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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
CAO IN OUT

ODPOSG

CAIEBMTBNP

CD

DA

PRL

Aqua-versionGastæt version

Maskinens udseende kan afvige fra billedet.

IN Indløb ODP Olieaftapningsprop

OUT Afgang CAI Køleluftindtag

OSG Olieskueglas CAO Køleluft udblæsning

NP Typeskilt CD Kondensaftapning

MTB Motorklemkasse EB Løfte øje

DA Omdrejningsretningspil PRL Trykaflastningsrør

BEMÆRK
Teknisk udtryk.

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

Maskinen fungerer ud fra kloprincippet.

Med en integreret blæser i drivenheden er Mink MM fuldstændig luftkølet.

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 kan opretholde ultimativt tryk se Tekniske data [► 24].
Maskinen er egnet til kontinuerlig drift.

Se Tekniske data [► 24] for tilladte miljøforhold.

2.3 Designmuligheder
Designmulighederne, der er beskrevet i de følgende kapitler, kan kombineres.

Se venligst typeskiltet for at finde maskinens relevante designmuligheder.
Designmulighed Kodificering Eksempel

Standard (ingen designmuligheder) 0 MM 1402 AV0

Gastæt version G MM 1402 AVG

Aqua-version A MM 1402 AVA

2.3.1 Gastæt version

ADVARSEL
Midlet er potentielt farligt.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

• Anvend egnede personlige værnemidler i tilfældet af høje koncentrationer af midlet i
luften omkring maskinen.

Den gastætte version er en designmulighed til anvendelsesformål, hvor procesgassen for-
bliver i maskinen og ikke slipper ud i miljøet.

Det er en meget vigtig funktion til anvendelsesformål, hvor potentielt sundhedsfarlig gas
ikke er tilladt, og koncentrationen af procesgassen ikke må overstige de tilladte niveauer i
luften omkring maskinen.
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Denne maskine er udstyret med:

– trykaflastningsrør

– opsamlingsrør

– akseltætningsringe.

Krav til korrekt funktion:
Omgivende tryk Den gastætte maskine forudsætter et omgivende tryk ved gas-

udledningen under hele driftsprocessen på +/- 200 hPa
(mbar), medmindre andet er angivet på typeskiltet.

Lækagehastighed Maskinen er ikke absolut gastæt.
Maskinens lækagehastighed er i denne manual angivet til 0,1
hPa l/s (mbar l/s) ved et sugetryk på 250 mbar. Det kan stige
betydeligt til uacceptable trykværdier ved gasindgangs-/ud-
gangsrøret som følge af brugte akseltætningsringe eller tilstop-
pede trykaflastningsrør.

Omgivende miljø Lukkede luftkølesystemer er ikke egnede og derfor ikke tilladt.

• Sørg for, at maskinen ventileres tilstrækkeligt (se Installa-
tionsforhold [► 8]).

2.3.2 Aqua-version
Aqua-versionen er en designmulighed til transport af kondenserbare dampe (vand).

Denne maskine er udstyret med:

– Korrosionsbeskyttende belægning

– Kondensafløb (CD) i den interne støjdæmper.

2.4 Valgfrit tilbehør

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

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

ADVARSEL
Hængende last.

Risiko for alvorlig kvæstelse!

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

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

SCH Mink

BU

Maskinvægt:
se de tekniske data eller typeskiltet

Brug begge øjebolte såfremt der 
er monteret en anden øjebolt.

Maskinens udseende kan afvige fra billedet.

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 tidligere vist.

• 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.

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

ADVARSEL
Gastæt version:
Maskinen er ikke absolut gastæt, midlet er potentielt farligt.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

• Sørg for, at maskinen ventileres tilstrækkeligt.
Lukkede luftkølesystemer er ikke egnede og derfor ikke tilladt.

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 omgivelsesbetingelser er opfyldt; se Tekniske data [► 24].
• 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.
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• Sørg for, at maskinen placeres eller monteres vandret, en maksimal hældning på 1° i
alle retninger er acceptabel.

• Kontrollér oliestanden, se Inspektion af olieniveau [► 15].
• Sørg for, at alle medfølgende dæksler, afskærmninger, udsugere osv. er monteret.

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

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

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

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:

– G3

Alt efter den specifikke ordre kan der gælde andre tilslutningsdimensioner.

5.2.2 Afgang
Tilslutningsstørrelse:

– R2

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:

• 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.
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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 [► 24] og Olie [► 24].

1

SCH
Mink

BU

5

MAX
MIN

4

3

B
u
s
c
h
 O

il2

6

4 mm unbrakonøgle

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 tilslutning

FARE
Strømførende ledninger.

Risiko for elektrisk stød.

• Elektrisk installationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale.

• 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.

• Sørg for, at motoren ikke påvirkes af elektrisk eller elektromagnetiske forstyrrelser i
strømnettet; spørg om nødvendigt Busch til råds.

• 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.

