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1 Bezpieczeństwo
Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać ze zrozumieniem
niniejszą instrukcję. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt z przedstawicielem
Busch.
Instrukcję należy dokładnie przeczytać przed użyciem urządzenia i zachować na
przyszłość.
Niniejsza instrukcja eksploatacji zachowuje ważność dopóki klient nie wprowadzi
zmian w produkcie.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Może być obsługiwane
wyłącznie przez pracowników posiadających przeszkolenie techniczne.
Zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Pompa próżniowa została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy i techniki. Mimo wszystko możliwe jest występowanie ryzyka
resztkowego. W stosownych przypadkach w niniejszej instrukcji eksploatacji zwrócono
uwagę na potencjalne zagrożenia. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia
oznaczono jednym z kluczowych słów: NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE,
UWAGA, POUCZENIE i INFORMACJA, jak poniżej:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
... oznacza nadchodzące zagrożenie sytuacją niebezpieczną, która, jeśli nic jej nie
zapobiegnie, będzie skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE
... oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która może skutkować śmiercią lub
poważnymi obrażeniami.

UWAGA
... oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która może skutkować lżejszymi
obrażeniami.

POUCZENIE
... oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która może skutkować uszkodzeniem
mienia.

INFORMACJA
... oznacza użyteczne wskazówki i zalecenia, jak również informacje wspomagające
wydajną i bezproblemową eksploatację urządzenia.
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2 Opis produktu
CAI IN OFP

CAO OSG ODP OUT

NP

IN Przyłącze ssawne ODP Korek spustowy oleju
OUT Przyłącze wylotowe CAI Wlot powietrza chłodzącego
OFP Korek wlewu oleju 

(=zawór odpowietrzający)
CAO Wylot powietrza chłodzącego

OSG Wziernik oleju NP Tabliczka znamionowa

INFORMACJA
Terminologia techniczna
W niniejszej instrukcji eksploatacji termin „urządzenie” odnosi się do „pompy
próżniowej”.

INFORMACJA
Ilustracje
Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od wyglądu
maszyny.



Opis produktu | 2

0870166451_MV0312B_A0003_IM_pl 5 / 24

2.1 Zasada działania

Urządzenie pracuje w oparciu o zasadę działania pompy kłowej.
Mink MM jest w pełni chłodzony powietrzem dzięki zintegrowanemu wentylatorowi w
jednostce napędowej.

2.2 Zastosowanie
Urządzenie jest przewidziane do tłoczenia powietrza oraz innych gazów suchych,
nieagresywnych, nietoksycznych i niewybuchowych.
Tłoczenie innych mediów prowadzi do zwiększenia termicznego i mechanicznego
obciążenia urządzenia i jest dozwolone wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Busch.
Urządzenie jest przewidziane do umieszczenia w środowisku niezagrożonym
wybuchem.
Urządzenie nie jest w stanie utrzymywać ciśnienia krańcowego.

– Minimalną dopuszczalną wartość ciśnienia krańcowego można odczytać z
tabliczki znamionowej na urządzeniu.

– Za pomocą sterowania procesem i/lub zaworów nadmiarowych próżni należy
zapewnić, że minimalne dopuszczalne ciśnienie krańcowe nie zostanie
zmniejszone.

Urządzenie nadaje się do ciągłej pracy.
Dopuszczalne warunki środowiskowe, patrz Dane techniczne [► 20].

2.3 Wyposażenie standardowe

2.3.1 Zawór nadmiarowy próżni
Ciśnienie krańcowe jest ograniczane przez zawór nadmiarowy próżni. Zawór
nadmiarowy próżni jest fabrycznie ustawiany na minimalne dozwolone ciśnienie
krańcowe (patrz tabliczka znamionowa).

2.4 Optional Accessories

2.4.1 Filtr wlotowy
Filtr wlotowy zabezpiecza urządzenie przed kurzem i innymi cząstkami stałymi w
gazie procesowym. Filtr wlotowy jest dostępny z wkładami wykonanymi z papieru lub
poliestru.
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3 Transport
OSTRZEŻENIE

Ładunki zawieszone.

Ryzyko poważnych obrażeń!
• Nie przechodzić, nie stać ani nie pracować pod zawieszonymi ładunkami.

OSTRZEŻENIE
Podnosić urządzenie korzystając ze śruby oczkowej silnika.

