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Brugermanual                                                                                                            

Tillykke med Deres nye Henkelman vacuumpakker! 

VIGTIGT 
Serviceprogram skal køres 1 gang om ugen. 

Det anbefales at der minimum 1 gang om året 
foretages service af PM Pack.  

Vacuumpakkere er ikke beregnet til at pakke varme produkter. 

Ved undladelse af at bruge SERVICEPROGRAMMET, 
og det anbefalede PM Pack eftersyn, kan garantien bortfalde. 

for Henkelman vacuumpakker

Boxer serien
Marlin serien
Falcon serien
Polar serien
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Denne manual omhandler BOXER, MARLIN, FALCON og POLAR serien. De generelle anvisninger gælder for modeller i 
denne kategori. Henkelman B.V. kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes afvigelser i maskinens 
specifikationer. 

Denne manual er udarbejdet omhyggeligt. Henkelman B.V. påtager sig intet ansvar for fejl i manualen og/eller 
misfortolkninger af manualen. 

Henkelman B.V. kan ikke drags til ansvar for skader som skyldes anvendelse af reservedele, som ikke er leveret af 
Henkelman B.V. 

Henkelman B.V. forbeholder sig ret til ændring af specifikationer eller reservedele, uden forudgående varsel. 

Alle rettigheder forbeholdes. Manualen eller dele af denne må ikke kopieres, udskrives eller på anden made 
mangfoldiggøres, uden tilladelse fra Henkelman B.V. 

ERSTATNINGSANSVAR 

1. Vi påtager os alene det erstatningsansvar som loven foreskriver.

2. Vort erstatningsansvar kan aldrig overstige ordrens samlede beløb.

3. Udover de generelle lovbestemte regler for forretningsforhold og god tro, er vi ikke erstatningspligtige for nogen
form for skader, direkte eller indirekte, inklusiv produktionstab, følgeskader eller personskader for modparten eller
tredje part.

4. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for skader som skyldes en anvendelse af produktet, til andre formal
end det tiltænkte.

GARANTI 

1. Der ydes 12 måneders garanti på det leverede produkt, dog med nedenstående undtagelser. Garantien er
begrænset til fabrikationsfejl og inkluderer derfor ikke nedbrud som involverer dele af produktet, som er udsat for
normalt slid.

2. Garantien på dele eller udstyr som er leveret af tredje part, er begrænset til denne leverandørs garanti.

3. Garantien bortfalder hvis produktet anvendes af uautoriserede personer.

4. Garantien bortfalder ligeledes hvis der udføres nogen form for uautoriseret arbejde med, eller modifikationer på
produktet.

5. Ved udskiftning af dele under garantien, er den udskiftede del vor ejendom.

6. Hvis kunden helt eller delvist, undlader at opfylde betingelserne i kontrakten, bortfalder garantien, så længe denne
situation er gældende.

Vore normale salgs- og leveringsbetingelser fremsendes til kunden efter anmodning. 
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FØR MASKINEN TAGES I BRUG, SKAL MASKINREGISTRERINGEN 
UDFYLDES AF BRUGEREN   

Maskinen registreres med følgende data. Disse oplysninger vigtige for alle henvendelser vedrørende maskinen. 

TYPESKILT 

Relevante data for henvendelser findes på maskinens typeskilt. Typeskiltet er placeret bagpå maskinen. 
Noter følgende data: 

1. MASKINTYPE

2. MASKINNUMMER

3. SPÆNDING

KONTROLPANEL DATA 

Når maskinen startes vises to koder på displayet, før styringen skifter til brugermode. Den første kode angiver 
softwareversionen for styringen og den anden kode angiver de aktive options. Skriv begge koder ind i nedenstående 
felter: 

4. KODE 1

5. KODE 2
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  VIGTIGT FOR INSTALLATION !!! LÆSES FØRST !!! 

GENERELT 

 Læs omhyggeligt manualen før maskinen tages i brug. Manualen indeholder vigtige anvisninger for opstart,
vedligeholdelse og applikationer. Ved problemer som kunne have været undgået ved at studere manualen, bortfalder
garantien.

 Henkelman BV ønsker kunden mange års tilfredshed med maskinen. I tilfælde af problemer står vi naturligvis altid til
disposition med råd og vejledning.

MILJØ 

 Maskinen skal transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan skade vakuumpumpen.

 Placer maskinen på et plant og bæredygtigt underlag. Dette er vigtigt for en fejlfri drift.

 Sørg for tilstrækkelig plads omkring maskinen, for at sikre god ventilation. Der skal være mindst 5 cm fri plads.

 Maskinens omgivelsestemperatur skal ligge mellem 5 0C og 30 0C. Ved drift under andre temperature, skal
leverandøren kontaktes.

 Placer ALDRIG maskinen tæt på varmekilder eller dampende udstyr (f.eks. en opvasker eller lignende).

FORSYNINGSSPÆNDING/JORD 

 Kontroller at forsyningsspændingen svarer til den angivne på typeskiltet.

