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1 O tomto dokumentu

Tato Příručka k obsluze je součástí produktu, který jste
zakoupili.
Tato příručka ve spojení s příručkou VACUU·SELECT® se
vztahuje na všechny verze vývěv a je určena především pro
laboratorní personál.

1.1 Uživatelské informace

Bezpečnost

Návod k použití a
bezpečnost

n Přečtěte si pečlivě tuto Příručka k obsluze před použitím
výrobku.

n Uchovávejte tuto Příručka k obsluze na snadno přístupném
místě.

n Pro bezpečný provoz je nezbytné správné používání
výrobku. Dodržujte všechny poskytnuté informace!

n Kromě informací uvedených v této Příručka k obsluze,
dodržujte předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti platné
ve vaší zemi.

Všeobecné informace

Obecné informace n Pokud produkt předáte třetí straně, dejte jim také tuto
Příručka k obsluze.

n Obrázky použité v  této příručce mají pouze informativní
charakter.

n Vyhrazujeme si právo provádět technické změny v průběhu
průběžného zlepšování výrobků.

n Pro snadnější čitelnost textů je používán termín Čerpací
jednotka jako ekvivalent, namísto celého názvu výrobku .

Copyright

Copyright © Obsah této Příručka k obsluze je chráněn autorskými právy. Je
povoleno pořizování kopií pro interní použití, např. pro odbornou
přípravu a školení. © VACUUBRAND GMBH + CO KG
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Kontaktní

Kontaktujte nás n Pokud je vaše Příručka k obsluze nekompletní, můžete si
vyžádat výměnu. Případně můžete uložit návod z:
www.vacuubrand.com

n V případě, že požadujete více informací, můžete nás kdykoli
telefonicky nebo písemně kontaktovat.

n Při kontaktu s naším servisním oddělením uveďte typové a
výrobní číslo -> viz typový štítek na výrobku.

1.2 Struktura návodu
Struktura instrukcí Tato příručka má modulární strukturu se samostatnými moduly

instrukcí pro vývěvu, ovládací panel a jakékoliv příslušenství.

Moduly návodů

Řady vakuových
stanic a modulární

příručky

Popis 1 Bezpečnostní informace pro vakuová zařízení
2 Popis: Regulátor vakua – ovládání a provoz
3 Popis: Čerpací jednotka - připojení, provoz, údržba, mechanika
4 Volitelně popis: Příslušenství

https://www.vacuubrand.com/
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1.3 Zobrazení konvencí

Výstrahy

Zobrazení úrovní
varování NEBEZPEČÍ

Varuje před bezprostředním nebezpečím.
Nerespektování situace může mít za následek velmi
vážné zranění nebo smrt.
Ø Přijměte vhodná opatření, abyste zabránili

nebezpečným situacím!

VAROVÁNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou
situaci.
Nerespektování situace může vést k vážnému zranění
nebo smrti.
Ø Přijměte vhodná opatření, abyste zabránili

nebezpečným situacím!

VÝSTRAHA
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci.
Nerespektování situace může způsobit menší zranění
nebo poškození majetku.
Ø Přijměte vhodná opatření, abyste zabránili

nebezpečným situacím!

POZNÁMKA
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci.
Nedodržení situace by mohlo vést k poškození majetku.

Další poznámky

Zobrazení informací
a tipů

Obecné informace o:
ð Tipy a triky
ð Užitečné funkce nebo akce
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1.4 Symboly a ikony
Tento návod používá symboly a ikony. Bezpečnostní symboly
uvádějí specifická rizika spojená s manipulací s  daným
výrobkem. Symboly a ikony slouží ke snadnější identifikaci rizik.

Bezpečnostní symboly

Vysvětlení
bezpečnostních

symbolů

Nebezpečí: obecné
označení.

Nebezpečí: elektrická
energie.

Nebezpečí: horký povrch Nebezpečí: potenciálně
výbušný materiál.

Elektrostaticky citlivé
součásti ESD.

Obecné povinné značení. Odpojte síťovou zástrčku.

Další symboly a ikony

Další symboly Příkaz – Proveď!
Výsledek – OK

Negativní příklad –
Nedělejte!

Odkazuje se na obsah v této
Příručka k obsluze.

Odkazuje se na obsah
doplňujících dokumentů.

Zajistěte dostatečnou
cirkulaci vzduchu.

Elektrické/elektronické přístroje a baterie se nesmí na
konci jejich životního cyklu vyhazovat do domácího
odpadu.

Šipka označující směr, vstup – připojení vakua

Šipka označující směr, výstup – výfukový plyn
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1.5 Pokyny

Pokyn (jednotlivý krok)

Pokyny ð Proveďte popsaný krok.
R Výsledek akce

Pokyn (více kroků)

1. První krok
2. Další krok

R Výsledek akce
Proveďte kroky v popsaném pořadí.

Pokyn (grafické znázornění)

-> Příklad
Schématický

diagram kroků
ukázaný na obrázku

1. První krok. 2. Další krok.
R Okamžitý výsledek

nebo výsledek daného
kroku
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1.6 Zkratka
Použité zkratky >/ ne větší než

abs. Absolutní
AK Separační baňka
ATM Atmosférický tlak (sloupcový graf, program)
di Vnitřní průměr
DN Nominální průměr
EK Chladič
EKP Peltronic® or EK¬ Peltronic® kondenzační chladič
EX 1 Výstup (výfuk, výstup), připojení výfukových plynů

ATEX značení
FKM Fluoroelastomer
--- ---
GB Balastní plyn
--- ---
--- Velikost
IK Chladič na vstupu
IN1 Vstup, vakuové připojení
KF Malá příruba
max. Maximální hodnota
min. Minimální hodnota
bez EK Bez chladiče
PA Polyamid
PBT Polybutylen tereftalát
PC … Chemicky odolná vývěva s identifikačním číslem
PE Polyethylen
RMA č. Číslo vráceného zboží
--- ---
SW Velikost klíče (nástroj)
TE Chladič s použitím suchého ledu
Zodp.. Zodpovědný
např. Například

1 Značení na vývěvě nebo komponentě, viz pojmy specifické pro produkt: g Řady
chemicky odolných vývěv na straně 25
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1.7 Definice pojmů
Pojmy specifické

pro produkt
Oddělovací
baňka

Baňka namontovaná na vstupu nebo výstupu.

Chladič 2 Kondenzátor par se sběrnou nádobou namontovanou
na výstupu (tlaková strana).

Jemné vakuum Rozsah měření tlaku ve vakuové technologii, od:
1 mbar–0.001 mbar (0.75 Torr–0.00075 Torr)

Hrubé vakuum Rozsah měření tlaku ve vakuové technologii, od:
atmosférický tlak–1 mbar (atmosférický tlak–
0.75 Torr)

Kondenzátor na
vstupu 2

Chladič imisních výparů se sběrnou nádobou
namontovanou na vstupu (vakuum).

PC 5xx select
PC 6xx select

Vakuová stanice s ventily pro manuální a/nebo
elektronickou kontrolu vakua s VACUU·SELECT®

řízením a VACUU·SELECT® senzorem.
PC 510 / PC 610 Elektronicky ovládaný provoz operace vakuové

stanice.
1x připojení vakua:
= 1x electronický ventil

PC 511 / PC 611 Elektronicky ovládaný provoz operace vakuové
stanice.
2x připojení vakua:
= 1x ruční ventil řízení toku
= 1x electronický ventil

PC 520 / PC 620 Elektronicky ovládaný provoz operace vakuové
stanice.
2x připojení vakua:
= 1x electronický ventil – proces A
= 1x electronický ventil – proces B

Peltronic® Elektronický chladič s Peltierovými články
namontovaný na výstupu; kondenzuje páry
rozpouštědel bez použití vnějšího chladiva

Vymrazovací
prst 2

Kondenzátor se sběrnou nádobou namontovaný na
výstupu (tlaková strana) a suchý led jako chladicí
médium.

VACUU·BUS® Sběrnicový systém VACUUBRAND pro komunikaci s
periferními zařízeními VACUU·BUS®, měřidly a
regulátory.

VACUU·BUS®

adresa
Adresa umožňující systému VACUU·BUS®

jednoznačně přiřadit zařízení, např. pro připojení více
senzorů ke stejné jednotce.

2 vhodný pouze pro kondenzaci par.
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VACUU·BUS®

klient
Periferní zařízení nebo součást s VACUU·BUS® jež je
integrován do systému, např., senzory, vventily,
ukazatele hladiny, atd.

VACUU·BUS®

konektor
4-kolíkový kulatý konektor pro systém
VACUUBRAND.

VACUU·BUS®

konfigurace
Přiřazení jiné VACUU·BUS® adresy VACUU·BUS®

komponentě používající měřidlo nebo regulátor.
VACUU·SELECT® Regulátor vakua, regulátor s dotykovou obrazovkou;

sestává se z, ovládacího panelu a vakuového čidla.
VACUU·SELECT®

 Senzor
Vakuový snímač s integrovaným zavzdušňovacím
ventilem.

VARIO® pohon Řízení rychlosti pro vývěvy; motor běží jen tak rychle,
jak je potřeba, aby uspokojil poptávku na evakuování
systému.
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2 Bezpečnostní informace

Informace uvedené v této kapitole musí být dodrženy všemi,
kteří pracují s tímto produktem.
Bezpečnostní informace platí pro celý životní cyklus výrobku.