Ryzyko poważnych obrażeń!
• Nie podnosić urządzenia za śrubę oczkową zamontowaną w silniku. Podnosić

urządzenie tylko w sposób pokazany.

• Upewnić się, że śruba oczkowa (EB) jest w odpowiednim stanie technicznym,
całkowicie wkręcona i ręcznie dokręcona.

Masa urządzenia: 
patrz dane techniczne lub tabliczka znamionowa (NP)

Używać śrub oczkowych!

• Skontrolować urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.
W przypadku, gdy urządzenie jest zabezpieczone na płycie bazowej:

• Usunąć mocowania.

4 Składowanie
• Uszczelnić wszystkie otwory taśmą klejącą lub użyć pierwotnych zaślepek.

W przypadku, gdy planowane jest składowanie przez okres przekraczający 3
miesiące:

• Wrap owinąć urządzenie w folię hamującą korozję.
• składować urządzenie w pomieszczeniu suchym, pozbawionym kurzu i, jeżeli to

możliwe, w oryginalnym opakowaniu, najlepiej w temperaturze pomiędzy 0 a 40 °C.
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5 Instalacja

5.1 Warunki instalacji

POUCZENIE
Używanie urządzenia poza dozwolonymi warunkami instalacji.

Ryzyko przedwczesnej awarii!
Utrata wydajności!
• Upewnić się, że warunki instalacji są w pełni spełnione.

~1m

~1m
~1m

~1m

• Upewnić się, że otoczenie urządzenia nie jest zagrożone wybuchem.
• Upewnić się, że warunki środowiskowe są zgodne z Dane techniczne [► 20].
• Należy zadbać o to, aby warunki środowiskowe były zgodne z klasą ochrony silnika

i urządzeń elektrycznych.
• Upewnić się, że przestrzeń instalacyjna lub pomieszczenie są prawidłowo

wentylowane, co zapewni wystarczające chłodzenie urządzenia.
• Upewnić się, że wlot i wylot powietrza chłodzącego nie są zasłonięte lub zapchane i

że przepływ powietrza chłodzącego nie jest w żaden inny sposób utrudniony.
• Upewnić się, że wziernik oleju (OSG) pozostaje dobrze widoczny.
• Upewnić się, że zapewniona jest wystarczająca przestrzeń do prac

konserwacyjnych.
• Należy upewnić się, że maszyna jest umieszczona lub zamontowana poziomo.

Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie 1° w dowolnym kierunku.
• Sprawdzić poziom oleju, patrz Kontrola poziomu ole [► 13].
• Upewnić się, że zamontowano wszystkie dostarczone pokrywy, zabezpieczenia,

osłony itp.
Jeżeli urządzenie jest zamontowane na wysokości przekraczającej 1000 m n.p.m.:

• Należy skontaktować się z przedstawicielem Busch – zachodzi konieczność
ograniczenia mocy silnika lub temperatury otoczenia.
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5.2 Przewody / Rury połączeniowe
• Przed instalacją usunąć wszystkie nasadki ochronne.
• Upewnić się, że przewody połączeniowe nie powodują naprężeń na przyłączu

urządzenia, w razie konieczności stosować złączki giętkie.
• Upewnić się, że rozmiar przewodów połączeniowych na całej długości jest

przynajmniej tak duży, jak przyłącze urządzenia.
W przypadku bardzo długich przewodów połączeniowych wskazane jest korzystanie z
większych rozmiarów przewodów, w celu uniknięcia strat wydajności. Zasięgnij porady
u swojego przedstawiciela Busch.

5.2.1 Przyłącze ssawne
Rozmiar przyłącza:

– G2
W zależności od konkretnego zlecenia, możliwe są inne wymiary przyłącza.

5.2.2 Przyłącze wylotowe
Rozmiar przyłącza:

– R1 1/4
W zależności od konkretnego zlecenia, możliwe są inne wymiary przyłącza.
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5.3 Napełnianie olejem

POUCZENIE
Użycie niewłaściwego oleju.

Ryzyko przedwczesnej awarii!
Utrata wydajności!
• Używaj tylko oleju, który został wcześniej zatwierdzony i zalecany przez firmę

Busch.

Rodzaj i pojemność oleju – patrz Dane techniczne [► 20] i Olej [► 20].