 Maskinen skal altid jordforbindes forskriftsmæssigt.

 Forsyningskablet skal oplægges frit, så det ikke udsættes for mekanisk overlast.

 Ved skader på kablet skal dette omgående udskiftes.

 Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller fejlsøgning på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes.

 Hvis maskinen hensættes i længere tid, skal forsyningsspændingen afbrydes.
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VAKUUMPUMPE 
 
 Kontroller at der er olie på vakuumpumpen før maskinen startes (se side 16). Start ALDRIG maskinen uden olie på 

vakuumpumpen. 
 
 Brug altid den rigtige olietype til pumpen (se side 24). 
 
 Efter flytning/transport skal olieniveauet kontrolleres, før maskinen sættes i drift. 
 
 Når maskinen starts første gang eller længere tids stilstand, skal klargøringsprogrammet køres først (se side 22). 

 
TILSLUTNING AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) 
 

 Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner 
ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne 
gasser. 

 

 Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være 
lukket. 

 

 Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade 
maskinen. 

 

 Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (BOXER og MARLIN 42/42 XL), 13 mm (POLAR 2-85 og 2-95), og 8 mm 
for andre maskiner. Konnektorerne er placeret bagpå maskinen. 

 
Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker  

 
 

TILSLUTNING AF EKSTERN TRYKLUFT TIL SVEJSETRYK (option) 
 

 Trykket må ALDRIG indstilles højere end 1 atmosfære, højere tryk kan skade maskinen. 
 
 Kun ren og tør trykluft må bruges til eksternt svejsetryk. 
 
 Diameteren på slangekonnektoren er 6 mm (bagpå maskinen). 
 
Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om trykluft.  
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  VIGTIGT FOR BETJENING !!! LÆSES FØRST !!!  
 
 

GENERELT  
 
 Pak aldrig produkter som kan skades under eller efter vakuumering. Levende organismer må aldrig vakuumeres. 
 
 Se manualen ved tvivl om betjening eller funktion. Hvis manualen ikke giver løsningen, kontakt da leverandøren. 
 
 Garanti og ansvar bortfalder hvis skaden skyldes reparationer eller ændringer, som er udført af kunden. Kontakt altid 

vor serviceafdeling ved fejlfunktioner.  
 
 Ved funktionsfejl skal maskinen stoppes og sikres mod genindkobling, ved at afbryde forsyningsspændingen. 

 
 
VEDLIGEHOLDELSE GENERELT 
 
  Det er vigtigt at maskinen servicers regelmæssigt, for at sikre en optimal drift og en god tilstand på maskinen. Denne 

vedligeholdelse er beskrevet tydeligt på side 15. Hvis de foreskrevne intervaller ikke overholdes, bortfalder garantien. 
Det samme er gældende ved mangelfuld vedligeholdelse. 

 

 Afbryd altid forsyningsspændingen før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. 
 

 Ved tvivl om vedligeholdelsesarbejdet eller hvis maskinen ikke fungerer korrekt, kontakt da vor tekniske afdeling. 
 
 

TRANSPARENT LÅG 
 
 Placer aldrig maskinen nær varmekilder, dette kan skade låget. 
  
 Placer aldrig varme, skarpe eller tunge objekter på låget, dette kan skade låget. 
 
 Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af låget. 

 
 Kontroller låget for revner mindst en gang om ugen. Ved synlige revner i låget skal maskinen OMGÅENDE slukkes 

og først tages i brug igen når låget er udskiftet. Hvis arbejdet fortsættes er der fare for at låget imploderer. Ved drift 
med et revnet låg, bortfalder alle garanti- og erstatningskrav. 

 
 Det transparente låg skal udskiftes hvert 4 år, som en del af den forebyggende vedligeholdelse.   
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VAKUUMPUMPE 
 
 Kontroller jævnligt niveauet og kvaliteten af olien i pumpen. Ved for lav oliestand eller for dårlig kvalitet, skal der 

efterfyldes hhv. olien skal udskiftes (se side 23). Lad pumpens klargøringsprogram køre mindst en gang før olien 
udskiftes (se side 22).  

 
 Brug altid den foreskrevne olietype (se side 24). 
 
 Brug klargøringsprogrammet mindst en gang om ugen for at sikre en lang og sikker pumpedrift (se side 22). 
 
 

BRUG AF GASSKYLNINGSSYSTEM (option) 
 

 Brug ALDRIG brændbare gasser eller gasblandinger som indeholder meget ilt. Der kan være fare for eksplosioner 
ved brug af sådanne gasser. Henkelman BV kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes brug af sådanne 
gasser. 

 

 Gasflaskerne skal altid være korrekt sikrede. Hvis gasskylning ikke bruges, skal hovedhanen på flasken altid være 
lukket. 

 

 Trykket på reduktionsventilen på gasflasken må aldrig indstilles højere end 1 atmosfære. Højere tryk kan skade 
maskinen. 

 
Kontakt gasleverandør for yderligere oplysninger om gasflasker  

 

  ADVARSELSSKILTE PÅ MASKINEN!!!  