2.1 Použití
Výrobek používejte pouze tehdy, je-li v dokonale funkčním
stavu.

2.1.1 Zamýšlené použití
Zamýšlené použití Chemicky odolná vývěva produktové řady PC 5xx/6xx select je

vakuový systém skládající se z vakuové vývěvy, regulátoru,
senzoru vakua a oddělovače, který slouží pro tvorbu a kontrolu
hrubého vakua v konkrétních systémech.
Vývěvy typu PC 520 select a PC 620 select jsou také navrženy
pro paralelní použití dvou aplikací s elektronickým řízením.
Připojené chladiče (kondenzátor par, kondenzátor na vstupu,
vymrazovací prst, kondenzátor Peltronic®), včetně doplǩových
odlučovačů a baněk jsou určeny výhradně ke kondenzaci par.
Příklady použití: Evakuační destilační zařízení, rotační
evaporace, systémy VACUU·LAN s místní vakuovou sítí,
vakuové sušení.
Přístroj smí být používán pouze uvnitř budov a v nevýbušném
prostředí.

Zamýšlené použití také zahrnuje:
n dodržování informací v dokumentu Bezpečnostní pokyny pro

vakuové zařízení,
n dodržování tohoto návodu,
n dodržování návodu připojených zařízení,
n dodržení intervalů inspekcí a údržby a nutnost provádět je

autorizovaným, kvalifikovaným personálem.
n použití schváleného příslušenství a náhradních dílů
Jakékoliv jiné použití se považuje za nesprávné použití.
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2.1.2 Nesprávné použití
Nesprávné použití Nesprávné použití nebo aplikace, které neodpovídají

technickým údajům, mohou způsobit zranění nebo poškození
majetku.

Nesprávné použití zahrnuje:
n používání výrobku v rozporu s jeho zamýšleným použitím,
n provoz v nepřípustných podmínkách okolního prostředí a při

nepřípustných provozních podmínkách,
n provz přes zjevné poruchy nebo vadné bezpečnostní

zařízení,
n neoprávněným rozšířením nebo pozměnění, zejména pokud

to narušuje bezpečnost,
n provoz při nekompletním sestavení,
n provoz s ostrými předměty,
n vytáhnutí konektorů ze zásuvky,
n nasávání, pumpování nebo tlakování pevných látek nebo

tekutin.

2.1.3 Předvídatelné zneužití
Zneužití Kromě nesprávného použití existují také další zakázané typy

použití přístroje a manipulace s přístrojem:

Zakázané typy použití zahrnují zejména:
n použití na zvířatech nebo lidech
n instalace a provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu,
n použití v dolech nebo v podzemí,
n použití zařízení pro vytváření tlaku,
n plné vystavení zařízení vakuu,
n ponoření zařízení do kapalin nebo jeho vystavení stříkající

vodě nebo páře,
n čerpání oxidačních, zápalných a výbušných látek, kapalin

nebo pevných látek,
n čerpání horkých, nestabilních nebo výbušných látek,
n odsávání látek či výparů, které mohou výbušně reagovat při

nárazu a / nebo při zvýšené teplotě bez přívodu vzduchu.
NOTICE!  Žádná cizí tělesa, horké plyny nebo plameny nesmí
vniknout do zařízení.
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2.2 Povinnosti

Povinnosti provozovatele

Povinnosti
provozovatele

Vlastník definuje odpovědnosti a zajišťuje, aby s vakuovým
systémem pracoval pouze vyškolený personál nebo specialisté.
To se týká zejména připojení, instalace, údržby a odstraňování
problémů.
Uživatelé v oblastech působnosti v g  Popis cílové skupiny
uživatelů na straně  15 musí mít příslušné kvalifikace pro
uvedené činnosti. Obzvláště práce na elektrických zařízeních
musí být prováděny pouze kvalifikovanými elektrikáři.

Povinnosti obsluhy

Povinnosti obsluhy V případě činností, které vyžadují ochranný oděv, je třeba nosit
osobní ochranné prostředky určené provozovatelem.
Pokud vakuový systém není v pořádku, musí být zajištěn proti
náhodnému zapnutí.
ð Vždy si uvědomujte bezpečnostní pravidla a provádějte

práci bezpečným způsobem.
ð Dodržujte pokyny vydané provozovatelem a dodržujte

národní předpisy týkající se prevence úrazů a bezpečnosti
práce.

Způsoby, jak mohou jednotlivci pomoci svým chováním
předcházet nehodám na pracovišti.

2.3 Popis cílové skupiny uživatelů
Cílové skupiny Příručku musí číst a pozorovat každý, kdo je pověřen činností

popsanou níže.

Personální kvalifikace

Popis kvalifikace Operátor Pracovníci v laboratoři, jako jsou lékárníci, laboratorní
technici

Specialista Osoba s odbornou kvalifikací v oboru mechaniky,
elektrických zařízení nebo laboratorních zařízení

Zodpovědný
specialista

Specialista s dodatečnou zodpovědností za obor,
oddělení nebo oblast
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Okruh odpovědnosti

Konkrétní
zodpovědnost

Aktivita Operátor Specialista Zodpovědný
specialista

Instalace x x x
Uvedení do provozu x x x
Připojení k síti x
Obsluha x x x
Chybová zpráva x x x
Náprava (x) x x
Údržba x x
Oprava3 x x
Objednání servisního
zásahu

x

Čištění, jednoduché x x x
Vyprázdnění baňky x x x
Vypnutí x x x
Dekontaminace4 x x

2.4 Obecná bezpečnostní opatření
Normy kvality a

bezpečnost
Výrobky VACUUBRAND  GMBH  +  CO KG podléhají přísným
zkouškám z hlediska kontroly bezpečnosti a provozu. Každý
produkt před expedicí prochází komplexním testovacím
programem.
Dodržujte instrukce pro všechny úkony dle specifikace této
příručky.

2.5 Ochranný oděv
Pro provoz vývěvy není potřeba žádného speciálního
ochranného oděvu. Dodržujte instrukce vydané provozovatelem
pro Vaše pracoviště.
Při čištění, údržbě a opravách doporučujeme používat ochranné
rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle.
ð Při manipulaci s chemikáliemi používejte osobní ochranné

pomůcky.

3 viz také Web: VACUUBRAND > Support > Instructions for repair
4 Alternativně, zajištění dekontaminace kvalifikovaným poskytovatelem.

http://www.vacuubrand.com/repair
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2.6 Bezpečnostní opatření
Bezpečnostní

opatření
ð Vakuový systém používejte pouze tehdy, pokud jste

pochopili jeho funkci a tuto příručku.
ð Okamžitě vyměňte vadné součásti, např. přerušený

napájecí kabel, vadné hadice nebo baňky.
ð Používejte pouze originální příslušenství a součásti, které

jsou určeny pro vakuovou techniku, jako je například
vakuová hadice, chladič, vakuový ventil apod.

ð Při manipulaci s kontaminovanými díly postupujte podle
příslušných předpisů a bezpečnostních opatření, toto platí i
pro zaslání přístroje k opravě.

NOTICE!  Před každou službou servisního technika ja nutné
vyloučit kontaminaci nebezpečnými látkami. Proto nám zasílejte
pečlivě vyplněný a podpsaný Health and Safety Clearance
certifikát před zasláním přístroje k opravě.

2.7 Laboratorní a pracovní materiály

NEBEZPEČÍ
Nebezpečné látky mohou být vylučovány na
výstupu z přístroje.
Při chodu vývěvy mohou být na výstupu do okolního
vzduchu vylučovány nebezpečné, toxické látky.
Ø Dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy pro

bezpečné nakládání s nebezpečnými látkymi.
Ø Upozorňujeme, že zbytková procesní média mohou

představovat nebezpečí pro lidi a životní prostředí.
Ø Nainstalujte a používejte vhodné odlučovače, filtry

nebo extraktory.

Nebezpečí plynoucí z různých látek.

Čerpání různých
látek

Čerpání různých látek nebo médií může způsobit, že látky
reagují navzájem.
Pracovní látky, které se dostanou do vývěvy s proudem plynu
mohou poškodit vývěvu. Nebezpečné látky se mohou ukládat
uvnitř vývěvy.

https://www.vacuubrand.com/context/other_documents/Unbedenklichkeitsbescheinigung.pdf
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Možná ochranná opatření

Bezpečností
opatření v závislosti

na dané aplikaci

ð Před výměnou čerpaného média propláchněte vývěvu
intertním plynem.

ð Pro zředění kritických směsí použijte inertní plyn.
ð Zabraňte uvolňování nebezpečných, jedovatých,

výbušných, korozních kapalin, plynů nebo výparů nebo
škodlivých láte, například připojením vhodných
laboratorních zařízení nebo prácí v digestoři s funkčním
větráním.

ð Chraňte vnitřní část vakuového čerpadla před usazeninami
nebo vlhkostí, např. prací s balastním plynem.

ð Uvědomujte si eventuelní interakce odsávaných par
různých chemikálií.

ð Zkontrolujte kompatibilitu čerpaných látek s materiálem
použitým ve vakuovém systému.

ð Pokud máte obavy ohledně používání vakuové pumpy s
určitými materiály nebo médii, kontaktujte nás.

Zamezte průniku cizích těles dovnitř vývěvy.

Dodržujte účel
použití, pro který je

vývěva navržena.

Pevné částice, kapaliny a prach se nesmí dostat dovnitř vývěvy.
ð Nečerpejte žádné látky, které by mohly vytvářet usazeniny

nebo kondenzát uvnitř vakuové vývěvy.
ð Nainstalujte a používejte vhodné odlučovače a/nebo filtry

před vstupem. Vhodné filtry jsou např. chemicky odolné,
neucpávají se a mají spolehlivý průtok.

ð Zpuchřelé hadice okamžitě vyměňte.
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2.8 Možné zdroje nebezpečí

Zajistěte mechanickou stabilitu vakuové jednotky.

Mějte na paměti
mechanickou

odolnost

Vysoký kompresní poměr ve vývěvě může zapřičinit vyšší tlak
na výstupu, než je pro systém mechanicky únosné.
ð Vždy se ujistěte že výfukové cesty jsou čisté a netlakují se.

Pro zajištění volného výstupu plynů, nesmí být výfuková
cesta ucpaná.