Kontrola
poziomu

oleju

Poziom oleju powinien być stały przez cały okres użytkowania oleju. Spadek poziomu
oleju oznacza wyciek i konieczność naprawy urządzenia.
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5.4 Połączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przewody pod napięciem.

Ryzyko porażenia elektrycznego.
• Prace dotyczące instalacji elektrycznej mogą być prowadzone wyłącznie przez

wykwalifikowany personel, który zna następujące przepisy i przestrzega ich.

• Upewnić się, że moc zasilania silnika jest zgodna z danymi na tabliczce
znamionowej silnika.

• Instalacja elektryczna musi być zgodna z obowiązującymi normami krajowymi i
międzynarodowymi.

• Należy zapewnić odłącznik z blokadą na linii zasilania, aby maszyna była
całkowicie zabezpieczona podczas prac konserwacyjnych.

• Zapewnić zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika wg EN 60204-1.
• Upewnić się, że silnik urządzenia nie będzie pod wpływem zakłóceń elektrycznych

lub elektromagnetycznych z sieci, w razie konieczności zasięgnąć opinii Busch.
• Podłączyć przewód uziemiający.
• Podłączyć elektrycznie silnik.

POUCZENIE
Nieprawidłowe połączenie.

Ryzyko uszkodzenia silnika!
• Poniżej przedstawiono typowe schematy połączeń. Instrukcje/schematy połączeń

silnika znajdują się wewnątrz skrzynki zaciskowej.

5.4.1 Schemat okablowania silnika trójfazowego

POUCZENIE
Nieprawidłowy kierunek obrotu.

Ryzyko uszkodzenia silnika!
• Praca przy złym kierunku obrotu może w krótkim czasie spowodować zniszczenie

urządzenia! Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić, że pracuje ono w
odpowiednim kierunku.

• Ustalić żądany kierunek obrotów ze strzałką (naklejona lub na obudowie).
• Załączyć na moment silnik.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany kierunku:
• Przełączyć dwie dowolne fazy silnika.

Połączenie w trójkąt (niskie napięcie): Połączenie w gwiazdę 
(wysokie napięcie):
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Podwójne połączenie w gwiazdę, silnik
wielonapięciowy z 9 pinami (niskie
napięcie):

Połączenie w gwiazdę, silnik
wielonapięciowy z 9 pinami (wysokie
napięcie):

6 Przekazanie do eksploatacji
POUCZENIE

Smarowanie urządzenia pracującego na sucho (komora ściskania).

Ryzyko uszkodzenia urządzenia!
• Nie smarować komory ściskania urządzenia olejem ani smarem.

UWAGA
Temperatura powierzchni urządzenia podczas pracy może przekraczać 70°C.

Ryzyko oparzeń!
• Unikać kontaktu z urządzeniem podczas pracy i bezpośrednio po niej.

UWAGA
Hałas pracującego urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia słuchu!
Jeżeli w sąsiedztwie urządzenia pracującego bez izolacji dźwiękowej, przez dłuższy
czas znajdują się ludzie:

• Upewnić się, że stosują oni ochronniki słuchu.

• Upewnić się, że warunki instalacji (patrz Warunki instalacji [► 7]) są w całości
spełnione.

• Włączyć urządzenie.
• Upewnić się, że maksymalna dozwolona liczba uruchomień nie przekracza 12

uruchomień na godzinę. Te uruchomienia powinny być rozłożone na przestrzeni
godziny.

• Upewnić się, że warunki pracy są w całości spełnione, patrz Dane techniczne
[► 20].

Jak tylko urządzenie rozpocznie pracę w normalnych warunkach roboczych:
• Zmierzyć prąd silnika i zapisać jako odniesienie dla przyszłych prac

konserwacyjnych i działań związanych z rozwiązywaniem problemów.
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6.1 Przesyłanie par ulegających skropleniu
Do przesyłu pary wodnej lub innych par ulegających skropleniu, należy korzystać z
urządzenia w wykonaniu Aqua. Urządzenie w wersji Aqua może przesyłać pary o
nasyceniu do 100%.
Przesył par innych niż para wodna należy uzgodnić z Busch.
• Należy się upewnić, że kondensat nie dostanie się do niepracującego urządzenia

od strony ssącej.
• Przed procesem:

• Rozgrzać urządzenie, uruchamiając je na 30 minut.
• Po procesie:

• Podczas procesu w urządzeniu może wystąpić kondensat. Aby usunąć
kondensat z urządzenia, po zakończeniu procesu i przynajmniej raz dziennie,
należy tłoczyć suche powietrze przez 30 minut, pod ciśnieniem 400 mbar przy
maksymalnej prędkości urządzenia.