 
 
 
 

 

 BEMÆRK korrekt forsyningsspænding. 
 
 Sæt stikket forsvarligt i udtaget. 
 
 Skal jordforbindes forskriftsmæssigt. 
 
 Under vedligeholdelse eller ved hensætning, skal forsyningsspændingen afbrydes. 

 
 
 
 
 
 

 

 Brug ALDRIG brændbare gasser eller blandinger med meget ilt. Dette kan medføre fare for 
eksplosioner 

 
 Ved brug af ovenstående bortfalder alle garantikrav og ansvar for Henkelman BV. 
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VIGTIGE MASKINDELE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOXER SERIE MARLIN SERIE 

Sidesnit BOXER maskiner 

Vakuumkammer 

 BOXER maskine set bagfra 

 

MARLIN maskine set bagfra 

1. Svejsebom i vakuumkammer monteres med et kliksystem  
2. Silkoneholdere monteret på transparent låg 
3. Gasskylningsdyser 
4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 
5. Gasfjedre for åbning af låg efter maskincyklus 
6. Vakuum / Ventilationsåbning 
7. Kontrol panel 
8. Vakuummeter 
9. ON/OFF Afbyrder 
10. Hovedafbryder (kun MARLIN serie)  
11. Oilaftapning 
12. Oilpåfyldning 
13. Skueglas 
14. Forsyningskabel 
15. Sikringsholder med sikring (kun BOXER serie og MARLIN 42 og 42 XL) 
16. Gastilslutning, bemærk max 1 Bar 
17. Typeskilt 
18. Advarselsskilt 
 
Udseendet kan variere fra maskinen til maskine  
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FALCON SERIE 
POLAR SERIE 

1. Svejsebom monteret med bolte  
2. Silikoneholder på holdere i vakuumkammer  (FALCON) eller på arbejdsplade 

(POLAR) 
3. Gasdyser monteret på silikoneholdere 
4. Gummipakning i låg for hermetisk lukning 
5. Vakuum / Dekompression / Sugerør 
6. Kontrolpanel  
7. ON/OFF Afbryder 
8. Vakuummeter 
9. Hovedafbryder  
10. Olieaftapning 
11. Oliepåfyldning 
12. Skueglas 
13. Oliefilterhus 
14. Forsyningskabel 
15. Gastilslutning, bemærk max. 1 bar 
16. Tryklufttilslutning, bemærk max. 1 bar 
17. Typeskilt 
18. Advarselsskilt 
 
Udseende kan variere fra maskine til maskine  

FALCON og POLAR enkelt kammer model set bagfra 
 

POLAR dobbelt kammer model med åben side 

POLAR dobbelt kammer model set bagfra 

Inderside låg POLAR serie 
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START OG BETJENING AF MASKINEN  
 

 

AFBRYDER          HOVEDAFBRYDER 
 
 

Afbryderen bruges til at tænde og slukke for maskinen.  
 
FORSIGTIG – Afbryderen afbryder ikke spændingen til maskinen komplet. For BOXER serien, MARLIN 42, MARLIN 42 
XL og andre modeller som kører på 1 fase, er det nødvendigt at fjerne stikket fra udtaget på væggen, for at afbryde al 
spænding til maskinen. For andre MARLIN modeller, FALCON serien, POLAR serien og andre modeller som kører på 
trefaset forsyning, skal hovedafbryderen slukkes for at gøre maskinen spændingsløs. Sørg for at maskinen er helt 
spændingsløs, før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen. 
 
BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL 
Når maskinen er tændt kører vakuumpumpen kun under vakuumcyklussen.  
 
MARLIN / FALCON / POLAR serien 
Når maskinen er tændt kører pumpen kontinuerligt. De 3-fasede pumper kræver længere opvarmningstid og start og 
stop ad disse vil reducere levetiden. Hvis maskinen er tændt, men ikke bruges, slukker pumpen automatisk efter 10 
minutter. Dette er for at undgå at olien overophedes og reducere tilsmudsningen af filteret. Dette kaldes sleep 
funktionen. 
  
SLEEP FUNKTION 
På modellerne: Marlin, Falcon og Polar, er sleep funktionen sat til som standard. Dette betyder at pumpen stopper efter 
10 minutter, hvis maskinen ikke bruges. Når låget lukkes starter cyklussen og pumpen samtidigt.  
 

START AF MASKINEN 
 
Når maskinen er tilsluttet og hovedafbryderen er tændt, kan maskinen tændes via afbryderen. Når maskinen startes 
vises der to koder på displayet, før panelet skifter til driftsstatus. 

 
Den første kode angiver softwareversionen og den anden kode angiver maskinens aktive optioner. 
Husk at notere begge koder på side 4 i manualen. Dette er VIGTIGT for leverandøren, ved alle 
henvendelser. 
 
Når der er skiftet til brugermode er maskinen klar til brug. Hvis maskinen er ny eller ikke har været 
brugt i længere tid, er det VIGTIGT at køre klargøringsprogrammet for pumpen (15 minutter). Se side 
17 for anvisninger vedrørende dette. 
 