ð Zabraňte nekontrolovanému přetlaku, např. v důsledku
zavřené výfukové cesty nebo zalomené hadice, kondenzátu
nebo ucpání.

ð U přípojek plynu nesmí být zaměněny jednotlivé přípojky
pro vstup IN a výstup EX.

ð Dbejte max. Tlaků na vstupu a výstupu vývěvy, stejně jako
max. Přípustný rozdíl tlaků na vstupu a výstupu, v souladu s
technické údaje.

ð Systém, který má být evakuován, stejně jako všechna
hadicová připojení musí být mechanicky stabilní.

ð Upevněte hadice chladicí kapaliny k hadicovým olivkám tak,
aby se nemohly náhodně uvolnit.

Zabraňte zpětnému toku kondenzátu

Zabraňte ucpání
výfukových cest

Kondenzát může poškodit hlavu čerpadla. Kondenzát nesmí
proudit výfukovou hadicí zpět do výstupu z vývěvy a do hlavy
čerpadla. Kondenzát se nesmí hromadit uvnitř výfukové hadice.
ð Vyvarujte se zpětnému toku kondenzátu pomocí

separátoru. Kondenzát nesmí hadicemi vnikat do těla
přístroje.

ð Pro omezení zpětného toku do vývěvy je vhodné umístit
výfukovou hadici směrem dolů od výstupního otvoru
vývěvy, tj. se spádem.

ð Nesprávné měření z důvodu zablokované hadice, např.
kondenzátem v hadicích, může zkreslovat měření snímače
tlaku.

ð Zabraňte přetlaku v sacích hadicích (>/ 1060 mbar \[>/ 795
Torr]).
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Rizika při zavzdušňování

Dbejte na možná
rizika při

zavzdušňování

V závislosti na aplikaci může zavzdušnění způsobit vznik
výbušných směsí nebo jiných nebezpečných situací.

Rizika způsobená zbytkovou energií

Možné zbytkové
energie

Po vypnutí a odpojení vývěvy z el. Sítě může dojít k z důvodu
zbytkové energie:
n Tepelná energie: zbytkové teplo motoru, horké povrchy,

kompresní teplo.
n Elektrická energie: kondenzátory v přístroji mají vybíjecí čas

až 3 minuty.
Před jakýmkoliv úkonem:
ð Nechte vývěvu vychladnout.
ð Počkejte na vybití kondenzátorů.

Nebezpečí plynoucí z horkých povrchů nebo přehřátí

Povrchová teplota Povrch přístroje může dosáhnout teploty vyšší než 70 °C,
zejména při čerpátní teplých médií.
ð Vyhněte se přímému kontaktu s povrchem.
ð Používejte ochranu proti náhodnému kontaktu s povrchem

zařízení, pokud je povrchová teplota vyšší.
ð Před prováděním servisních prací nechte vývěvu

vychladnout.

Přehřátí Vývěva může být poškozena v důsledku přehřátí. Možné příčiny
zahrnují nedostatečný přísun vzduchu k větráku a/nebo
nedodržení minimálního volného prostoru.
ð Při instalaci přístroje zajistěte, aby mezi chladicím

ventilátorem a přilehlými částmi (jako stěny, vybavení
místnosti atd.) byla minimální vzdálenosti 5 cm.

ð Vždy zajistěte dostatečný přísun vzduchu; pokud je to
možné, zajistěte nucenou vnější ventilaci.

ð Umístěte přístoj na stabilní povrch. Měkký povrch jako
pěnová pryž může poškodit nebo blokovat přístup vzduchu.

ð Vyčistěte znečištěné větrací otvory.
ð Před použitím odstraňte z přístroje kryty použité při

přepravě.
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ð Vyhněte se nadměrnému přívodu tepla v důsledku čerpání
horkých procesních plynů.

ð Dodržujte maximální přípustnou teplotu média dle technické
údaje.

Značky udržujte čitelné

Štítky a značky Udržujte všechny značky na přístroji dobře čitelné:
ð Označení připojení
ð Varovné a informační značky
ð Údaje o motoru a typové štítky

2.9 Ochrana motoru

VÝSTRAHA
Limitovaná ochrana vinutí pro zdroje napětí pod
100 VAC.
Při zdroji napětí pod 100 VAC, funkčnost ochrany vinutí
motoru může být limitovaná. Po vychladnutí toto může
způsobit automatický start vývěvy.
Ø Vypněte vývěvu v případě přehřátí, pro zamezení

automatického znovunastartování.

Ochrana proti
přehřátí, ochrana
proti zablokování

Motor vývěvy má automatickou teplotní ochranu vinutí jako
ochranu proti přetížení. V případě vysoké teploty nebo při
zablokování motoru se vakuové čerpadlo vypne.

Postup pro spínání Pokud je vývěva vypnuta v důsledku těchto bezpečnostních
opatření, chyba musí být resetována ručně: Odpojte vývěvu od
napájecího zdroje -> odstraňte příčinu chyby -> počkejte přibl. 5
minut před opětovným zapnutím vývěvy.

2.10 Kategorie zařízení ATEX

Instalace a prostředí s nebezpečím výbuchu

Instalace a provoz zařízení v místě, kde hrozí vznik
potenciálně výbušné prostředí, není povoleno.
Uživatel je odpovědný za provedení hodnocení rizika pro
přístroj, aby bylo možné případně přijmout ochranná opatření
pro instalaci a bezpečný provoz.
Schválení ATEX se vztahuje na vnitřní, smáčené části přístroje,
nikoliv okolí.



Bezpečnostní informace

22 20901437_CS_PC5xx_6xx select Serie_V1.4_100720

ATEX značení

Kategorie zařízení
ATEX

Vakuové zařízení označené značkou  má schválení ATEX v
souladu s označením ATEX uvedeným na typovém štítku.
Výrobek používejte pouze pokud je v dokonale funkčním stavu.
Přístroje jsou konsturovány pro nízké mechanické namáhání a
musí být instalovány tak, aby nemohly být mechanicky
poškozeny zvenčí.

Kategorie ATEX
zařízení a periferií

Kategorie ATEX zařízení přístroje závisí na připojených
komponentách a periferních zařízeních. Komponenty a
připojená periferní zařízení musí mít stejnou nebo vyšší ATEX
certifikaci.

Zamezení zdrojů
vznícení

Použití zavzdušňovacích ventilů je povoleno pouze v případě,
že nezpůsobí nebo pouze zřídka způsobí tvorbu výbušných
směsí uvnitř přístroje, popř. Pouze na krátký čas.
ð Pokud je to nutné, zavzdušněte pomocí inertního plynu.

Informace o kategorii zařízení ATEX jsou také dostupné online:
Informace ATEX

2.11 Nakládání s odpady

POZNÁMKA
Nesprávná likvidace elektronických komponent může
poškodit životní prostředí.
Použité elektronické přístroje obsahují škodlivé látky a mohou
způsobit škodu životnímu prostředí nebo lidskému zdraví.
Vyřazené elektronické přístroje také obsahují vzácné suroviny,
které mohou být znovuzískány pro opětovné použití, pokud byl
přístroj správně zlikvidován v rámci recyklačního procesu.
Koncoví uživatelé jsou právně vázáni k likvidaci použitých
elektrických a elektronických přístrojů v licencovaném
sběrmém místě.
ð Zbavujte se elektronických výrobků na konci jejich životního

cyklu správným způsobem.
ð Dodržujte národní předpisy pro likvidaci a ochranu životního

prostředí.

http://www.vacuubrand.com/atex
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3 Popis výrobku

Vakuová stanice řady PC 5xx/6xx select se obvykle sestává z
membránového čerpadla řízeného elektromagnetické a/nebo
ruční ventily na vstupu, regulátoru VACUU·SELECT® a chladiče
se separátorem. Chladiče existují v různých verzích. Rozdíl se
týká principu fungování chladiče.

3.1 Schématický návrh řady vakuových stanic
Náhled a schéma 
PC 5xx/6xx select

Popis 1 Napájení, pojistka, VACUU·BUS, Ethernet
2 Přepněte čerpadlovou jednotku pomocí kolébkového spínače.
3 Chemicky odolná membránová vývěva
4 Kondenzační chladič EK
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5 Výstup - připojení výfukových plynů
6 VACUU·SELECT® ovladač - tlačítko ON/OFF
7 VACUU·SELECT® snímač(e), upevněné k tělu vývěvy
8 Typový štítek
9 Ventil balastního plynu

10 Rukojeť
11 Připojení chladicí kapaliny
12 VACUU·SELECT® ovládací panel, odnímatelný
13 Vstup - připojení vakua (blok ventilu), s ručním ventilem
14 Vstup - připojení vakua (blok ventilu), s elektronicky ovládaným

ventilem
15 Separační baňka AK, baňka s kulatým dnem na vstupu
16 Baňka s kulatým dnem na výstupu
17 Pouze verze: PC 510 nebo PC 610: Vstup - připojení vakua (hlava

rozdělovače), s elektronicky ovládaným ventilem
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3.2 Řady chemicky odolných vývěv
Přehled chemicky

odolných vývěv a b

c d

fe

Popis Chemická čerpací jednotka Hlava
vývěvy

Stupně Ruční
ventil

Elektrický
ventil

a PC 510 select 2 2 1x
b PC 610 select 4 3 1x
c PC 511 select 2 2 1x 1x
d PC 611 select 4 3 1x 1x
e PC 520 select 2 2 2x
f PC 620 select 4 3 2x
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Zkratky specifické pro daný produkt

Zkratky specifické
pro daný produkt

AK Seperační baňka, namontovaná na vstupu nebo výstupu
EK Chladič, namontovaný na výstupu
PC .... Chemicky odolná vývěva s identifikačním číslem