7 Konserwacja
OSTRZEŻENIE

Urządzenie zanieczyszczone materiałem niebezpiecznym.

Ryzyko zatrucia!
Ryzyko infekcji!
Jeżeli urządzenie jest zanieczyszczone materiałem niebezpiecznym:

• Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

UWAGA
Gorąca powierzchnia.

Ryzyko oparzeń!
• Przed jakąkolwiek czynnością wymagającą dotknięcia urządzenia, należy je

najpierw pozostawić do schłodzenia.

POUCZENIE
Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących.

Ryzyko odpadnięcia naklejek z ostrzeżeniami oraz powłoki ochronnej!
• Do czyszczenia maszyny nie wolno stosować niezgodnych rozpuszczalników.

UWAGA
Brak właściwej konserwacji maszyny.

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Ryzyko przedwczesnej usterki i spadku wydajności!
• Stosować się do określonych okresów lub zwrócić do przedstawiciela firmy Busch z

prośbą o wykonanie serwisu.

• Wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed niepożądanym uruchomieniem.
• Zredukować ciśnienie w przewodach przyłączeniowych do ciśnienia

atmosferycznego.
Jeśli to konieczne:



Konserwacja | 7

0870166451_MV0312B_A0003_IM_pl 13 / 24

• Rozłączyć wszystkie połączenia.

7.1 Harmonogram konserwacji
Okresy konserwacji zależą w znacznej mierze od indywidualnych warunków pracy.
Okresy podane niżej należy potraktować jako wartości początkowe, podlegające
stosownemu skróceniu lub wydłużeniu. Szczególnie trudne warunki pracy, jak duże
zapylenia otoczenia lub gazu procesowego, inne zanieczyszczenia lub wnikanie
materiału procesowego mogą spowodować konieczność znacznego skrócenia
okresów konserwacji.

Częstotliwość Prace konserwacyjne
Co miesiąc W przypadku, gdy zamontowany jest filtr wlotowy:

• Sprawdzić wkład filtru wlotowego, w razie
konieczności wymienić go.

Co 3 miesięcy • Sprawdzić poziom oleju, patrz Kontrola poziomu ole
[► 13].

Co 6 miesięcy • Wyczyścić urządzenie z kurzu i brudu.
Co 20000 godzin • Wymienić olej.

Okres wymiany co 20000 roboczogodzin dotyczy
wyłącznie olejów zatwierdzonych przez Busch. Okres
wymiany zależy w znacznej mierze od warunków
pracy. Praca przy granicznych parametrach
eksploatacyjnych może spowodować skrócenie okresu
wymiany do około 5000 roboczogodzin. Stosowanie
innych olejów także może skracać interwał wymiany.

Co 6 lat • Przeprowadzić remont kapitalny urządzenia
(skontaktować się z firmą Busch).

7.2 Kontrola poziomu ole
• Wyłączyć urządzenie
• Po zatrzymaniu maszyny zaczekać minutę przed sprawdzeniem poziomu oleju.

MAX
MIN

MAX
MIN

MAX
MIN

Poziom oleju powinien być stały przez cały okres użytkowania oleju. Spadek poziomu
oleju oznacza wyciek i konieczność naprawy urządzenia.
• W razie potrzeby uzupełnić; patrz Uzupełnianie poziomu oleju [► 8].
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7.3 Czyszczenie z kurzu i zabrudzeń

Klucz sześciokątny 4 mm

Wyczyścić kratki
wentylacyjne
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7.4 Wymiana oleju

POUCZENIE
Użycie niewłaściwego oleju.

Ryzyko przedwczesnej awarii!
Utrata wydajności!
• Używaj tylko oleju, który został wcześniej zatwierdzony i zalecany przez firmę

Busch.

Miska olejowa

Ściereczka do czyszczenia

Rodzaj i pojemność oleju – patrz Dane techniczne [► 20] i Olej [► 20].

Kontrola
poziomu

oleju

Poziom oleju powinien być stały przez cały okres użytkowania oleju. Spadek poziomu
oleju oznacza wyciek i konieczność naprawy urządzenia.
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8 Przegląd i remont kapitalny
POUCZENIE

Nieprawidłowy montaż.

