luft-olie-varme-
veksleren.

Såfremt der installeres vandkøling (WHE):

• Kontrollér og/eller rengør vandkølingssy-
stemet.

Hver 6. måned

• Kontakt Busch for et eftersyn.
Udfør om nødvendigt et hovedeftersyn på
maskinen.

Hvert 5 år
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* Vedligeholdelsesinterval for syntetisk olie. Intervallet skal forkortes, når der anvendes
mineralsk olie. Kontakt Busch Service

7.2 Inspektion af olieniveau
• Sluk for maskinen.

• Når maskinen er stoppet, skal du vente 1 minut, før oliestanden kontrolleres gennem
olieskueglasset (OSG).

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

• Fyld op efter behov, se Oliepåfyldning [► 12].

7.3 Olieskift og udskiftning af oliefilter

MEDDELELSE
Brug af en uegnet olie.

Risiko for alt for tidlig funktionsfejl!

Effektivitetstab!

• Brug kun en type olie som på forhånd er blevet godkendt og anbefalet af Busch.

1
2

Opsamlingsbakke

1 stk. tætningsring
varenr.: 0482 509 012
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USED
USED

1

USED

USED

2

NEW

NEW

0
5

3
1

 0
0

0
 

0
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3
1

 0
0

0
 

0
5

3
1

 0
0

0
 

0
5

3
1

 0
0

0
 0

0
5

0
0

5
0

0
5

3

Originale Buschreservedele
2 stk. oliefilter (OF), varenr.: 0531 000 005

Oliefilternøgle

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 27] og Olie [► 28].

1

4

MAX

3

B
u
sc

h
 O

il

2

Kontrollér oliestanden
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7.4 Udskiftning af udstødningsfilter

12x

112x

2

4

4x

3

2x

6 mm unbrakonøgle

Fjern filtermaterialet (FM)

16 stk. (2x8) udstødningsfiltre (EF)

1

4

12x

3

4x

2

2x

12x

6 mm unbrakonøgle
Maks. tilladt moment: 21 Nm

Filtermaterialet (FM)
1x varenr.: 0537 000 042
1x varenr.: 0537 000 043

2x stk. fladpakning
varenr.: 0480 000 131

Originale Buschreservedele,
16 stk. (2x8) udsugningsfiltre (EF), varenr.: 0532 140 160



Eftersyn | 8

0870569784_RA_RC1000-1600B_-0005_IM_da 23 / 32

7.5 Rengøring af luftvarmeveksler

3x
1

2

3

4

8 Eftersyn

MEDDELELSE
Forkert samling.

Risiko for nedbrud!

Effektivitetstab!

• Det anbefales på det kraftigste, at al demontering af maskinen udover det, som er be-
skrevet i denne vejledning, foretages af Busch.

ADVARSEL
Maskiner forurenet med sundhedsskadelige stoffer.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

Hvis maskinen er forurenet med sundhedsskadelige stoffer:

• Anvend sikkerhedsudstyr.

Hvis maskinen har transporteret gas, som var forurenet af fremmede, sundhedsfarlige
materialer:

• Dekontaminér maskinen så godt som muligt, og angiv forureningsstatus i en
"Forureningserklæring".
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Busch accepterer kun maskiner, som kommer med en helt udfyldt og juridisk bindende
underskrevet "Forureningserklæring".
(Formular kan hentes fra www.buschvacuum.com)

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

• Udluft de tilsluttede rør atmosfærisk tryk.

Version med vandolievarmeveksler:

• Sluk for vandforsyningen.

• Frakobl vandforsyningen.

• Åbn vandomføringsventilen (WBV).

• Blæs trykluft gennem vandafkølingsåbningen.

• Afbryd alle forbindelser.

Hvis opbevaring er planlagt:

• Se Opbevaring [► 8].

9.1 Demontering og bortskaffelse
• Aftap olien.

• Fjern udstødningsfiltrene.

• Fjern oliefilteret.

• Fjern specialaffald fra maskinen.

• Bortskaf specialaffald i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

• Bortskaf maskinen som metalskrot.

10 Reservedele

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

Risiko for nedbrud!

Effektivitetstab!

• Der anbefales udelukkende brug af originale Busch-reservedele og forbrugsvarer for
optimal maskindrift og for tildeling af garanti.

Reservedelssæt Beskrivelse Delnr.

Servicesæt
(RA/RC 1000/1600 B)

Indeholder alle nødvendige dele til vedli-
geholdelse

0992 000 010

Hvis der er behov for andre dele:

• Kontakt din Busch forhandler for den detaljerede reservedelsliste.

http://www.buschvacuum.com
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11 Fejlsøgning

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.

Illustrationen viser de dele, der kan være relevante ved fejlfinding:

OF CPL GBFV IS EFGB

Problem Mulig årsag Løsning

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

• Kontrollér strømforsynin-
gen.

Motoren er defekt. • Udskift motoren.

Koblingselementet (CPL) er
defekt.

• Udskift koblingselementet
(CPL).

Maskinen når ikke det sæd-
vanlige tryk på indsugnings-
siden.

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

Indsugningsfilteret (IS) er
delvist tilstoppet.

• Rens indsugningsfilteret
(IS).

indsugningsfilterpatronen
(ekstratilbehør) er delvist til-
stoppet.

• Udskift indsugningsfilter-
patronen.

Indvendige dele er slidte el-
ler beskadigede.

• Reparér maskinen (kon-
takt din Busch forhand-
ler).
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Maskinen kører meget stø-
jende.

Slidt koblingselement (CPL). • Udskift koblingselementet
(CPL).

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

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

Maskinen bliver for varm
under kørsel.

Utilstrækkelig afkøling. • Fjern støv og snavs fra
maskinen.