3.3 Chladiče a vymrazovací prsty

3.3.1 Separátor/kondenzátor na vstupu

Připojení na separační baňku

Připojení na AK

Popis 1 Připojení přívodu podtlaku IN

3.3.2 Chladič na výstupu

Připojení a chlazení kondenzačního chladiče

Připojení na EK

Popis 1 Chladicí kapalina chladiče EX (výtok)
2 Vstup chladicí kapaliny IN, např. voda
3 Výstupní připojení EX
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3.4 Příkladová aplikace

Místní rozvod vakua

-> Příklad
Místní vakuová síť

Popis 1 Příklad použití: VACUU·LAN®, uspořádání rozvodu vakua s
tříventilovým modulem

2 Vakuová hadice (permanentně instalované PTFE rozvody)
3 Laboratorní nábytek
4 PC 611 VARIO select vakuová jednotka
5 Hadice pro výfukové plyny (umístěná v digestoři)
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Sušení

-> Příklad
Sušení

Popis 1 Chladič
2 Hadice chladicí kapaliny
3 Hadice pro výfukové plyny (umístěná v digestoři)
4 PC 510 VARIO select vakuová jednotka
5 Vakuová hadice
6 Příklad použití: sušárna

Kontrola dvou aplikací paralelně

-> Příklad
Kontrola vakua 2

procesů

Popis 1 PC 620 VARIO select vakuová jednotka
2 Proces B: rotační odpařování
3 Proces A: sušení s desikátorem
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4 Instalace a připojení

4.1 Přeprava
Výrobky VACUUBRAND jsou baleny v robustním,
recyklovatelném obalu.

Originální balení je pro bezpečnou přepravu přesně
přizpůsobeno vašemu produktu.
ð Pokud je to možné, ponechte si originální balení, např. pro

vrácení výrobku k opravě.

Příjem zboží

ð Zkontrolujte zásilku po přepravě, kontrolujte neporušenost a
kompletnost zásilky.

ð Okamžitě oznamte dodavateli veškeré zjištěné škody.

Rozbalení

-> Příklad
Vakuová jednotka v

originálním balení

Skleněná baňka v
uzavřené krabici

1. Odpojte ze skleněné baňky přípojky, jako jsou olivky a
šroubové spoje.

2. Porovnejte rozsah dodávky s dodacím listem.
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Vyndejte zařízení z krabice pomocí
zapuštěných chytů.
Nikdy nezdvihejte za nástavce jako
držáky nebo skleněné baňky.
Používejte pouze postranní zapuštěné
chyty a/nebo držadla pro přenesení na
místo instalace.

4.2 Instalace

POZNÁMKA
Kondenzát může poškodit elektroniku.
Velký teplotní rozdíl mezi místem skladování a místem
instalace může způsobit kondenzaci.
ð Po přijetí nebo skladování nechte před prvním použitím

vakuové zařízení aklimatizovat, a to po dobu nejméně 3-4
hodin.

Zkontrolujte podmínky instalace

Kalibrujte pro
podmínky v místě

instalace

n Přístroj je aklimatizován.
n Okolní podmínky byly ověřeny a jsou v rámci omezení

použití.
n Vývěva musí být umístěna na rovné, stabilní ploše.
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Instalace vývěvy

-> Příklad
Nákres ukazující

minimální
vzdálenosti k

laboratornímu
nábytku

ð Umístěte vakuovou stanici na stabilní, nevibrující,
horizontální povrch.

ð Při instalaci do prostor laboratorního nábytku, dodržujte
minimální vzdálenost 5 cm k přilehlým objektům nebo
povrchům.

ð Zabraňte akumulaci tepla a zajistěte dostatečnou cirkulaci
vzduchu, zejména v uzavřených skříních.

Dodržujte omezení použití

Okolní podmínky Okolní podmínky (US)
Teplota okolí 10–40 °C 50‑104°F
Nadmořská výška, max. 2000 m

nad mořem
6562 ft
nad mořem

Relativní vlhkost 30–85 %, nekondenzační
Stupeň znečištění 2
Nárazová energie 5 J
Ochranná třída (IEC 60529) IP 40
Typ ochrany (UL 50E) Typ 1
Zabraňte kondenzaci nebo znečištění prachem, kapalinami nebo
korozními plyny.

ð Dodržujte IP třídu ochrany regulátoru. Ochrana IP je
zaručena pouze tehdy, pokud je zařízení správně
nainstalováno a správně připojeno.

ð Při připojování zařízení vždy dodržujte informace na
výrobním štítku a v kapitole technické údaje.
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4.3 Připojení
Všechny chladiče z řad vakuových stanic mají vakuové připojení
a připojení výfukových plynů. Připojení je velmi podobné.
Připojte vaši vakuovou stanici jak je popsáno na příkladech
níže.

4.3.1 Vakuové připojení (IN)

VÝSTRAHA
Flexibilní vakuové hadice se mohou během
evakuace smršťovat.
Nezajištěné připojené součásti mohou způsobit zranění
nebo škody v důsledku trhavého pohybu (smršťování)
pružné hadice. Vakuová hadice se může uvolnit.
Ø Připevněte vakuovou hadici k připojení.
Ø Zajistěte připojené komponenty.
Ø Odměřte délku flexibilní vakuové hadice tak, abyste

zohlednili maximální možné smrštění.

POZNÁMKA
Cizí tělesa v sací hadici mohou poškodit vakuové
čerpadlo.
ð Zabraňte tomu, aby byly nasávány částice, kapaliny nebo

kontaminující látky.

Připojení vakuové hadice

-> Příklad
Vakuové připojení

na vstupu IN
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1. Připojte těsnicí kroužek (a), převlečnou matku (b) a
olivku (c) dle obrázku.

2. Zatlačte vakuovou hadici (d) ze zařízení na hadicovou
olivku a zajistěte olivku, např. hadicovou svorkou.

Pro dosažení optimálního vakua pro vaši aplikaci dodržujte
následující body:
ð Připojte co nejkratší hadice s co největším průřezem.
ð Použijte vakuovou hadici s dostatečnou stabilitou, která je

určena pro použitý vakuový rozsah.
ð Ujistěte se, že všechna připojení hadic jsou plynotěsná.

Připojení vakuové hadice PC 520 (620)

-> Příklad
Vakuové připojení

pro dva procesy
A / B

1. Zatlačte vakuovou hadici (d1) pro proces B na hadicovou
olivku ventilu B a zajistěte hadici.

2. Zatlačte druhou vakuovou hadici (d2) pro proces A na
hadicovou olivku ventilu A a zajistěte hadici.
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4.3.2 Připojení výfukového plynu (EX)

VAROVÁNÍ
Nebezpeční prasknutí vlivem přetlaku na
výfukové části.
Nepřípustně vysoký tlak v potrubí výfukové cesty může
způsobit výbuch vakuového čerpadla nebo poškození
těsnění.
Ø Vedení výfukové hadice (výstup, vedení plynu) musí

být vždy čisté a nepřetlakované.
Ø Vždy umístěte hadici výfukového plynu směrem dolů

nebo proveďte taková opatření, která zabrání
zpětnému proudění kondenzátu do vakuové stanice.

Ø Dodržujte maximální přípustné tlaky a tlakové rozdíly.

Připojte hadici výfukových plynů

-> Příklad
Připojení

výfukového plynu
na výstupu EX

1. Připojte gumový těsnicí kroužek (a), hadicovou olivku (b) a
převlečnou matici (c) dle obrázku a zašroubujte/utáhněte.

2. Zatlačte hadici výfukových plynů (d) na olivku a, v případě
potřeby, veďte vývod hadice do digestoře. V případě
potřeby zajistěte hadici, např. hadicovou svorkou.

4.3.3 Připojení vedení chladicí kapaliny k chladiči
Připojení chladicí

kapaliny
IN = vstup

EX = výstup

Kondenzační chladič (EK) má připojení k chladivu (chladicí
vodě). Např. voda nebo chladicí kapalina jsou vhodné na
chlazení.
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n V uzavřeném okruhu chladicí vody by měl být tlak max. do 3
bar (44 psi).

n Ventil chladicí vody může být instalován pouze na vstupu;
výstup musí být volný a netlakový.

Připojení chlazení

-> Příklad
Připojení chlazení

na chladič

1. Namontujte obě hadicové olivky (a) pomocí převlečných
matic (b) na chladič, viz obrázek.

2. Zajistěte hadice chladicí kapaliny na chladiči dle
znázornění:
IN = vstup
EX = výstup

3. Zajistěte hadice, např. hadicovými sponami.
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4.3.4 Zavzdušnění

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu při zavzdušnění.
V závislosti na aplikaci může zavzdušnění způsobit
vznik výbušných směsí nebo jiné nebezpečné situace.
Ø Nikdy nezavzdušňujte přístroj se zbytkovými plyny,

které by mohly tvořit výbušnou směs.
Ø V případě hořlavých látek používejte k zavzdušnění

pouze inertní plyn, např. dusík (max. 1.2 bar/900 Torr
abs.).

Zavzdušnění okolním vzduchem5

Poloha
zavzdušňovacího

připojení

Nic nesmí být připojené k zavzdušňovacímu ventilu  (a) při
zavzdušňování okolním vzduchem.

5 Vztahuje se pouze na čidla s integrovaným zavzdušňovacím ventilem.
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Zavzdušnění pomocí inertního plynu – připojte
zavzdušňovací ventil6

Potřebný materiál pro připojení: Hadice pro připojení inertního
plynu (Ø 4 mm), např. silikonová hadice 4/6 mm.