Ryzyko przedwczesnej awarii!
Strata wydajności!
• Zaleca się, aby ewentualny demontaż urządzenia, wykraczający poza zakres

niniejszej instrukcji był wykonywany przez firmę Busch.

OSTRZEŻENIE
Urządzenie zanieczyszczone materiałem niebezpiecznym.

Ryzyko zatrucia!
Ryzyko infekcji!
Jeżeli urządzenie jest zanieczyszczone materiałem niebezpiecznym:

• Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

W przypadku, gdy urządzenie przesyłało gaz zanieczyszczony obcymi materiałami,
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia:

• Odkazić urządzenie najlepiej, jak to możliwe i wskazać status zanieczyszczenia
w "Deklaracji Zanieczyszczenia”.

Firma Busch przyjmuje wyłącznie te urządzenia, które przychodzą z całkowicie
wypełnioną i prawnie wiążącą, podpisaną „Deklaracją Zanieczyszczenia”.
(Formularz do pobrania: www.buschvacuum.com)

9 Likwidacja
• Wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed niepożądanym uruchomieniem.
• Zredukować ciśnienie w przewodach przyłączeniowych do ciśnienia

atmosferycznego.
• Rozłączyć wszystkie połączenia.

W przypadku, gdy planowane jest składowanie:
• Patrz Składowanie [► 6].

9.1 Demontaż i utylizacja
• Spuścić olej.
• Oddzielić odpady specjalne z urządzenia.
• Zutylizować odpady specjalne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
• Zutylizować urządzenie jako odpad metalowy.

http://www.buschvacuum.com
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10 Części zamienne
POUCZENIE

Używanie części zamiennych innych niż oryginalne firmy Busch.

Ryzyko przedwczesnej awarii!
Strata wydajności!
• Celem prawidłowego funkcjonowania urządzenia i uznania świadczeń w ramach

gwarancji, zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych Busch
i materiałów eksploatacyjnych.

Części zamienne Opis Nr części
Korek wlewu oleju (=
zawór odpowietrzający)

w tym odpowiedni pierścień
uszczelniający

0543 138 026

Wziernik oleju 0583 000 001
Pierścień uszczelniający do wziernika oleju 0480 000 271
Korek spustowy oleju w tym odpowiedni pierścień

uszczelniający
0415 134 870

Pierścień uszczelniający do korka spustowego oleju 0482 137 352
Dolna część zaworu
wlotowego

z zaworem zwrotnym 0916 000 670

Ekran wlotowy 0534 000 041
Wkład filtra wlotowego papierowy 0532 000 004
Wkład filtra wlotowego poliester 0532 121 864

Jeżeli wymagane są inne części:
• Skontaktować się z przedstawicielem Busch celem uzyskania szczegółowej

listy części zamiennych.
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11 Rozwiązywanie problemów
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przewody pod napięciem.

Ryzyko porażenia elektrycznego.
• Prace dotyczące instalacji elektrycznej mogą być prowadzone wyłącznie przez

wykwalifikowany personel, który zna następujące przepisy i przestrzega ich.

UWAGA
Gorąca powierzchnia.

Ryzyko oparzeń!
• Przed jakąkolwiek czynnością wymagającą dotknięcia urządzenia, należy je

najpierw pozostawić do schłodzenia.

CPLISVRE

Problem Możliwa przyczyna Środek zaradczy
Urządzenie nie uruchamia
się.

Silnik nie jest zasilany
prądem o prawidłowym
napięciu.

• Skontrolować zasilanie.

Wadliwy silnik. • Wymienić silnik.
Wadliwa złączka (CPL) • Wymienić złączkę.

Urządzenie nie osiąga
takiego ciśnienia, jak
zazwyczaj na przyłączu
ssawnym.

Ekran wlotowy (IS) jest
częściowo zapchany.

• Wyczyścić ekran wlotowy
(IS).

Zawór nadmiarowy próżni
(VRE) jest źle
wyregulowany lub wadliwy.

• Wymienić zawór
nadmiarowy próżni
(VRE).

Wkład filtru wlotowego
(opcjonalnie) jest
częściowo zapchany.

• Wymienić wkład filtru
wlotowego.

Części wewnętrzne są
zużyte lub uszkodzone.

• Naprawić urządzenie
(skontaktować się z
Busch).
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Urządzenie pracuje bardzo
głośno.