• Kontrollér køleblæseren.

Omgivelsestemperaturen er
for høj.

• Overhold den tilladte om-
givelsestemperatur.

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

Udstødningsfiltrene (EF) er
delvist tilstoppede.

• Udskift udtødningsfiltrene
(EF).

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 flydeventilen
og olierørert for tilstop-
ning. Fjern tilstopningen.

Abnormt olieforbrug. Olielækager. • Udskift pakningerne (kon-
takt Busch).

Svømmerventilen (FV) fun-
gerer ikke korrekt.

• Kontrollér svømmerventi-
len og oliereturrøret, re-
parer om nødvendigt
(kontakt Busch).

Maskinen arbejder ved et at-
mosfærisk tryk i lang tid.

• Kontrollér, at maskinen
har undertryk.

Olien er sort. Intervallerne for olieskift er
for lange.

• Gennemskyl maskinen
(kontakt din Busch for-
handler).

Indsugningsfilteret (ekstratil-
behør) er defekt.

• Udskift indsugningsfilte-
ret.

Maskinen bliver for varm
under kørsel.

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

Olien er vandholdig eller
hvidfarvet.

Maskinen har suget væsker
eller betydelige mængder
fugt ind.

• Gennemskyl maskinen
(kontakt din Busch for-
handler).

• Rengør gasballastventi-
lens (GB) filter.

• tilpas driftsmåden (se
Transport af kondenser-
bare dampe [► 18]).

For løsning på problemer, som ikke er nævnt i fejlsøgningsskemaet, kontakt din Busch
forhandler.
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12 Tekniske data
RA 1000 B
RC 1000 B

RA 1600 B
RC 1600 B

Nominel indsugningskapacitet
(50 Hz / 60 Hz)

m³/t 1000 / 1200 1600 / 1800

Sluttryk 
(uden gasballastventil)

hPa (mbar) absolut Til RA version: 0,3 ... 0,5 ► se typeskilt (NP)
Til RC version: 20,0

Sluttryk 
(med gasballastventil)

hPa (mbar) absolut Til RA version: 0,5 ... 1,0
Til RC version: 20,0

Nominel motoromdrejningshastighed
(50 Hz / 60 Hz)

min-1 1000 / 1200

Tilladt motorhastighedsinterval min-1 800...1200

Nominel motorkapacitet
(50 Hz / 60 Hz)

kW 22,0 / 30,0 30,0 / 37,0

Strømforbrug ved 100 mbar
(50 Hz / 60 Hz)

kWh 17,3 / 22,4 26,8 / 33,0

Strømforbrug ved ultimativt tryk
(50 Hz / 60 Hz)

kWh 9,3 / 12,1 13,8 / 17,9

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

dB(A) 78 / 80 80 / 82

Maks. vanddampsforenelighed (med
gasballastventil)

hPa (mbar) 30

Vanddampskapacitet (med gasballast-
ventil)

kg / t 19 27

Maks. tilladt tryk i olietågeseparatoren hPa (mbar) absolut 1600

Maks. tilladt gasindløbstemperatur °C ≤50 hPa (mbar) ► 150

>50 hPa (mbar) ► 80

Omgivelsestemperaturområde °C Se Olie [► 28]
Omgivelsestryk Atmosfærisk tryk

Oliemængde l 30

Vægt ca.
(50 Hz / 60 Hz)

kg 1000 / 1060 1300 / 1350
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13 Olie
VM 100 VSC 100 VSB 100

ISO-VG 100 100 100

Olietype Mineral olie Syntetisk olie Syntetisk olie

Omgivelses-temperaturinterval
[°C]

5 ... 35 5 ... 40 5 ... 40

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

Advarselssignal
Olietemperatur [°C]

90 110 110

Kontaktpunkt / Alarmsignal
Olietemperatur [°C]

110 130 130

Hvis omgivelsestemperaturen er uhensigtsmæssig, kan en alternativ olieviskositet anvendes. Kontakt din Busch-re-
præsentant for at få yderligere oplysninger.

Se typeskilt (NP) for oplysninger om hvilken olie der er blevet fyldt på maskinen.
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14 EU-overensstemmelseserkæring
Denne overensstemmelseserklæring og CE-mærket anbragt på typeskiltet er gyldige for maskinen som en del af
Busch leverancen. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.
Når denne maskine er en integreret del af en større maskine, skal producenten af dette anlæg (det kan også være
brugeren) også udføre overensstemmelseskontrollen for den større maskine eller fabrik, udstede overensstem-
melseserklæringen herfor, samt påsætte CE-mærket.

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

erklærer, at maskinen/maskinerne: R 5 RA/RC 1000 B; RA/RC 1600 B

er blevet fremstillet i henhold til de europæiske direktiver:

– "Maskineri" 2006/42/EF

– "Elektromagnetisk kompatibilitet" 2014/30/EU

– "RoHS" 2011/65/EU + Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863, begrænsning af brug af visse farli-
ge stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

og i overholdelse af standarderne.

Standard Standardens titel

EN ISO 12100:2010 Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion

EN ISO 13857:2008 Maskinsikkerhed - Sikkerhedsafstande for at forhindre, at farlige zoner nås af
de øvre og nedre lemmer

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)

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Maskinsikkerhed - Elektrisk materiel på maskiner - Del 1: Generelle krav

EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Generiske standarder - Immunitets-
standard for industrielle miljøer.

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Generiske standarder - Emissionsstan-
dard for industrielle miljøer

EN ISO 13849-1:2015 (1) Maskinsikkerhed - Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generel-
le principper for konstruktion

(1) Hvis styresystemer er integrerede.

Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumen-
tation:

Gerd Rohweder
Busch Dienste GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

Chevenez, 15.05.2019

Christian Hoffmann, Generaldirektør
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