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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 perso-
nale.

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
Version: Hastighedsstyring

IND

UD

OFP OSG ODPCAOCAI

VFD (valgfri position)

VFDEB EBNP

MTB

IND Sugeforbindelse ODP Olieaftapningsprop

UD Udledningstilslutning CAI Køleluftindsugning

OFP Oliepåfyldningsprop (=udluftningsventil) CAO Køleluftudblæsning

OSG Olieskueglas VFD Drev med variabel frekvens

EB Øjebolt NP Navneplade

MTB Motorklemkasse
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Version: Trykstyring

IND

UD

OFP OSG ODPCAOCAI

VFD (valgfri position)

VFDEB EBNP

MTB

PSA2

IND Sugeforbindelse ODP Olieaftapningsprop

UD Udledningstilslutning CAI Køleluftindsugning

OFP Oliepåfyldningsprop (=udluftningsventil) CAO Køleluftudblæsning

OSG Olieskueglas VFD Drev med variabel frekvens

EB Øjebolt NP Navneplade

PSA2 Tryktransmitter 2 MTB Motorklemkasse

PSA1 Tryktransmitter 1 (ikke vist) leveres separat

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 kloprincippet.

Med en integreret blæser i drivenheden er MINK fuldstændig luftkølet.

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 kan ikke opretholde sluttryk.

– Det mindst tilladte sluttryk kan læses på maskinens typeskilt.

– Ved hjælp af proceskontrol- og/eller vakuum aflastningsventilerne skal det sikres,
at det mindste tilladte sluttryk ikke underkøres.

Maskinen er egnet til kontinuerlig drift.

Tilladte miljømæssige forhold, se Tekniske data [► 29].

2.3 Standardfunktioner

2.3.1 Vakuumaflastningsventil
Det ultimative tryk begrænses af vakuumaflastningsventilen. Vakuumaflastningsventilen
justeres fra fabrikken til det mindst tilladte ultimative tryk (se typeskilt).

Hvis maskinen kører med et drev med en variabel frekvens i trykstyringstilstand, begræn-
ses det ultimative tryk elektronisk af drevet med variabel frekvens og trykstyringen.

2.4 Valgfrit tilbehør

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



Transport | 3

Instruction Manual MINK MV 0310 B_DA_da 7 / 32

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.

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

SCH Mink

BU

Brug begge øjebolte!

Maskinvægt:
se de tekniske data eller typeskiltet (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.

SCH Mink

BU

~1 m ~1 m

~1 m ~1 m

• Sørg for, at maskinmiljøet ikke er potentielt eksplosivt.

• Sørg for, at de omgivende forhold overholder Tekniske data [► 29].
• 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.

• Kontrollér oliestanden, se Inspektion af olieniveau [► 22].
• Sørg for, at alle medfølgende dæksler, afskærmninger, udsugere osv. er monteret.

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.
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5.2 Forbindelsesslanger/-rør

ADVARSEL
Roterende dele

Risiko for alvorlig tilskadekomst!

• Brug ikke maskinen uden suge- / afladeforbindelse installeret.

• 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 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 Sugeforbindelse
Tilslutningsstørrelse(r):

– G2

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

5.2.2 Udledningsforbindelse
Tilslutningsstørrelse(r):

– R1 1/4

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

• 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.
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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 [► 29] og Olie [► 29].

1

MAX
MIN

3

4

1 2

1

4

3

1

B
u
s
c
h
 O

il

SCH Mink

BU

Kontrollér oliestanden

Oliestanden skal forblive konstant i løbet af oliens levetid. Hvis standen falder, er gearet
utæt, og maskinen skal repareres.
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5.4 Elektrisk forbindelse 
(til drev med variabel frekvens)

FARE
Strømførende ledninger.

Risiko for elektrisk stød.

• Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

• Sørg for at drevets strømforsyning er kompatibel med dataene på typeskiltet til drevet
med variabel frekvens.

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

• Sørg for at maskinens EMC-klasse stemmer overens med strømforsyningssystemets
krav. Sørg om nødvendigt for yderligere interferensundertrykkelse (se maskinens
EMC-klasse i Tekniske data [► 29]).