Efter skift til brugermode kan displayet vise [ OIL ]. Dette betyder at driftstimetælleren er sat til og at 
det indstillede timetal er nået. Timetælleren er slået fra som standard, men brugeren kan aktivere 
denne som en hjælp til at huske vedligeholdelsesintervallerne. 
 
Hvis [Oil] vises på displayet, kan maskinen stadigt bruges, men det anbefales at slukke timetælleren 
eller nulstille denne.  

 
Kontakt leverandøren for yderligere information om indstilling af driftstimetælleren. 
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STANDARDBETJENING AF MASKINEN  
 
1. Tænd maskinen via afbryderen. Varm pumpen op via klargøringsprogrammet, hvis maskinen har stået stille i 

længere tid (se side 22). 
 
2. Fyld vakuumposen med produkt. Vælg en korrekt posestørrelse som lægger sig pænt omkring produktet, men som 

ikke er for stor. Vær opmærksom på hygiejnen omkring denne håndtering. Emballage, produkt og hænder skal 
være ren og gerne tørre.  

 
3. Læg vakuumposen i kammeret. Den åbne side skal ligge over svejsebommen, dog 

må posen ikke rage ud fra kammeret. Hvis produktet er meget lavere end højden på 
svejsebommen, skal de medfølgende indlægsplader bruges.. Dette letter funktionen 
og reducerer cyklustiden.  

 
4. Vakuumposen må ikke folde over svejsebommen.  
 
5. Ved gasskylningssystem skal posens åbning trækkes ind over gasdysen (se skitse). 

 
6. Hvis svejsebommen er længere end poseåbningen kan der placeres flere poser ad 

gangen. Poserne må dog aldrig overlappe hinanden på svejsebommen. Hvis der er 
flere svejsebomme kan disse naturligvis bruges samtidigt. 
 

7. Via [PROG] tasten vælges det ønskede program, se side 18 for programmering. 
 

8. Luk låget, maskinen starter automatisk den fulde cyklus for de installerede funktioner. Låget åbnes automatisk når 
sidste funktion “ventilation” er afsluttet. 

 
9. Om nødvendigt kan cyklussen afbrydes helt eller delvist ved at trykke på tasten [VAKUUM STOP] eller [STOP] 

tasten.                               
 
Tasten [VAKUUM STOP] afbryder den aktive funktion (vakuum eller svejsning) og springer automatisk videre til 
næste funktion.  
 
[STOP] tasten afbryder hele cyklussen og skifter direkte til ventilation.  

 
10. Det pakkede produkt kan fjernes fra maskinen. 
 
11. Hvis maskinen er forsynet med klippesystem kan den resterende flap rives af vakuumposen.  

 
SIKKERHED og PRODUKTBESKYTTELSE  
Pakkeprocessen kan afbrydes helt eller delvist når som helst: 
 Stop aktiv funktion, tryk på tasten [VAKUUM STOP] 
 Stop cyklussen helt, tryk på [STOP] tasten 

 
OPTIMALT OG EFFEKTIVT PAKKERESULTAT 
 Brug poser af korrekt størrelse og god kvalitet 
 Fyld maksimalt 75 % produkt i posen 

 Placer vakuumposen uden folder på svejsebommen (brug indlægsplader efter behov) 
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KONTROLPANEL  
 
 

KONTROLPANEL VERSION 
 
Generelt  Det digitale kontrolpanel har 9 forvalgsprogrammer, som kan programmeres individuelt med 

forskellige funktionsværdier. Program 0 kan ikke indstilles, dette bruges til service og test. En 
programcyklus er et komplet sæt af funktioner som maskinen kører gennem, under 
pakningen. 
 
Kontrolpanelet har et driftsmode og et programmeringsmode.  
Driftsmode bruges under drift til valg af programnummer. De indstillede værdier kan ses i 
driftsmode, men ikke ændres.  
Program mode bruges til at ændre de indstillede værdier. 
 
Kontrolpanelet er som standard forsynet med et klargøringsprogram til regelmæssig 
vedligeholdelse af pumpen og to STOP taster til afbrydelse af hele programmet eller den 
aktuelle programdel. Ligeledes er den en række serviceprogrammer. Kontakt leverandøren 
vedrørende disse.   

 
Digital tidsstyring    Værdien for alle aktive funktioner kan indstilles på en bestemt tid.  

Vakuumfunktion, gasskylning (option) og ventilation, kan indstilles i hele sekunder, op til 99 
sekunder. 
Svejsefunktionen kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6.0 sekunder. 
 

Digital sensorstyring Værdien for vakuumfunktion og gasskylning (option) kan indstilles som en procentdel af 
vakuummet. Dette er procentdelen af vakuumtrykket i kammeret i forhold til det udvendige 
tryk på 1 atmosfære (0 %).  
Den maksimale indstilling er 99 %. Dette betyder at kammeret skylles med gas til 30 % 
undertryk i forhold til 1 atmosfæres tryk. Dette udtrykkes ofte som 70 % (99+ % - 30 % = 
70 %).  
Tiden for ventilation kan indstilles i hele sekunder op til 99 sekunder. 
Tiden for svejsning kan indstilles i tiendedele sekunder op til 6 sekunder. 
 