Zavzdušnění
pomocí inertního

plynu – připojte
zavzdušňovací

ventil

1. Vsuňte hadici (b) do připojení VENT (a) a zajistěte ji
převlečnou matkou.

2. Připojte hadici (b) k inertnímu plynu (max. 1.2 bar/900 Torr,
abs.).

6 Vyvarujte se přetlakování.
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4.3.5 Balastní plyn (GB)

Použití okolního vzduchu jako balastního plynu

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu ze vzduchu jako balastního
plynu.
Při použití vzduchu jako plynového předřadníku se do
vakuové pumpy dostane malé množství kyslíku. V
závislosti na procesu může kyslík ve vzduchu vytvářet
výbušnou směs nebo mohou nastat jiné nebezpečné
situace.
Ø Jako zátěž používejte pouze inertní plyn, např. Dusík

(max. 1,2 bar/900 Torr abs.) Pro zápalné látky a pro
procesy, při kterých může vznikat výbušná směs.

Poloha ventilu
balastního plynu

Pokud je jako balastní plyn použit okolní vzduch, není potřeba k
jednotce nic připojovat; ventil balastního plynu (a); viz kapitola:
g Práce s balastním plynem na straně 48

Použití inertního plynu jako balastního plynu - volitelné

Připravte připojení
balastního plynu

(GB)
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ð Sejměte čepičku vstupu inertního balastního plynu a
připojte na její místo vhodný adaptér.

Na vyžádání jsou dostupné různé prvky pro připojení a
adaptéry pro hadicové olivky nebo malé příruby.

4.4 Elektrické připojení

Elektrické připojení vakuové stanice

-> Příklad
Elektrické připojení

vakuové stanice

1. Připojte konektor (a) napájecího kabelu do zásuvky
napájení vakuové jednotky.

2. Připojte zástrčku kabelu (b) do zásuvky el. sítě.
R Čerpací jednotka je připojena k síti.

NOTICE!  Umístěte napájecí kabel tak, aby nemohl být
poškozen ostrými hranami, chemikáliemi nebo horkými povrchy.
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Typy zástrček s označením země

-> Příklad
Typy zástrček

napájení

Vyobrazení
komerčně
dostupných připojení
k el. síti s
uzemněním

1 UK 2 CN 3 IND
4 US 5 CEE 6 CH

Vakuová jednotka je dodávána s napájecím kabelem s vhodnou
zástrčkou.

NOTICE! .
ð Použijte zástrčku, která odpovídá zásuvce vaší el. sítě.
ð Nepoužívejte pro napájení více prodlužovacích kabelů v

sérii.
ð Zástrčka k el. síti slouží také jako možnost odpojení od el.

sítě. Nainstalujete jednotku tak, aby ji bylo možné kdykoliv
lehce odpojit.
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5 Uvedení do provozu

Kromě kapitol Zapnutí a Vypnutí popisuje tato příručka
mechaniku přístrojů řady PC 5xx/6xx select.
Použití instalovaného ovládacího panelu7 a jeho funkce jsou
popsány zvlášť v příručce VACUU·SELECT®.

5.1 Zapnutí

Zapněte čerpací jednotku

Zapnutí

1. Kolébkový spínač (a) přepněte do polohy zapnuto –
poloha I.

2. Stiskněte tlačítko ON/OFF (b) na boku ovládacího panelu.
R Zobrazí se úvodní obrazovka.
R Po cirka 30ti vteřinách se na ovládacím panelu zobrazí

procesní obrazovka s ovládacími prvky.

7 Web: VACUUBRAND/Produkty/Měřidla a ovladače/Kontrola vakua

https://www.vacuubrand.com/de/page800.html
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5.2 Obsluha

5.2.1 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní

VACUU·SELECT®

s procesní
obrazovkou

Obrazovka procesu

Zobrazení tlaku
procesu

1 Stavový řádek
2 Grafické znázornění tlaku
3 Digitální čtení tlaku - hodnota tlaku (cílová hodnota, skutečná

hodnota, jednotky tlaku)
4 Obrazovka procesů s kontextovými funkcemi
5 Navigace na obrazovce
6 Kontrolní operační prvky
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Ovládací prvky

Ovládací prvky
regulátoru podtlaku

Tlačítko Funkce
Start
Spustit aplikaci – je k dispozici pouze na
obrazovce procesu.
Stop
Ukončení aplikace – možné vždy.

VENT8 – odvzdušněte systém (volitelně)
Stiskněte krátce tlačítko < 2 sek. řízení pokračuje.

Stiskněte dlouze tlačítko > 2 sec = zavzdušnění na
atmosférický tlak; čerpadlo je zastaveno. Stiskněte
tlačítko během zavzdušnění = zavzdušnění je
zastaveno.
Oblíbené
Zobrazit nabídku oblíbených

Až na přepínání mezi dvěma procesními obrazovkami je ovládání
stejné pro všechny vakuové stanice řady PC 5xx/PC6xx.

5.2.2 Uživatelské rozhraní PC 520 nebo PC 620
Speciální funkce Grafické znázornění 2 křivek tlaku je zobrazeno na procesní

obrazovce; křivka tlaku A a B, odpovídající označení ventilů A a
B. Toto umožňuje kontrolu dvou různých aplikací. Procesy
poběží v zásadě nezávisle na sobě. Ovládací prvky a nastavení
jsou vždycky aktivní pro vybraný proces.

Uživatelské rozhraní

VACUU·SELECT®

se dvěma
procesními

obrazovkami

8 Tlačítko VENT se zobrazuje pouze tehdy, je-li ventil připojen nebo aktivován.
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Obrazovka procesu

Pressure display for
two electronically

controlled
processes A and B

1 Stavový řádek
2 Procesní obrazovka B - na pozadí
3 Grafické znázornění tlaku
4 Digitální čtení tlaku - hodnota tlaku (cílová hodnota, skutečná

hodnota, jednotky tlaku)
5 Procesní obrazovka A - na popředí
6 Obrazovka procesů s kontextovými funkcemi
7 Navigace na obrazovce
8 Kontrolní operační prvky



Uvedení do provozu

20901437_CS_PC5xx_6xx select Serie_V1.4_100720 45

Přiřazení procesní obrazovky

-> Příklad
Přiřazení procesní

obrazovky
Proces B

Proces A

Pro eliminaci chyb nebo současného nastavování dvou procesů
může být procesní obrazovka přepnuta; viz 
g Přepnutí procesní obrazovky z A na B na straně 46 a 
g Přepnutí procesní obrazovky z B na A na straně 46.

Přiřazení adres VACUU·BUS

VACUU·BUS
adresy procesů A a

B

Komponenty Jméno
VACUU·BUS

Adresa č.
Proces A Proces B

In-line elektromagnetický
ventil

INLET-V 1, 3 2, 4

Zavzdušňovací ventil VENT-V 1, 3 2, 4
Vakuový snímač, kapacitní, VS-C 1, 3 2, 4
Vakuový snímač, typ Pirani VS-P 1, 3 2, 4
Referenční senzor VS-REF 1, 3 2, 4

V případě chyby je zastaven pouze proces přiřazený dané
komponentě, např. chyba na VS-C 1 vakuovém snímači -> Proces
A je zastaven -> Chybové hlášení na procesní obrazovce A.
Všechny ostatní komponenty VACUU·BUS jsou globální a jsou
používané oběma procesy, např. WATER‑V ventil chlazení.
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Přepnutí procesní obrazovky z A na B

-> Příklad
Přepnutí z procesu

A na proces B

ð Poklepejte křivku tlaku v pozadí.
R Proces B v popředí.
R Ovládání procesu B možné.
R Ovládání procesu A zamčeno.

Přepnutí procesní obrazovky z B na A

-> Příklad
Přepnutí z procesu

B na proces A

ð Poklepejte křivku tlaku v pozadí.
R Proces A v popředí.
R Ovládání procesu A možné.
R Ovládání procesu B zamčeno.
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5.2.3 Obsluha

Zapnutí regulátoru

Start

Vypnutí regulátoru

Stop

Zavzdušnění

Zavzdušnění
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5.2.4 Práce s balastním plynem
Popis Práce s balastním plynem(= přídavek plynu) zajišťuje, že výpary

nekondenzují uvnitř vakuového čerpadla, ale jsou místo toho
vypuzeny ven z čerpadla. To umožňuje pumpovat větší
množství kondenzovatelných par a také prodlužuje životnost
vývěvy. Konečný tlak při použití balastního plynu je o něco
vyšší, nedosáhne se nominálního podtlaky vývěvy.

Otevřít/Zavřít ventil balastního plynu

Ovládání
ventil balastního

plynu

ð Otočte čepičku balastního plynu, otevřete/zavřete ventil.
ð Evakuujte kondenzovatelné páry, např. vodní páru,

rozpouštědla atd. nejlépe pouze s vývěvou zahřátou na
provozní teplotu a s otevřeným ventilem pro balastní plyn.

ð Pokud je to nutné, připojte jako balastní ply nějaký inertní
plyn, abyste zabránili vzniku výbušných směsí.

ð Dodržujte přípustný tlak na přívodu plynu, max. 1,2 bar/900
Torr abs

Poku je objem plynu ve vakuové stanici nízký, použití
balastního plynu může být vypuštěno, aby se zvýšila rychlost
zpětného získávání rozpouštědla.
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5.3 Vypnutí

Vypnutí vakuové stanice

Vypnutí vakuové
stanice

1. Zastavte proces a nechte vakuovou stanici běžet ještě cca.
30 minut s otevřeným ventilem balastního plynu nebo
otevřeným vstupem (IN).
R Zbytky kondenzátu a média budou vyfouknuty z vývěvy.

NOTICE! Zabraňte usazování nečistot a vyfoukněte kondenzát
z vývěvy.

2. Kolébkový spínač (a) přepněte do polohy vypnuto –
poloha 0.
R Vývěva je vypnutá.

3. Vytáhněte síťovou zástrčku.
4. Odpojte čerpací jednotku od přístroje/aparatury.
5. Vypusťte skleněné sběrné baňky.
6. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo znečištění

vývěvy.
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5.4 Skladování

Skladování vakuové jednotky

1. Vyčistěte vakuová stanice pokud je potřeba.
2. Doporučení: Proveďte preventivní údržbu před skladováním

vakuová stanice. Toto je obzvlášť důležité, pokud byla v
provozu více než 15000 provozních hodin.