• Vi anbefaler brug af gG/gL (IEC 60269-1) (klasse T til UL/CSA) 25 A sikringer. Sørg
for at responstiden er under 0,4 sekunder.

Såfremt der anvendes udstyr til beskyttelse mod reststrøm:

• Brug en fejlstrømsafbryder der er følsom over for alle typer strøm (type B).

• Foretag el-tilslutning til drevet med variabel frekvens (VFD).

5.4.1 Ledningsdiagram til trefaset motor

MEDDELELSE
Forkert rotationsretning.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Hvis maskinen køres med forkert rotationsretning, kan den ødelægges i løbet af kort
tid! Det skal sikres før opstart, at maskinen kører i den rigtige retning.

• Fastslå den tilsigtede rotationsretning vha. pilen (påklæbet eller støbt).

• Lad motoren køre kortvarigt.

Hvis motorens rotation skal ændres:

• Ombyt to vilkårlige motorfaseledninger.

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

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

5.4.2 Ledningsdiagram til drev med variabel frekvens

FORSIGTIG
Maskinen kan starte med det samme, når strømmen tilsluttes.

Risiko for utilsigtet opstart!

• Sørg for at en opstart ikke vil forårsage en farlig situation.

1

2

3

L1L2L3

PE

PE2

Lækstrømmen overstiger 3,5 mA. I henhold til EN 61800-5-1 skal der være en ekstra be-
skyttende jordleder (PE2):

• Forbind den ekstra beskyttende jordleder (PE2). Brug mindst det samme tværsnit som
til PE.
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6 Idriftsættelse

MEDDELELSE
Smøre en tørtløbende maskine (kompressionskammeret).

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Smør ikke maskinens kompressionskammer, med hverken olie eller fedt.

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.

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]).
• Tænd for maskinen.

MEDDELELSE
Hyppig start og stop ved at til- og frakoble strømforsyningen.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

Det er maks. tilladt at starte og stoppe maskinen ved at til- og frakoble strømforsyningen
1 gang i minuttet. Der skal gå mindst 10 sekunder mellem til- og frakobling. Hvis proces-
sen kræver hyppigere start/stop af maskinen:

• Brug det digitale startsignal.

• Størst antal starter ved hjælp af det digitale signal: ubegrænset

Så snart maskinen kører under normale driftsforhold:

• Mål motorstrømmen, og notér den som reference til vedligeholdelses- og fejlfin-
dingsarbejde i fremtiden.
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6.1 Oversigt over drev med variabel frekvens

FUNCT

Main Menu

Quick Setup

( 17 )

Parameters

( 12 )

STOP READY

ID: M1

( 5 )
Monitor

LED-display

Styreenhed

LED Beskrivelse

PWR Lyser når maskinen er tilsluttet strømforsyningen.

RUN Lyser under maskinens drift.

FLT Lyser når der opstår en fejl.

RDY Lyser når maskinen er klar til drift, og der ikke er nogen fejl.
Blinker i tilfælde af en advarsel.
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Oversigt over taster

FUNCT

Flyt markøren til højre

Rul ned i menuen, værdien reduceres

Rul op i menuen, værdien øges

Skift kontrolsted
Få adgang til kontrolside
Skift retning

Gå ind i aktivt niveau/element; 
Bekræft valg

Gå tilbage i menuen; 
Afslut redigeringstilstand; 
Nulstil fejl med langt tryk

Flyt markøren til venstre

Stopknap Startknap

Oversigt over displayet

I/0

Placeringsfelt
(ID-nummer for parameter
og aktuel menuplacering)

Retning

Statusfelt
READY/NOT READY/FAULT

Antal elementer i gruppen

Statusfelt
STOP/RUN

Aktiveret gruppe/element
Tryk på OK for at få adgang

Kontrolsted:
PC/I0/KEYPAD/FIELDBUS

ALARM
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6.1.1 Oversigt over I/U-tilslutning