Den digitale sensorstyring er standard for VAKUUM PLUS funktionen.  VAKUUM PLUS 
funktionen er en tidsstyret ekstra vakuumfunktion for ekstra tid efter 99 % værdi for 
vakuumfunktion (kun hvis vakuum er sat til 99 %). Denne funktion bruges til fjernelse af 
eventuel restluft i pakken. 

 
Kontakt leverandør for oplysninger om specielle betjeningspaneler. 
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KONTROLPANEL LAYOUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lille display 
Viser aktive programdele og program mode. 
 
2. Stort display 
Viser aktuel funktionsværdi under programcyklus eller den indstillede værdi under drift og program mode.   
 
3. PROG 0-9 tast 
Vælger programnummer i drift eller programmering. 
 
4. REPROG tast 
Skifter fra drift til programmering og omvendt. Efter indstilling af en værdi skal tasten altid bruges til kvittering af 
ændringen, for at gemme denne i hukommelsen. 
 
5. FUNKTIONSTAST 
Vælger funktion for det aktuelle program. Funktionen er valgt hvis lampen foran funktionen lyser. 
  
6. KLARGØRINGSTAST 
Starter klargøringsprogrammet (varer 15 minutter), Se side 22 for yderligere oplysninger. 
 
7. FUNKTIONSLAMPER 
Lampen foran funktionsindikatoren lyser når funktionen er aktiv eller hvis funktionen er valgt under programmering. 
 
Specielle bemærkninger Der findes en ekstra tidsstyret vakuumfunktion for digital sensorstyring, VAKUUM PLUS funktionen. 

Denne vises ikke på displayet. VAKUUM PLUS funktionen kan kun aktiveres hvis vakuummet er 
indstillet til 99 %  

 
VAKUUM PLUS funktionsvisning under cyklus: Vakuumindikatorens lys forbliver tændt efter at 99 % 
vakuum er nået, i den indstillede tid for VAKUUM PLUS. Under VAKUUM PLUS cyklussen lyser en prik 
i nederste højre hjørne af det store display.  
 
Visning under drift og programmering: hvis VAKUUM PLUS tiden aktiveres under det valgte program, 
lyser en lille prik nederst til højre på displayet, under drift og programmering. Hvis funktionen vælges 
via funktionstasterne, vil indikatoren foran VAKUUM tænde 2 gange, og vakuum procent og vakuum 
plus tid vises i rækkefølge.  

 
 Hvis maskinen er forsynet med gasskylning og denne funktion aktiveres, for det aktuelle program, vises 

en prik forneden til højre på det lille display, når det pågældende programnummer vælges. 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
11 

7 

7 

7 

10 
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8. + / STOP VAKUUM 
Funktion under cyklus   Afbryder den aktive funktion under programforløb. Cyklussen går omgående videre 

med næste funktion. 
Funktion programmering  Hæver værdien for den valgte funktion. 
 
9. - / STOP tast 
Funktion under cyklus Afslutter hele programforløbet. Cyklussen skifter omgående til ventilation. 
 
Funktion programmering  Reducerer værdien for den valgte funktion. 
 
10. Vakuummeter 
Viser vakuumtrykket i vakuumkammeret. Se nedenstående tabel for forhold mellem vakuummeter og procentdel 
vakuum. 
 

Position 
vakuummeter 

Vakuum 
procent 

0 0 
0.2 20 
0.3 30 
0.4 40 
0.5 50 
0.6 60 
0.7 70 
0.8 80 
0.9 90 

- 1.0 99+ 

 
11.  Afbryder 
Afbryderen bruges til at tænde og slukke maskinen med. Afbryder alle enheder i maskinen. 
Forsigtig, afbryderen afbryder ikke al spænding til maskinen. 
 
 

DRIFTSMODE 
 
Når maskinen tændes skifter den til driftsmode, efter at de 2 koder er vist (se side 4). Driftsmode er standardindstilling 
for kontrolpanelet til pakning af produkter. Indstillingsværdier kan ikke ændres her. 
 
Via PROG tasten og funktionstasterne kan de forskellige værdier aflæses. Hvis maskinen er klar til pakning og der er 
produkt i kammeret, skal der blot vælges produkt via [PROG] tasten og derefter skal låget lukkes. Programcyklussen 
starter nu automatisk og kører gennem alle funktionerne. 
 
Beskrivelse af programcyklus for digital tidsstyring 
 
1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display.  

Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. 
 

2. Luk låget. 
 

3. Vakuumfunktion   Maskinen starter vakuumering af kammeret.  
Lyset foran [VAKUUM] tænder.  
Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). 
Vakuummeter stiger mod venstre. 
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4. Gasskylning   Når vakuumeringen er afsluttet starter gasskylningen af kammeret. 
(option)    Lampen foran [GAS] tænder. 

Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). 
Vakuummeter falder mod højre. 
 

5. Svejsefunktion  Når vakuumering er gasskylning er afsluttet starter svejsefunktionen. 
  Lampen foran [SEAL] tænder. 

 Stort display: tæller ned i tiendedele sekunder (max. 6.0 sec.). 
  Vakuummeteret forbliver uændret. 
  
6. Soft ventilation funktion Efter svejsning starter softventilationen en langsom ventilering af kammeret. 
   (option)    Lampen foran [SOFT AIR] tænder. 

Stort display: tæller ned i sekunder (max. 99 sek.). 
    Vakuummeter flader mod højre.  
 

7. Ventilationsfunktion  Efter svejsning eller softventilation starter ventileringen af kammeret til 1 atmosfæres tryk og 
låget åbner. 

  Alle funktionslamper er slukket. 
  Stort display: linjer kører op og ned til låget er åbent. 
  Vakuummeter går tilbage til nulstilling og låget åbner automatisk.  
 
8. Produkterne kan nu fjernes. 
 
 
Beskrivelse af programcyklus for digital sensorstyring 
 
1. Vælg program nummer via PROG tast og lille display.  

Hvis det pågældende program omfatter gasskylning, vises en prik nederst til højre på det lille display. 
Hvis det valgte program har VAKUUM PLUS funktion, vises en prik nederst til højre på det store display. 

 

2. Luk låget. 
 

3. Vakuumfunktion   Maskinen starter vakuumering af kammeret.  
Lyset foran [VAKUUM] tænder.  
Stort display: viser vakuumprocent op til indstilling (max. 99 %) og en prik nederst til højre 
hvis VAKUUM PLUS funktion er aktiveret. 
Vakuummeter stiger mod venstre. 
 

 

4. VAKUUM PLUS funktion Maskinen fortsætter vakuumering efter at 99 % er nået. 
   (option)    Lampen foran [VAKUUM] tænder. 

Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). En prik vises nederst til højre.  
    Vakuummeteret stiger svagt til venstre. 

Bemærk: kræver at vakuumindstillingen er sat til 99 %. 
 

5. Gasskylning   Når vakuumering er afsluttet starter gasskylningen og blæser gas ind i vakuumkammeret.     
    (option)   Lampen foran [GAS] tænder. 

Stort display: tæller vakuumprocent ned til min. 30 %. 
Vakuummeter falder mod højre. 
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6. Svejsefunktion  Når vakuumfunktionen eller gasskylningen er afsluttet, starter svejsefunktionen med 
svejsning af posen (poserne). 

  Lyset foran [SEAL] tænder. 
 Stort display: tæller tiden ned i tiendedele sekunder, starter fra den indstillede tid (max. 6.0 

sek.). 
  Aflæsningen på vakuummeteret forbliver den samme. 
 

7. Softventilation  Efter svejsning starter softventilationen med langsomt at ventilere kammeret.  
    (option)  Lampen foran [SOFT AIR] tænder. 

Stort display: tæller tiden ned i sekunder (max. 99 sek.). 
    Vakuummeter falder langsomt mod højre.  
 

8. Ventilationsfunktion Efter afslutning af svejsning eller softventilation starter ventilationen, denne ventilerer 
kammeret til 1,0 atmosfære og låget åbner. 

  Alle funktionslamper er slukket. 
  Stort display: linjer kører op og ned indtil låget er åbent. 
  Vakuummeteret kører tilbage til nul og låget åbnes automatisk.  
 

9. Produkterne kan nu fjernes. 
 
 

PROGRAM MODE 
 
Program mode bruges til at ændre funktionsværdier i programmerne. Se side 18-20 for information om programmering. 
 
 

ANDRE MODES 
 
Kontrolpanelet er også forsynet med en række serviceprogrammer, som kan være nyttige under vedligeholdelse eller 
reparation. Klargøringsprogrammet for pumpen er det mest brugte serviceprogram (se beskrivelse på side 22).  
 
Driftstimetæller 
 
En af servicefunktionerne er driftstimetælleren, som bruges til at indikere regelmæssige servicekrav. Denne funktion 
indstiller timetallet som pumpen kører for hver 10 timer. Bemærk at for BOXER serien og MARLIN 42-42 XL, kører 
pumpen ikke kontinuerligt. Når det indstillede timetal nås, vises beskeden [OIL] på displayet (se side 11). Maskinen kan 
stadigt bruges, men beskeden vil blive ved med at komme frem på displayet.  
 
Fabriksindstillingen for timetælleren er OFF (slukket). Følgende trin bruges til at aktivere timetælleren eller nulstille 
denne: 
 

Tryk på tasten FUNKTIONSTASTEN i mindst 3 sekunder. Efter 3 sekunder vises antal driftstimer i 2 
sekunder. Efter 2 sekunder vises det indstillede antal driftstimer. Når timetælleren slukkes vises antal 
driftstimer ikke, i stedet vises beskeden [OFF] hvis tasten aktiveres i 3 sekunder.  
  