Zużyty element łączący
(CPL).

• Wymienić element
łączący (CPL).

Zbyt niski poziom oleju. • Dolać olej.
Wadliwe łożyska. • Naprawić urządzenie

(skontaktować się z
Busch).

Urządzenie zbyt się
nagrzewa podczas pracy.

Niedostateczne chłodzenie. • Usunąć kurz i brud z
urządzenia.

Zbyt wysoka temperatura
otoczenia.

• Przestrzegać
dopuszczalnej
temperatury otoczenia,
patrz Dane techniczne
[► 20].

Zbyt wysoka temperatura
gazów procesowych na
wlocie.

• Przestrzegać
dopuszczalnej
temperatury gazu
wlotowego, patrz Dane
techniczne [► 20].

Zbyt niski poziom oleju. • Dolać olej.

Celem rozwiązania problemów niewymienionych w tabeli rozwiązywania problemów,
należy skontaktować się z przedstawicielem Busch.
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12 Dane techniczne
MV 0312 B

Nominalna szybkość pompowania 
(50Hz / 60Hz)

m³/h 290 / 345

Ciśnienie krańcowe hPa (mbar)
bezwzgl.

patrz tabliczka znamionowa

Nominalna moc silnika (50Hz / 60Hz) kW 5,5 / 6,5
Nominalna prędkość silnika (50Hz / 60Hz) min-1 3000 / 3600
Dozwolony zakres prędkości obrotowej silnika min-1 1200 ... 3600 ►150 hPa (mbar) abs.
Poziom hałasu (EN ISO 2151) przy 
400 hPa (mbar) bezwzględnej wartości
ciśnienia zasysania (50Hz / 60Hz)

dB(A) 69 / 72

Zakres temperatur otoczenia °C 0 … 40
Ciśnienie otoczenia Ciśnienie atmosferyczne
Pojemność oleju l 1,1
Masa w przybliżeniu kg 300

13 Olej
VS 150 VSB 100

ISO-VG (lepkość) 150 100
Nr części opakowanie 1l 0831 164 883 0831 168 351
Nr części opakowanie 5l 0831 164 884 0831 168 352
Uwaga Olej standardowy do

niewymagających zastosowań
Do kontaktu z żywnością (H1)

Rodzaj oleju, jakim napełniono urządzenie, jest wskazany na tabliczce znamionowej (NP).
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14 Deklaracja Zgodności WE
Niniejsza Deklaracja Zgodności i znak CE umieszczony na tabliczce znamionowej obowiązują dla urządzenia w
ramach celu dostawy znanego firmie Busch. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną
odpowiedzialność producenta. Jeżeli urządzenie będzie wbudowywane w maszynę nadrzędną, producent
maszyny nadrzędnej (może to być także firma użytkująca) musi przeprowadzić proces oceny zgodności dla
maszyny nadrzędnej lub instalacji, wydać dla niej Deklarację Zgodności i oznaczyć ją znakiem CE.

Producent Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
DE-79689 Maulburg

oświadcza, że urządzenie(a): Mink MV 0312 B
zostało(y) wyprodukowane zgodnie z Dyrektywami Europejskimi:

– „Maszynową” 2006/42/WE
– „Kompatybilności elektromagnetycznej” 2014/30/UE
– ‘RoHS’ 2011/65/UE + dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2015/863, ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcieelektrycznym i elektronicznym
oraz następującymi normami:
Standard Tytuł normy
EN ISO 12100:2010 Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady
EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa

uniemożliwiającesięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref
niebezpiecznych

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

Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa – Część 1 i 2

EN ISO 2151:2008 Akustyka - Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy
próżniowe - Metoda techniczna (klasa 2)

EN 60204-1:2006 + A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1:
Wymagania ogólne

EN 61000-6-2:2005 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Normy ogólne. Odporność w
środowiskach przemysłowych.

EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Normy ogólne. Norma emisji
w środowiskach przemysłowych.

EN ISO 13849-1:2015 (1) Bezpieczeństwo maszyn - Elementy systemów sterowania związane z
bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania

(1) W przypadku zintegrowanych systemów sterowania.

Osoba uprawniona do opracowania dokumentacji
technicznej:

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

Maulburg, 15.05.2019 r.

Dr Martin Gutmann
Dyrektor generalny
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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

Bangladesh
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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