* Valgbare signaler via DIP-kontakt mellem spænding og strøm

*

*
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6.1.2 DIP-kontakt

DIP-kontakt Beskrivelse Standard

AI1 C = Analog indgang 1 arbejder i strømtilstand 
(2 … 20 mA)

0 = Analog indgang 1 i testtilstand

V = Analog indgang 1 arbejder i spændingstilstand 
(2 … 10 V)

V

AI2 C = Analog indgang 2 arbejder i strømtilstand 
(2 … 20 mA)

0 = Analog indgang 2 i testtilstand

V = Analog indgang 2 arbejder i spændingstilstand 
(2 … 10 V)

C

AO1 C = Analog udgang arbejder i strømtilstand (2 … 20 mA)

0 = Analog udgang i testtilstand

V = Analog udgang arbejder i spændingstilstand (2 … 10 V)

C

DI 0 = Digital indgang er isoleret med jordforbindelse

1 = Fælles-jord af digital indgang er tilsluttet til 24 V

2 = Fælles-jord af digital indgang er tilsluttet til jord

2

RS 485 0 = Tilslutningsmodstand på 120 ohm er tilsluttet

1 = Pull-up- og pull-down-modstand på 10k ohm for 
forspænding er tilsluttet

2 = Ingen tidsindstillinger og forspændingsmodstand 
er tilsluttet

2
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6.1.3 Hastighedsstyring

MEDDELELSE
Ændring af andre parametre end dem beskrevet nedenunder.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Ændr ikke andre parametre end dem beskrevet nedenunder.

BEMÆRK: VFD-parameterindstillinger for hastighedsstyring T434170442

MEDDELELSE
Motorhastigheden overskrider det tilladte motorhastighedsinterval.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Se det tilladte motorhastighedsinterval i Tekniske data [► 29].
• Sørg for at det overholdes.

Ændring af værdier

Indstillingsinterval: 20 Hz … 60 Hz

Main Menu

Quick Setup

( 17 )

Parameters

( 12 )

STOP READY

ID: M1

( 5 )
Monitor

6 5

21

3 4
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6.1.4 Trykstyring

MEDDELELSE
Ændring af andre parametre end dem beskrevet nedenunder.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Ændr ikke andre parametre end dem beskrevet nedenunder.

BEMÆRK: VFD-parameterindstillinger for trykstyring T434212213

Diagram over rørføring og instrumenter

PSA1

P

M
CPL

MOT

PSA2

P

OUT

VFD*

NRV

*Kaldes også VSD

Proces

proces
(inkluderet)

indløbsgas

Ændring af værdier

Main Menu

Quick Setup
( 17 ) 

Parameters

ID:          M1

Monitor

21

3 4

STOP READY Keypad

STOP READY Keypad

STOP READY Keypad

STOP READY Keypad

( 5 ) 

( 12 ) 

ID:167ID:167

Output Frequency Motor Tourque

Motor Current Motor Shaft Power

Output Frequency Motor Tourque

Motor Current Motor Shaft Power

200.00 mbar190.00 mbar

6.1.4.1 Parameterindstillinger for præcis trykstyring
Indstillinger for PID-kontrol

P3.13.1.1 PID – stigning

Hvis parameterens værdi er indstillet til 100 %, bevirker en ændring på 10 % i fejlværdi-
en, at styreenhedens output ændres med 10 %.
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Forudindstillet værdi: 400 %

P3.13.1.2 PID – integrationstid

Hvis denne parameters værdi er indstillet til 1,00 sek., bevirker en ændring på 10 % i
fejlværdien, at styreenhedens output ændres med 10 %/sek.

Forudindstillet værdi: 0,5 sek.

Nominelle værdier

P3.13.2.1 Tastatur SP 1

Indstiller den nominelle værdi i mbar.

Forudindstillet værdi: 400 mbar

Indstillinger for dvale

Dvale sætter maskinen i dvaletilstand, når trykniveauet er stabilt.