Den oprindelige indstilling kan ændres via + og – tasterne (fra 0 til 990 timer). Ved indstilling på 0 vises den næste tid 
automatisk. Nye indstillinger gemmes via tasten REPROG. Det aktuelle timetal nulstilles samtidigt. 
 
Efter tryk på REPROG tasten, skifter kontrolpanelet automatisk til driftsmode.
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PROGRAMMERING 

 
 
Funktionsværdierne for et valgt program kan ændres via manuel eller automatisk programmering. For enheder, område 
og grænser, se foregående afsnit ”KONTROLPANEL”. 
 
10 programmer kan vælges og indstilles, nummer 0 til 9. Bemærk: program 0 kan ikke programmeres. Værdierne i dette 
program er for service og reference brug. 
 

MANUEL PROGRAMMERING  
 

 

 
A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten for indstilling af 

funktionsværdier. 
       Programnummeret vises på det lille display. 
 
B.  Tryk på tasten REPROG for at skifte til programmering. 
    Programnummeret blinker nu på displayet. 
 
 
C. Vælg den ønskede funktion via tasten FUNKTIONSTASTEN.  
    Indikatorlampen foran funktionen tænder. 

Bemærk: Svejsefunktion for 1-2 klippesvejsning 
For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. Første gang 
for indstilling af svejsetid og anden gang for indstilling af klippetid.  
Bemærk: Digital sensorstyring 
For denne funktion vil indikatoren tænde 2 gange hvis den vælges. 
Første gang er for vakuumfunktion (%). 
Anden gang er for vakuum plus funktion (tidslængde), se side 14,16. 

 
D. Digital tidsstyring 

Indstil den ønskede tid via + og – tasterne. 
Digital sensorstyring 

     Indstil det ønskede vakuum i % for den aktuelle funktion, via + og – tasterne 
 Bemærk 
 Indstillingsværdier vises på det store display. 

Funktionerne vakuum plus (sensorstyring), gasskylning og softventilation kan 
afbrydes efter ønske i programmet. For at slukke funktionen, tryk på  – tasten til 
OFF vises på displayet. 

 
 

 
E. Gentag trin C og D for indstilling af andre funktionsværdier. 
 
 

 
F. Tryk på tasten REPROG efter indstilling af alle relevante funktioner i 

programmet. 
      Styringen skifter derved automatisk tilbage til driftsmode og maskinen er klar til 

brug. De nye indstillede værdier er nu indlæst i programmet. 

Udgangspunkt: maskine i normal driftsmode og låget åbent 



BOXER / MARLIN / FALCON / POLAR SERIE BRUGERMANUAL 
 

 

 

 

Version 06.03 DIG.DK          19 

AUTOMATISK PROGRAMMERING 
 
 
 
 

A. Vælg det ønskede program via PROG 0-9 tasten. Programnummeret vises på det lille display. 
 
 
 
B.  Tryk derefter på tasten REPROG for at skifte til programmering. 
  Programnummeret blinker på det lille display. 
 
 
 
 
 
C. VAKUUM FUNKTION 

Digital tidsstyring 
Tiden øges. Så snart vakuummeteret når  –1 tryk på tasten STOP VAKUUM.  
Maskinen skifter automatisk til næste funktion. 

Bemærk: digital tidsstyring  
Lad vakuumfunktionen køre 2 til 4 sekunder længere når –1 er nået, således at 
eventuelt indespærret luft i pakken suges ud. 
Digital sensorstyring 
Vakuumprocenten øges. Så snart værdien når  99 % tryk på tasten STOP 
VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til næste funktion. 
Bemærk 
Hvis der ikke kræves fuldt vakuum, tryk da på tasten STOP VAKUUM når det 
ønskede vakuum er nået. 

 
 
D. VAKUUM PLUS FUNKTION (kun med digital sensorstyring) 
            Digital sensorstyring 
               Tiden øges. Tryk på tasten STOP VAKUUM på den ønskede tid.  

 Maskinen skifter automatisk til næste funktion. 
 Bemærk 
 VAKUUM PLUS funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering. 
 VAKUUM PLUS funktionen kører kun hvis VAKUUM funktion er indstillet til   
99 %. 

 
E. GASSKYLNING (option) 

Digital tidsstyring 
Tiden øges. Så snart vakuummeteret når det indstillede undertryk, tryk på 
tasten  STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. 

 Digital sensorstyring 
Vakuumprocenten falder. Så snart den ønskede vakuumværdi nås, tryk på 
tasten STOP VAKUUM. Maskinen skifter automatisk til den næste funktion. 
 Bemærk 
 Det mindst tilrådelige undertryk er 0.5 bar eller 50 % vakuum. Det mindste 
undertryk der kan indstilles er 0.3 bar eller 30 %. GASSKYLNING kan kun 
deaktiveres i manuel programmering.  

Udgangspunkt: Maskine i normalt driftsmode og låget åbent. 