3. Uzavřete sací a výfukové porty, např. pomocí přepravních
krytek.

4. Zabalte vakuová stanice tak, aby byla chráněna před
prachem, v případě potřeby přibalte vysoušedlo.

5. Uložte vakuová stanice na chladném, suchém místě.
NOTICE!  Pokud jsou z provozních důvodů uloženy také
poškozené součásti, měly by být jasně označeny nápisem jako
nefunkční.
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6 Odstraňování problémů

6.1 Technická podpora
Pro odstranění problémů, nahlédněte do tabulky g  Chyba –
příčina – náprava na straně 51.
Pro technickou podporu nebo v případě chyby kontaktujte
prosím naše servisní oddělení.

Používejte zařízení pouze pokud je v dobrém provozním
stavu.
ð Dodržujte doporučené intervaly údržby a zajistěte tak plně

funkční systém.
ð Pro opravu zašlete vadné zařízení našemu servisnímu

oddělení nebo servisnímu oddělení vašeho distributora.

6.2 Chyba – příčina – náprava

Chyba Příčina Náprava Personál

Hodnoty se liší od
referenčního
standardu

Ušpiněný vakuový
snímač.
Vlhký snímač.
Vadný snímač.
Senzor měří
nesprávně.

Vyčistěte komoru
čidla.
Nechte komoru
snímače vyschnout,
např. odsátím.
Kalibrujte snímač s
referenčním
měřidlem.
Vyměňte vadné
součásti.

Specialista

Snímač uvádí
naměřenou
hodnotu

Chybí napětí.
VACUU·BUS nebo
kabel je vadný nebo
není připojeno.

Zkontrolujte
připojení
VACUU·BUS a
kabely k řídící
jednotce.

Operátor

Snímač uvádí
naměřenou
hodnotu

Vadný snímač. Vyměňte vadné
součásti.

Specialista

Zavzdušňovací
ventil nefunguje

Chybí napětí.
VACUU·BUS nebo
kabel je vadný nebo
není připojeno.
Znečištěný
zavzdušňovací
ventil.

Zkontrolujte
připojení
VACUU·BUS a
kabely k řídící
jednotce.
Vyčistěte ventil.
V případě potřeby
použijte jiný, externí
zavzdušňovací
ventil.

Operátor

https://www.vacuubrand.com/de/page534.html
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Chyba Příčina Náprava Personál

Zavzdušňovací
ventil nefunguje

Zavzdušňovací
ventil v senzoru je
vadný.

Vyměňte vadné
součásti.

Specialista

Vývěva se nechce
spustit.

Čerpací jednotka
vypnut.
Nesprávně
zapojená nebo
odpojená zástrčka
napájení.
VACUU·BUS nebo
kabel je vadný nebo
není připojeno.
Přetlak v sací části
potrubí.

Zapnutí Čerpací
jednotka
Zkontrolujte
připojení k el. síti a
kabel.
Zkontrolujte
připojení
VACUU·BUS a
kabely k řídící
jednotce.
Otevřete výfukovou
cestu.
Zajistěte
průchodnost.

Operátor

Vývěva se zastavila
Vývěva se nechce
spustit

Motor přetížený.
Motor přetížený.
Spuštěna tepelná
ochrana.

Zkontrolujte
připojení chladiva.
Zajistěte přívod
chladicí vody/
chladiva.
Nechte motor
vychladnout.
Ručně zresetujte
chybu:
-> Odpojte přístroj z
el. sítě
-> Odstraňte příčinu
chyby
-> Zapněte opět
přístroj

Specialista

Žádný nebo velmi
malý sací výkon

Únik v přívodních
hadičkách nebo v
přístroji.
Baňka na
kondenzát není
správně
připevněná.
Kondenzát ve
vývěvě.
Otevřen balastní
plyn.
Poškozený balastní
vent.

Zkontrolujte
přívodní hadičky a
systém na možné
netěsnosti.
Zkontrolujte baňku
na kondenzát a
správně ji připojte.
Zkontrolujte celý
systém na
netěsnost.
Nechejte nějakou
dobu běžet vývěvu
s otevřeným
ventilem.
Zavřete ventil
balastního plynu.

Operátor
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Chyba Příčina Náprava Personál

Zkontrolujte uzávěr
balastního plynu.
Vyměňte vadné
součásti.

Žádný nebo velmi
malý sací výkon

Usazeniny nebo
znečištění uvnitř
vakuového
čerpadla.
Membrána nebo
ventily jsou vadné.
Vysoký vznik páry v
procesu.

Vyčistěte a
zkontrolujte hlavy
čerpadel.
Vyměňte
membrány a
ventily.
Zkontrolujte
parametry procesu.

Specialista

Žádný nebo velmi
malý sací výkon

Hadice jsou příliš
dlouhé.

Použijte vakuové
hadice s větším
průřezem.

Resp.
odborník

Žádné zobrazení Čerpací jednotka
vypnut.
Nesprávně
zapojená nebo
odpojená zástrčka
napájení.
VACUU·BUS nebo
kabel je vadný nebo
není připojeno.
Regulátor je
vypnutý nebo
vadný.

Zapnutí Čerpací
jednotka
Zkontrolujte
připojení k el. síti a
kabel.
Zkontrolujte
připojení
VACUU·BUS a
kabely k řídící
jednotce.
Vyměňte vadné
součásti.

Operátor

Kondenzátor
(chladič) je vadný.

Mechanicky
poškozeno.

Zašlete. Resp.
odborník

Hlasitý provoz Není nainstalována
žádná hadice.

Zkontrolujte hadice
a řádně je
namontujte.

Operátor

Hlasitý provoz Otevřená výfuková
cesta.
Skleněná banka na
EK chybí.
Proražená
membrána nebo
volný upínací
kotouč membrány.
Kuličkové ložisko je
vadné

Zkontrolujte spoje
výfukové cesty.
Zapojte na
výfukovou cestu
extrakční systém
nebo ji veďte do
digestoře.
Namontujte baňku
Proveďte údržbu
přístroje a vyměňte
vadné součástky
nebo zašlete do
servisu.

Specialista
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7 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ
Nebezpečí v důsledku elektrického proudu
Ø Před čištěním nebo údržbou přístroj vypněte.
Ø Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Riziko plynoucí z kontaminovaných částí.
Pumpování nebezpečných médií může způsobit jejich usazování
ve vnitřních částech přístroje.
Pokud je to váš případ:
ð Používejte osobní ochranné pomůcky, např.

ochranné rukavice, ochranné brýle a pokud je to
nutné i ochranu dýchacích cest.

ð Před otevřením vyčistěte vakuovou vývěvu. 
V případě potřeby nechte provést dekontaminaci
externím poskytovatelem.

ð Dodržujte bezpečnostní opatření pro nakládání s
nebezpečnými látkami dle instrukcí, které jste
obdrželi.

POZNÁMKA
Pokud je práce prováděna nesprávně, hrozí poškození
zařízení
ð Nechte zkušeného specialistu nebo aspoň poučenou osobu

vykonat .
ð Před provedením poprvé, přečtěte si prosím pro získání

přehledu o potřebných servisních úkonech důkladně
všechny instrukce.
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7.1 Informace o servisních službách

Doporučené intervaly údržby 9

Intervaly údržby Intervaly údržby Jak je potřeba 15,000 h
Nahrazení membrán x
Výměna ventilů x
Vyměňte O-kroužky x
Vyčistěte nebo vyměňte
zdeformovanou PTFE hadici.

x

Vyměňte přetlakový ventil na EK x
Čištění vakuové stanice x

Doporučená pomocná zařízení

-> Příklad
Doporučené

pomůcky pro čištění
a údržbu

Popis No. Položka
1 Stojan na baňku s kulatým dnem
2 Ochranné rukavice
3 Chemicky odolná nádoba + nálevka

9 Doporučený interval údržby dle provozních hodin a obvyklých provozních podmínek; v
závislosti na prostředí a oblasti aplikace doporučujeme provádět čištění a údržbu dle
potřeby.
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Nástroje potřebné pro údržbu

-> Příklad
Nástroje

Popis No. Nástroje Velikost
1 Servisní set

Servisní set PC 5xx #20696869
nebo
Servisní set PC 6xx #20696870

2 Klíč na membrány #20636554 SW66
3 Kleště ploché

Na zajištění hadicových spon
4 Plochý šroubovák

Na otevření hadicových spon Velikost 1
5 Imbusový klíč

Šrouby, vrchní kryt
Šrouby, objímka EKP

Velikost 5
Velikost 4

6 Torx šroubovák
Šrouby, krytka objímky EK
Šrouby, kryt přístroje
Uvolnit/utáhnout svorky
Šroub balastního plynu

TX10
TX20
TX20
TX20

7 Momentový klíč, nastavitelný 2 ‒12 Nm
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7.2 Čištění
Tato kapitola neobsahuje popisy k dekontaminaci produktu.
Jsou zde popsány jednoduché postupy čištění a péče.
ð Před čištěním přístroj vypněte.

7.2.1 Povrch přístroje

Vyčistěte povrchy

Vyčistěte znečištěné povrchy čistou, mírně navlhčenou látkou.
Pro navlhčení látky doporučujeme použít vodu nebo jemně
mýdlovou vodu.