P3.13.5.1 SP 1 Dvalefrekvens

Denne funktion sætter drevet i dvaletilstand, hvis indstillingsværdien er nået, og ud-
gangsfrekvensen holder sig under dvalegrænsen i længere tid, end den er indstillet til un-
der dvaleforsinkelsen.

Forudindstillet værdi: 20,2 Hz

• Indstil ikke denne til en værdi under 20,2 Hz, da dvaletilstanden så vil blive deaktive-
ret.

P3.13.5.2 SP 1 Tidsforsinkelse for dvale

Den tid, der arbejdes ved minimal frekvens, før den går i dvaletilstand.

Forudindstillet værdi: 5 s.

P3.13.5.3 SP 1 Grænse for opvågning fra dvaletilstand

Definerer fejlgrænsen for PID-feedback for opvågningsfunktionen. Drevet forlader dvale-
tilstand, hvis fejlen overstiger denne værdi.

Forudindstillet værdi: 10,0 mbar
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6.2 Fremføring af kondenserbare dampe
Brug maskinen i Aqua-udgave til at fremføre vanddamp eller andre kondenserbare dam-
pe. Maskinen i Aqua-udgave kan fremføre op til 100 % mættet vanddamp.

Fremføring af andre dampe end vanddamp skal ske efter aftale med Busch.

• Sørg for at eventuel kondens fra sugesiden ikke trænger ind i maskinen, som ikke er i
drift.

• Inden processen:

• Varm maskinen op ved at lade maskinen køre i 30 minutter.

• Efter processen:

• Under processen kan der opstå kondens i maskinen. For at fjerne kondens fra ma-
skinen skal der ledes tør luft ved 400 mbar ind i den, mens den kører på fuld ha-
stighed i 30 minutter, efter processen og mindst én gang om dagen.

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.

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.

Hver 3 måneder • Kontrollér oliestanden - se Inspektion af olieniveau
[► 22].

Hver 6 måneder • Rengør maskinen for støv og snavs.

Hvert 6 år • Lad maskinen gennemgå et hovedeftersyn (kontakt
Busch).

7.2 Inspektion af olieniveau
• Sluk for maskinen.

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

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Oliestanden skal forblive konstant i løbet af oliens levetid. Hvis standen falder, er gearet
utæt, og maskinen skal repareres.

• Fyld op efter behov, se Oliepåfyldning [► 9].
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7.3 Rengøring for støv og snavs

Rengør ventilationsgitre
og køleribber

4 mm unbrakonøgle



7 | Vedligeholdelse

24 / 32 Instruction Manual MINK MV 0310 B_DA_da

7.4 Olieskift

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

3

SCH Mink

BU

Rengøringsklud

Aftapningsskål

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 29] og Olie [► 29].

1

MAX
MIN

3

4

1 2

1

4

3

1

B
u
s
c
h
 O

il

SCH Mink

BU

Kontrollér oliestanden

Oliestanden skal forblive konstant i løbet af oliens levetid. Hvis standen falder, er gearet
utæt, og maskinen skal repareres.
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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.

• Afbryd alle forbindelser.

Hvis maskinen skal opbevares:

• Se Opbevaring [► 7].

9.1 Demontering og bortskaffelse
• Aftap olien.

• 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.

Reservedel Beskrivelse Delnr.

Oliepåfyldningsprop (=ud-
luftningsventil)

Inklusive egnet tætningsring 0543 138 026

Olieskueglas 0583 000 001

Tætningsring Til olieskueglas 0480 000 271

Olieaftapningsprop Inklusive egnet tætningsring 0415 134 870

Tætningsring Til olieaftapningsprop 0482 137 352

Indløbsflangens nederste del Inkluderer kontraventil 0916 000 670

Indsugningsfilter 0534 000 041

Indløbsfilterpatron Papir 0532 000 004

Indløbsfilterpatron Polyester 0532 121 864

Hvis der er behov for andre dele:

• Kontakt Busch-repræsentanten for den detaljerede reservedelsliste.
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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.

VRE IS CPL

Problem Mulig årsag Løsning

Maskinen starter ikke. Drev med variabel frekvens
forsynes (VFD) ikke med
den rigtige spænding.