5.4.1 Tilslutningsskema for trefasemotor

Trekanttilslutning (lavspænding): Stjernetilslutning (højspænding):

Dobbelt stjernetilslutning, multispæn-
dings motor med 9 ben (lavspænding):

Stjernetilslutning, multispændings mo-
tor med 9 ben (højspænding):
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Dobbelt stjernetilslutning, multispæn-
dings motor med 12 ben (lavspænding):

4

4

4

Stjernetilslutning, multispændings motor
med 12 ben (højspænding):

4

4

4

Trekanttilslutning, multispændings motor med 12 ben (mellemspænding):

4

4

4

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.

Hvis omdrejningsretningen skal byttes om:

• Ombyt to vilkårlige faser.
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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 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 [► 8]) overholdes.

• 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 [► 24].
Så snart maskinen kører under normale driftsforhold:

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

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

Aqua-versionen er en designmulighed til transport af kondenserbare dampe (vand).

Hvis kondenserbare dampe skal fremføres:

Inden processen:

• Varm maskinen op i en halv times tid.

Efter processen:

• Kør maskinen i endnu en halv times tid.

• Aftap regelmæssigt kondensat fra lyddæmperen via aftapningshanen.
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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 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.

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.

Efter behov:

• Afbryd alle forbindelser.
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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.

Interval Vedligeholdelsesarbejde

Månedlig Hvis der monteres et indsugningsfilter:

• Kontrollér indløbsfilterets patron; udskift efter be-
hov.

Hver 3 måneder • Kontrollér oliestanden - se Inspektion af olieniveau
[► 15].

Hver 6 måneder • Rengør maskinen for støv og snavs.

Kun gastæt version
For hver 5.000 timer og senest
efter 2 år

Afhængigt af kravene i forhold til gastæthed:

• Udskift tætningsringene (kontakt Busch).

Kun gastæt version
For hver 10.000 timer og se-
nest efter 2 år

• Kontrollér, at trykrørene ikke er tilstoppede Vedlige-
holdelse af trykaflastningsrør (kun gastæt version)
[► 18].

Hver 20000 timer • Skift olien.

Udskiftningsintervallet på 20000 driftstimer er kun
gyldigt for olier godkendt af Busch. Udskiftningsinter-
vallerne er meget afhængige af driftsforholdene. Drift
på grænsen af det tilladte kan reducere udskiftnings-
intervallet til helt ned til 5000 driftstimer. Andre olier
kan reducere udskiftningsintervallet.

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

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

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 [► 10].
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7.3 Rengøring for støv og snavs

SCH Mink

BU

Rengør ventilationsgitre
og køleribber

4 mm unbrakonøgle

7.4 Olieskift

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.
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1

3

2

SCH Mink

BU

AftapningsskålRengøringsklud

Olietype og oliemængde, se Tekniske data [► 24] og Olie [► 24].

1

SCH
Mink

BU

5

MAX
MIN

4

3

B
u
s
c
h
 O

il2

6

4 mm unbrakonøgle

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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7.5 Vedligeholdelse af trykaflastningsrør (kun gastæt
version)

ADVARSEL
Midlet er potentielt farligt.

Risiko for forgiftning!

Risiko for infektion!

• Anvend egnede personlige værnemidler i tilfældet af høje koncentrationer af midlet i
luften omkring maskinen.

• Kontrollér, at trykaflastningsrørene (TAR) ikke er tilstoppede som beskrevet i følgende
illustrationer.

1

3

2

Blæs trykluft
ind i røret

Afmonter rørene
Skru møtrikkerne af
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4

5
6

7

8

2x
2x

2x

Tilslut trykluften til
trykaflastningsrørene

Skru stikkene af

Skruestik

Afmonter den øverste
dækplade

Monter den øverste
dækplade igen

maks. 0,2 bar (overtryk)

MEDDELELSE
Trykket for trykluftssystemernes tilførsel er for højt.

Risiko for beskadigelse af maskinen!

• Indstil trykluften på 0,2 bar(g) ved hjælp af en trykregulator.

I tilfælde af tilstoppede trykaflastningsrør:

• Fjern tilstopningen, eller få maskinen repareret (kontakt Busch).

10

9

Spænd møtrikkerne
Monter rørene igen
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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".

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.

• Afbryd alle forbindelser.

Hvis opbevaring er planlagt:

• Se Opbevaring [► 7].

9.1 Demontering og bortskaffelse
• Aftap olien.

• Fjern specialaffald fra maskinen.

• Bortskaf specialaffald 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 medfører.

Risiko for nedbrud!

Effektivitetstab!

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

Reservedel Beskrivelse Delnr.

Oliepåfyldningsprop
(=udluftningsventil)

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 000 672

Indsugningsfilter 0534 000 094

Hvis der er behov for andre dele:

• Kontakt din Busch forhandler 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.

SCH Mink

BU

IS CPL

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-
tilslutning.

Indløbsfilteret (IS) er delvist
tilstoppet.

• Rens indløbsfilteret (IS).

Indløbsfilterpatronen (ek-
stratilbehør) er delvist til-
stoppet.

• Udskift indløbsfilterpatro-
nen.