7.2.2 Vyprázdněte skleněnou baňku

Sejměte a vyprázdněte skleněnou baňku

-> Příklad
Vyprazdňování

skleněné baňky

1. Otevřete spojovací svorku
a vyjměte skleněnou
banku.

2. Vyprázdněte skleněnou
baňku do vhodné nádoby,
např. chemicky odolného
sudu.

3. Potom skleněnou baňku opět upevněte k chladiči, a to
pomocí kloubové svorky.

V závislosti na aplikaci může být shromážděná kapalina buď
znovu zpracována nebo odborně zlikvidována.
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7.2.3 Vyčištění nebo výměna PTFE hadic

Při údržbě zkontrolujte komponenty vakuové stanice, včetně
hadic.
ð Vyčistěte vnitřek silně znečištěných hadic např. kartáčkem

nebo něčím podobným.
ð Vyměňte křehké nebo vadné hadice.

7.3 Údržba vakuové vývěvy

7.3.1 Nástroje potřebné pro údržbu

Potřebná údržba

-> Example
Údržba hlav

čerpadla

Popis Nástroje potřebné pro údržbu
1 Hlavy čerpadla, ze strany napájení
2 Hlavy čerpadla, ze strany od EK

ð Opravujte hlavy čerpadla jeden po druhém.
ð Vždy vyměňte všechny membrány a ventily čerpadlových

hlav, jak je znázorněno na obrázku (1A).

Snadná údržba v následujících krocích.
ð Nejprve vyměňte membrány (pár) na jedné hlavě čerpadla.
ð Potom vyměňte vstupní / výstupní ventily.
ð Potom opakujte proces u další hlavy.
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Detailní nákres hlavy čerpadla

-> Příklad
Detailní nákres
hlavy čerpadla

Popis Údržba ventilů
1 Kryt hlavy + upevňovací šrouby
2 Upínací konzola + upevňovací šrouby
3 Talířové pružiny
4 Ventilové terminály
5 Ventily
6 O-kroužky velikost 26 x 2

Údržba membrány
7 Kryt hlavy + upevňovací šrouby
8 Upínací kotouč membrány se šroubem se čtvercovou hlavou
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Údržba membrány
9 Membrána

10 Podpůrný disk membrány
11 Vymezovací podložky, max. 4 ks na hlavu

7.3.2 Výměna membrán a ventilů

Příprava

-> Příklad
Příprava na výmě

1. Vypněte zařízení a vypojte
z el. sítě.

2. Odmontujte skleněné
baňky a odpojte hadice.

-> Příklad
Demontáž

EK (volitelně)

3. Odšroubujte šrouby z
objímky; Torx šroubovák
TX10

4. Sejměte kryt objímky a
uložte stranou spolu se
šrouby.
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5. Povolte převlečnou matku,
stáhněte hadici a vyjměte
chladič.

6. Chladič postavte
bezpečně tak, aby nedošlo
k úniku kapaliny.

n Můžete zkontrolovat přetlakový ventil na chladiči a v
případě potřeby vyměnit.
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Demontáž součástí zařízení a krytu těla

-> Příklad
Demontáž krytu těla

1. Odšroubujte šrouby z
krytu zařízení; Torx
šroubovák TX20

2. Sejměte kryt zařízení a
odložte bokem.

3. Uvolněte hadicové spony
na hadicích vedoucích
ven. Šroubovák s plochou
hlavou vel. 1

4. Stáhněte hadici
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5. Vyšroubujte upevňovací
šrouby z krytu hlavy.
Imbusovým klíčem vel. 5

6. Uložte šrouby bokem a
sejměte kryt hlavy.

Nahrazení membrán

-> Příklad
Výměna membrány

1. Lehce zatlačte na upínací
kotouč membrány.

2. Ohněte membránu za
okraje směrem k sobě.

3. Opatrně umístěte klíč na
membrány za/pod
podpůrný disk membrány
a celý prvek odšroubujte.

4. Vyjměte membránu, spolu
se všemi částmi, ven z
přístroje. 
Pokud se vymezovací
podložky přilepily k ose,
opatrně je sejměte.

n Neupusťte vymezovací
podložky dovnitř přístroje.

n Pokud se distanční
podložky přilepily k ose
upínacího kotouče, opatrně
je sejměte.



Čištění a údržba

64 20901437_CS_PC5xx_6xx select Serie_V1.4_100720

n Uschovejte si vymezovací
podložky. Je nezbytné
znovu vložit stejný počet
vymezovacích podložek.

5. Vytáhněte podpůrný disk
membrány a sejměte
použitou membránu.

6. Nasaďte novou membránu
na čtyřhrannou osu
upínacího kotouče
membrány.

n Ujistěte se, že membrána
je vložena správně -
potaženou, světlou stranou
nahoru.

n Dbejte obzvlášť správného
uložení membrány na
čtyřhrannou osu upínacího
kotouče.
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7. Nasaďte všechny
vymezovací podložky na
osu upínacího kotouče.

8. Sestavte membránu s
ostatními zmíněnými
částmi do klíče na
membrány.

9. Přidržte vymezovací
podložky a nasaďte
všechny komponenty do
závitu osy.

10. Dále utáhněte ručně celý
komplet (upínací kotouč,
membrána,...).

11. Potom nasuňte na klíč
membrány momentový
klíč a utáhněte na 6 Nm.

12. Zopakujte stejný postup
při výměně druhé
membrány.
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Výměna ventilů

-> Příklad
Výměna ventilů

1. Vezměte kryt hlavy, který
jste odložili stranou.

2. Vytáhněte čepičku
balastního plynu.

-> Příklad
Obr. 2–4 kroky

pouze pro stranu s
výstupem

balastního plynu
(jen na jedné

straně)

3. Opatrně odklopte krytku. 4. Odšroubujte šroub; Torx
šroubovák TX20

5. Odšroubujte šrouby z
upínacích konzol; Torx
šroubovák TX20

6. Sejměte upínací konzoly z
ventilových terminálů.
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7. Sejměte ventilové
terminály s talířovými
podložkami.

Pohled zhora: Komponenty
ventilové terminály, ventily, pár krytů
hlavy.

8. Opatrně vyjměte O-
kroužky a ventily.

9. Zkontrolujte povrch na
nečistoty.

10. Opatrně očistěte
znečištěný povrch.

11. Vložte nové těsnicí O-
kroužky do drážek.
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12. Umístěte nové ventily do
správné polohy.

13. Pohled zhora výřez:
Správná poloha ventilů. 
IN = inlet (vstup)
EX = exhaust (výstup)

14. Umístěte oba ventilové
terminály s talířovými
podložkami na hlavy.

15. Umístěte upínací konzoly
na ventilové terminály a
utáhněte ručně šrouby.

16. Umístěte oba ventilové
terminály s talířovými
podložkami na hlavy.

17. Umístěte upínací konzoly
na ventilové terminály a
utáhněte ručně šrouby.
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Sestavení součástí zařízení a krytu těla

Před opětovným spuštěním vývěvy musí být všechny
demontované části přístroje přimontované zpět na své místo.

-> Příklad
Sestavení součástí
zařízení a krytu těla

1. Opatrně zatlačte
membrány do otvoru tak,
aby byly vycentrované a
zarovnané.

2. Přidržte hlavy a
přišroubujte je; imbusový
klíč vel. 5.

3. Dotáhněte šrouby křížově
momentovým klíčem na
12 Nm.

4. Nasaďte zpět hadice.
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5. Stáhněte hadicové spony,
např. plochými kleštěmi.

6. Nasaďte zpět kryt
přístroje.

7. Našroubujte zpět šrouby
upevňující kryt; Torx
šroubovák TX20.

8. Utáhněte šrouby
kompletně; Torx
šroubovák TX20.

Výměna membrán a ventilů, další hlava

ð Otočte čerpací jednotku na druhou stranu.
ð Při výměně dalších membrán a ventilů opakujte kroky viz

výše.

Pokud je údržba v plném rozsahu dokončena:
ð Připojte hadice.
ð Připojte vakuovou stanici k napájení.

R Vakuová stanice je připravená k uvedení do provozu.
R Bez opětovného připojení -> Vakuová jednotka je

připravena ke skladování.
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7.3.3 Výměna pojistek

Na zadní části přístroje, u konektoru napájení, se nachází 2
pojistky, typ: 6.3 A (slow) ‒ 5x20.

Výměna pojistek

-> Příklad
Kontrola a výměna

pojistek

1. Vypojte napájecí kabel. 2. Opatrně vysuňte držák
pojistek.

3. Vyměňte vadné pojistky. 4. Zasuňte držák pojistek
zpět do objímky.
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8 Dodatek

8.1 Technická data
Označení výrobku
Produktová jména

Chemicky odolný vakuový systém - Serie
PC 510 select PC 610 select
PC 511 select PC 611 select
PC 520 select PC 620 select

Technická data

Technická data Okolní podmínky (US)
Teplota okolí 10–40 °C 50‑104°F
Nadmořská výška, max. 2000 m

nad mořem
6562 ft
nad mořem

Relativní vlhkost 30–85 %, nekondenzační
Stupeň znečištění 2
Nárazová energie 5 J
Ochranná třída (IEC 60529) IP 40
Typ ochrany (UL 50E) Typ 1
Zabraňte kondenzaci nebo znečištění prachem, kapalinami nebo
korozními plyny.