• Kontrollér strømforsynin-
gen.

Motoren eller drev med vari-
abel frekvens (VFD) er de-
fekt.

• Udskift motoren eller drev
med variabel frekvens
(VFD).

Koblingselementet (CPL) er
defekt.

• Udskift koblingselementet
(CPL).

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

Indløbsfilteret (IS) er delvist
tilstoppet.

• Rens indløbsfilteret (IS).

Vakuumaflastningsventilen
(VRE) er justeret forkert eller
er defekt.

• Udskift vakuumaflast-
ningsventilen (VRE)

Indløbsfilterpatronen (eks-
tratilbehør) er delvist tilstop-
pet.

• Udskift indløbsfilterpatro-
nen.

Indvendige dele er slidte el-
ler beskadigede.

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

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

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

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

Maskinen bliver for varm
under kørsel.

Utilstrækkelig afkøling. • Fjern støv og snavs fra
maskinen.

Omgivelsestemperaturen er
for høj.

• Overhold den tilladte om-
givelsestemperatur - se
Tekniske data [► 29].

Temperaturen af procesgas-
serne i indløb er for høj.

• Overhold den tilladte
temperatur for gasindløb
- se Tekniske data
[► 29].

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

For løsning på problemer, som ikke er nævnt i fejlfindingsdiagrammet, kan du kontakte
Busch-repræsentanten.
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12 Tekniske data
MV 0310 B

Nominel pumpehastighed (60 Hz) m³/t 345

Sluttryk hPa (mbar) ab-
solut

se navnepladen (NP)

Nominel motoreffekt (50 Hz/60 Hz) kW 6,0/8,0

Nominel motorhastighed (20Hz ... 60 Hz) min-1 1200 … 3600

Støjniveau (EN ISO 2151) ved 400 hPa
(mbar) absolut sugetryk (60 Hz)

dB(A) 72

Omgivelses-temperaturinterval °C 0 … 40*

Temperaturinterval for indløbsgas °C 0 … 40*

Omgivende tryk Atmosfærisk tryk

Installationshøjde 100 % belastningskapacitet 
(ingen belastningsreduktion) op til 1000 m:

Belastningsreduktion 1% / 100 m ved 1000…3000 m

Tilladt stationær vibration: sinusformet 3 Hz < f < 8,72 Hz: 10 mm

8,72 Hz < f < 200 Hz: 3g

3M7 iht. IEC 60721-3-3

Oliekapacitet l 1,1

Vægt ca. kg 330

Forsyningsnetværk TN- og TT-netværk 
(kan ikke anvendes med jordede netværk)

Immunitet EN 61800-3, 1. og 2. miljø

Emissioner EN 61800-3, kategori C2 som standard

* Hvis temperaturerne er højere eller lavere, kontakt din Busch-repræsentant..

13 Olie
VS 150 VSB 100

ISO-VG 150 100

Delnummer 1 L emballage 0831 164 883 0831 168 351

Delnummer 5 l emballage 0831 164 884 0831 168 352

Bemærkning Standardolie til ikke-krævende
anvendelser

Fødevareanvendelser (H1)

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



14 | EU-overensstemmelseserklæring

30 / 32 Instruction Manual MINK MV 0310 B_DA_da

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 Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

erklærer, at maskinen/maskinerne: MINK MV 0310 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 om begrænsning af anvendelse af
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

samt følgende standarder:

Standard Standardens titel

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

ISO 13857 : 2019 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 – Kodeks for støjtest ifm. kompressorer og vakuumpumper – Maskin-
teknisk metode (2. grad)

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

IEC 61000-6-2: 2016 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generiske standarder. Immunitet for
industrielle miljøer

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.

Maulburg, 1.06.2020

Dr. Martin Gutmann

General Manager
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sales@busch.com.bd
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China
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info@busch.fi
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busch@buschvacuum.hu

India
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info@busch.com.mx
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busch@busch.com.pl
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office@buschromania.ro

Russia
info@busch.ru

Singapore
sales@busch.com.sg
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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.

0870168572/-0001_da
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