Indvendige dele er slidte el-
ler beskadigede.

• Reparér maskinen (kon-
takt Busch).

Maskinen kører meget stø-
jende.

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

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

Defekte lejer. • Reparér maskinen (kon-
takt Busch).
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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 [► 24].

Temperaturen af procesgas-
serne i indløb er for høj.

• Overhold den tilladte
temperatur for gasindløb
- se Tekniske data
[► 24].

Oliestanden er for lav. • Påfyld olie.

For løsning på problemer, som ikke er nævnt i fejlsøgningsskemaet, kontakt din Busch
forhandler.
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12 Tekniske data
MM 1402 AV MM 1502 AV

Nominel pumpehastighed 
(50 Hz/60 Hz)

m³/t 400 / 470 500 / 600

Højeste tryk hPa
(mbar) absolut

200

Nominel motoreffekt
(50 Hz/60 Hz)

kW 7,5 / 9,5 11,0 / 12,6

Nominel motorhastighed
(50 Hz / 60 Hz)

min-1 3000 / 3600

Motorhastighedsområde min-1 1200 … 3600 ► ≥200 hPa (mbar) abs.

Støjniveau (EN ISO 2151) 
ved 400 hPa (mbar) absolut 
sugetryk (50 Hz/60 Hz)

dB(A) 79 / 83 80 / 86

Omgivelses- temperaturinterval °C 0 … 40*

Tilladt gasindløbstemperatur °C 0 … 40*

Omgivende tryk Atmosfærisk tryk

Oliekapacitet l 1,2

Vægt ca. 
(50Hz / 60Hz)

kg ~290 / 320 ~325

* 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)
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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 Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

erklærer, at maskinen/maskinerne: Mink MM 1402 AV; MM 1502 AV

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

farlige 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

Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumen-
tation:

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

Maulburg, 10.10.2018

Martin Gutmann, Generaldirektør

(1) Hvis styresystemer er integrerede.
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Argentina
www.buschvacuum.com/ar
info@busch.com.ar

Australia
www.buschvacuum.com/au
sales@busch.com.au

Austria
www.buschvacuum.com/at
busch@busch.at

Bangladeh
www.buschvacuum.com/bd
sales@busch.com.bd

Belgium
www.buschvacuum.com/be
info@busch.be

Brazil
www.buschvacuum.com/br
vendas@buschdobrasil.com.br

Canada
www.buschvacuum.com/ca
info@busch.ca

Chile
www.buschvacuum.com/cl
info@busch.cl

China
www.buschvacuum.com/cn/zh
info@busch-china.com

Colombia
www.buschvacuum.com/co
info@buschvacuum.co

Czech Republic
www.buschvacuum.com/cz
info@buschvacuum.cz

Denmark
www.buschvacuum.com/dk
info@busch.dk

Finland
www.buschvacuum.com/fi
info@busch.fi

France
www.buschvacuum.com/fr
busch@busch.fr

Germany
www.buschvacuum.com/de
info@busch.de

Hungary
www.buschvacuum.com/hu
busch@buschvacuum.hu

India
www.buschvacuum.com/in
sales@buschindia.com

Ireland
www.buschvacuum.com/ie
sales@busch.ie

Israel
www.buschvacuum.com/il
service_sales@busch.co.il

Italy
www.buschvacuum.com/it
info@busch.it

Japan
www.buschvacuum.com/jp
info@busch.co.jp

Korea
www.buschvacuum.com/kr
busch@busch.co.kr

Malaysia
www.busch.com.my
busch@busch.com.my

Mexico
www.buschvacuum.com/mx
info@busch.com.mx

Netherlands
www.buschvacuum.com/nl
info@busch.nl

New Zealand
www.buschvacuum.com/nz
sales@busch.co.nz

Norway
www.buschvacuum.com/no
post@busch.no

Peru
www.buschvacuum.com/pe
info@busch.com.pe

Poland
www.buschvacuum.com/pl
busch@busch.com.pl

Portugal
www.buschvacuum.com/pt
busch@busch.pt

Romania
www.buschvacuum.com/ro
office@buschromania.ro

Russia
www.buschvacuum.com/ru
info@busch.ru

Singapore
www.buschvacuum.com/sg
sales@busch.com.sg

South Africa
www.buschvacuum.com/za
info@busch.co.za

Spain
www.buschvacuum.com/es
contacto@buschiberica.es

Sweden
www.buschvacuum.com/se
info@busch.se

Switzerland
www.buschvacuum.com/ch
info@buschag.ch

Taiwan
www.buschvacuum.com/tw
service@busch.com.tw

Thailand
www.buschvacuum.com/th
info@busch.co.th

Turkey
www.buschvacuum.com/tr
vakutek@ttmail.com

United Arab Emirates
www.buschvacuum.com/ae
sales@busch.ae

United Kingdom
www.buschvacuum.com/uk
sales@busch.co.uk

USA
www.buschvacuum.com/us
info@buschusa.com

www.buschvacuum.com

Busch Vacuum Pumps
and Systems
All over the World in Industry
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