Provozní podmínky (US)
Pracovní teplota 10‑40 °C 50‑104 °F
Skladovací/přepravní teplota -10‑60 °C 14‑140 °F
Maximální přípustná teplota média (plyn), nevýbušná atmosféra:
Krátkodobě 80 °C 176 °F
Nepřetržitě 45 °C 113 °F
Shoda ATEX II 3/- G IIC T3 X internal atm. only
Maximální přípustná teplota média (plyn), atmosféra:
Krátkodobě 40 °C 104 °F
Nepřetržitě 40 °C 104 °F

Připojení
Vakuový ventil IN Hadicová hubice DN 8/10
Balastní plyn (GB) Ventil balastního plynu, manuální
Adaptér inertního plynu –
volitelné příslušenství

Malá příruba GB NT KF DN 16
Hadicová olivka GB NT DN 6-10
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Zavzdušňovací ventil
(odvzdušnění inertním
plynem) – volitelné
příslušenství

Silikonová hadice 3-6

Chladicí voda EK 2x (+2x ) hadicové hubice DN 6-8
Výfukové plyny, výstup EX Hadicová olivka DN 8/10
Konektor + napájení CEE, CH, CN, UK, IN, US
Plug-in konektor VACUU·BUS®

Elektrické údaje (US)
Jmenovité napětí 230 VAC ±10 % 100‑115 VAC ±10 %
Síťová frekvence 50 Hz 60 Hz
Jmenovitý proud 1.8 A 1.5 A
Výkon, max. 0.5 kW 0.2 hp
Jmenovité otáčky 1500 rpm 1800 rpm
Kategorie přepětí II
Rozhraní VACUU·BUS®

Napájecí kabel 2 m
Pojistky 2x 6.3 A/t 5x20

Údaje o vakuu (US)
Tlak na vstupu/ tlak na
výstupu/ diferenciální tlak,
abs.

1.1 bar 825 Torr

Tlak na planových přípojkách,
abs. max.

1.2 bar 900 Torr

Snímač integrovaný integrovaný
Princip měření Keramická diafragma (oxid hlinitý),

kapacitní, plynově nezávislá, absolutní tlak
Přesnost měření < ±1 mbar/hPa/Torr, ±1 číslice

(po kalibraci, konstatní teplota)
Horní hranice měření 1080 mbar 810 Torr
Dolní hranice měření 0.1 mbar 0.1 Torr
Teplotní koeficient < 0.15 mbar/K 0.11 Torr/K
PC 510/511/520
Max. Čerpací rychlost 2.0 m3/h 1.2 cfm
Limitní vakuum abs. 7 mbar 5 Torr
Limitní vakuum s balastním
plynem, abs.

12 mbar 9 Torr

Počet válců / stupňů 2/2
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PC 610/611/620
Max. Čerpací rychlost 3.4 m3/h 2.2 cfm
Limitní vakuum abs. 1.5 mbar 1.1 Torr
Limitní vakuum s balastním
plynem, abs.

3 mbar 2.2 Torr

Počet válců / stupňů 4/3

Hmotnosti* a rozměry (l x w x h) (US)
PC 510 select 418 mm x 243 mm x

457 mm
16.47 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 17.2 kg 37.9 lb
PC 511 select 435 mm x 243 mm x

457 mm
17.13 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 17.4 kg 38.4 lb
PC 520 select 435 mm x 243 mm

x 457 mm
17.13 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 17.7 kg 39 lb
PC 610 select 419 mm x 243 mm x

457 mm
16.50 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 20.4 kg 45 lb
PC 611 select 435 mm x 243 mm x

457 mm
17.13 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 20.6 kg 45.4 lb
PC 620 select 435 mm x 243 mm x

457 mm
17.13 in x 9.57 in x
17.99 in

Hmotnost* 20.6 kg 45.4 lb
* bez kabelu

Další informace
Typ snímače VACUU·SELECT Sensor
Regulátor VACUU·SELECT
Objem separační baňky á 500 ml
Akustická úroveň při 1500 ot./min. /
62% (VARIO)

45 dBA
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8.2 Použité materiály
Použité materiály Komponenty Použité materiály

Vývěva
Kryt hlavy ETFE obohacený uhlíkovým

vláknem
Upínací disk membrány ETFE obohacený uhlíkovým

vláknem
Membrány PTFE
Ventily FFKM
O-kroužky FKM
Ventilový terminál ECTFE, obohacené uhlíkovým

vláknem
Trubka balastního plynu PTFE obohacený uhlíkovým

vláknem
Koleno (na ventilovém terminálu) ETFE/ECTFE
Čerpací jednotka
Vstup PBT nebo PP
Výstup PET
Hlava rozdělovače (vstup PC
510/610)

PPS obohacený skleněným
vláknem

Blok ventilu (vstup PC
511/520/611/620)

PP

Membrána řízení toku (PC 511/611) PTFE
Tělo (solenoidový ventil) PVDF / PE / PPS
Destička ventilu (solenoidový ventil) Fluoroelastomer
O-kroužek na separátoru Fluoroelastomer
Přetlakový ventil na kondenzačním
chladiči

Silikon s PTFE krytím

Chladič Borosilikátové sklo
Baňka s kulatým dnem Borosilikátové sklo
Hadice PTFE
Fitting hadice ETFE, ECTFE
O-kroužek na separátoru Fluoroelastomer
Kondenzační chladič Peltronic ETFE, ECTFE, PP, PA
Tlumič (volitelně) PBT, PVF, pryž
VACUU·SELECT Sensor
Vakuový senzor Keramický oxid hlinitý, pozlacený
Měřící komora PPS
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Malá příruba (volitelně) PP
Těsnící kroužek čidla Chemicky odolný fluoroelastomer
Hadicová olivka PP
Těsnění zavzdušňovacího ventilu FFKM

8.3 Typový štítek
Detaily na typovém

štítku
ð V případě chyby si zaznamenejte typ a sériové číslo uvedené

na typovém štítku.
ð Při kontaktu s naším servisním oddělením uvedte typové a

výrobní číslo z typového štítku. To nám umožní poskytnout
vám specifickou podporu a poradenství pro vaše konkrétní
zařízení.

Vakuová stanice typový štítek, obecné

-> Příklad
Detail typového

štítku

Limitní podtlak

ATEX specifikace*
Výrobce

Rok výroby / měsíc

Čerpací rychlost

Seriové číslo

Zdroj napájení

Produktový řada/typ

* Sokumentace, skupina a kategore, označení G (plyn), typ ochrany,
explozní skupina, teplotní třída (viz také: Schválení zařízení ATEX).
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8.4 Údaje k objednávce
Objednací

informace pro
vakuové stanice

Chemicky odolný vakuový systém - Serie *Objednací
č.

PC 510 select 2073315x
PC 511 select 2073325x
PC 520 select 2073335x
PC 610 select 2073715x
PC 611 select 2073725x
PC 620 select 2073735x

* Order no. depends on power cord CEE, CH, UK, US, CN, IN

Objednací
informace pro
příslušenství

Příslušenství Objednací
číslo

Vakuová hadice DN 6 mm (l = 1000 mm) 20686000
Vakuová hadice DN 8 mm (l = 1000 mm) 20686001
Chladicí ventil VKW-B 20674220
Zavzdušňovací ventil VBM-B 20674217
Snímač hladiny 20699908
VACUU·SELECT Sensor 20612881
VSK 3000 20640530
Kalibrace DAkkS s první dodávkou 20900214
rekalibrace DAkkS 20900215

Objednací
informace pro
náhradní díly

Náhradní díly Objednací
číslo

Hadicová olivka 6 zaoblená 20639948
Hadicová olivka DN 6/10 20636635
Malá příruba KF DN 16 20635008
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 0,5 m 20612875
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 2 m 20612552
Prodlužovací kabel VACUU·BUS, 10 m 22618493
Kloubová svorka VA KS35/25 20637627
Skleněná baňka/baňka s kulatým dnem 500 ml 20638497
PA převlečná matka M14x1 20637657
PA Zajišťovací kroužek D10 20637658
Chladič EK, komplet 20699922
Chladič na suchý led TE na vyžádání
Chladič IK 20636256
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Peltronic® kondenzační chladič EKP 20636298
Ochrana proti rotaci D17x17.5 20635113
Čepička na balastní plyn 20639223
Napájecí kabel CEE 20612058

CH 20676021
CN 20635997
IN 20635365
UK 20612065
CEE 20612058

ð VACUUBRAND > Support > Instructions for repair >
Chemistry pumping units.

Dodávka

Mezinárodní
prodejní kanceláře

a distribuce

Získání náhradních dílů a příslušenství od výrobce
VACUUBRAND GMBH + CO KG nebo vašeho distřibutora.

ð Informace o našem kompletním sortimentu jsou k dispozici v
aktuálním katalogu výrobků.

ð Váš lokální distributor nebo VACUUBRAND obchodní
oddělení je Vám k dispozici ohledně objednávek, otázek k
vakuové problematice a optimálního příslušenství.

https://www.vacuubrand.com/repair
https://www.vacuubrand.com/contact
https://www.vacuubrand.com/contact


Dodatek

20901437_CS_PC5xx_6xx select Serie_V1.4_100720 79

8.5 Servisní informace
Využijte komplexní nabídky služeb
VACUUBRAND GMBH + CO KG.

Detailní informace o servisu

Nabídka služeb a
rozsah služeb

n Konzultace o výrobcích a praktická řešení
n Rychlé dodání náhradních dílů a příslušenství
n Profesionální údržba
n Okamžité zpracování oprav
n Servis na místě (na vyžádání)
n Kalibrace (DAkkS-kreditovaná)
n With Health and Safety Clearance form: return, disposal.
Další informace: www.vacuubrand.com.

Kontaktování servisu

Postupujte takto: VACUUBRAND > Support > Service

Zkrácení prostojů, urychlení zpracování. Při kontaktu s naším
servisním oddělením si prosím mějte nachystány požadované
údaje a dokumenty.
ð Vaše objednávka může být rychle a snadno zpracována.
ð Předcházejte nebezpečí.
ð Stručný popis, fotografie nebo diagnostická data pomůžou

najít zdroj chyby.

http://www.vacuubrand.com
https://www.vacuubrand.com/de/page534.html
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8.6 EC Prohlášení o shodě
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Výrobce:
VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred‑Zippe‑Str. 4
97877 Wertheim
NĚMECKO

Telefon:
Ústředna +49 9342 808-0
Obchod +49 9342 808-5550
Servis +49 9342 808-5660
Fax +49 9342 808-5555

Email info@vacuubrand.com
Web www.vacuubrand.com
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Technologie pro vakuové systémy
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