Luk låget. Maskincyklussen starter automatisk. 
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F. SVEJSEFUNKTION 
Kan kun programmeres manuelt. For automatisk programmering vil den indstillede tid køres og maskinen 
skifter automatisk til næste funktion. 
 
G. SOFTAIR FUNKTION / GEM FUNKTIONSVÆRDIER I PROGRAM 

Digital tids- og sensorstyring 
Tiden øges. Så snart indstillingen nås, tryk på tasten STOP VAKUUM.  
Herefter starter softair funktionen og låget åbner. Værdierne gemmes 

automatisk og kontrolpanelet skifter automatisk tilbage til driftsmode. 
Maskinen er klar til brug. 
Bemærk 
 Softair funktionen kan kun deaktiveres via manuel programmering.  

 
 
 
 
SPECIELT VEDRØRENDE PROGRAMMERING 
 
For digital sensorstyring 
Værdien som indstilles for gasskylning er den endelige vakuumprocent i kammeret efter gasskylning. Hvis denne f.eks. 
indstilles til 99 % og gasskylningen sættes til 60 %, betyder dette at der skylles med gas til der er 60 % vakuum og 40 % 
gas i kammeret (reelt 39 %).  
 
For automatisk programmering 
Kontroller at alle funktioner er aktiveret i det valgte program. Det vil sige at funktionen er tildelt en værdi. Hvis værdien er 
OFF betyder det at funktionen ikke er aktiveret og derfor ikke inkluderes i programcyklussen. 
 
For maskiner med gasskylning (option) 
Hvis et program sættes op med gasskylning, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det lille display, når 
dette program vælges. 
 
For maskiner med sensorstyring (option) 
Hvis et program sættes op med sensorstyring, indikeres dette via en prik i nederste højre hjørne på det store display, når 
dette program vælges. 
 
Hvis en funktionsværdi er sat til OFF, kan denne kun aktiveres via manuel programmering. 
 
 
Kontakt leverandør vedrørende oplysninger om programmering.  
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MASKINVEDLIGEHOLDELSE 

 

GENERELT  
 
Regelmæssig, grundig vedligeholdelse er afgørende for maskinens levetid, for at undgå funktionsfejl og for at opnå et 
optimalt pakkeresultat. Hvis maskinen bruges intensivt (over 4 timer pr. dag) anbefales et serviceeftersyn hver 6 måned. 
I andre tilfælde vil et årligt eftersyn være tilstrækkeligt, dog afhængigt af miljø og produkter. 
  
Der er dog også mindre vedligeholdelsesopgaver som skal udføres regelmæssigt og som brugeren selv kan udføre. Den 
følgende side viser en oversigt over disse opgaver. 
 
 

   VIGTIGT FØR OG UNDER VEDLIGEHOLDELSE 
 
 Før der udføres nogen form for vedligeholdelse på maskinen, skal forsyningsspændingen afbrydes og sikres mod 

utilsigtet indkobling. 
 
 Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller frembringer unormal støj, skal afbryderen omgående slukkes og en 

servicetekniker tilkaldes. 
 

 Hvis maskinen er forsynet med gasskylning, skal gashanen altid lukkes før der udføres nogen form for 
vedligeholdelse på maskinen. Sørg for at trykket aldrig er over 1 atmosfære. Højere tryk kan medføre skader på 
maskine. Brændbare gasser må ALDRIG bruges. 

 
 Ved rengøring af transparente låg, må der ALDRIG bruges midler som indeholder opløsningsmidler. Kontroller 

mindst en gang om ugen om der er opstået revner i låget. I tilfælde af dette skal maskinen omgående afbrydes og en 
servicetekniker tilkaldes. 

 
 Højtryksrensning er ikke tilladt, dette kan medføre alvorlige skader på maskinens elektroniske dele og andre dele af 

maskinen. 
 
 Vand må aldrig trænge ind i udsugningsdysen eller pumpens udblæsningshul. Dette kan medføre uoprettelige skader 

på pumpen. 
 
 Større serviceopgaver bør overlades til en autoriseret servicetekniker. 
 
 BOXER og MARLIN 42 og 42XL maskiner er beregnet til maksimalt 5 timers drift pr. dag. Andre maskiner er 

beregnet il 8 timers daglig drift. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en overskridelse af 
denne grænse uden forudgående aftale. 

 
 Maskine skal flyttes og transporteres i lodret stilling. Maskinen må IKKE vippes, da dette kan medføre skader på 

pumpen. 
 
 Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes en tilsidesættelse af vedligeholdelsesanvisningerne i 

denne manual. 
 
 I tvivlstilfælde bør leverandøren kontaktes. 
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STANDARD VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN 
 
Daglig  Rengør vakuumkammer, låg og hus med en fugtig klud. 

 Brug aldrig rengøringsmidler som indeholder opløsningsmidler. 
 Brug aldrig højtryksrenser. 
 

Ugentlig  Kontroller olieniveau, udskift olien hvis denne er grumset og fyld op efter behov.         
Se side 23. 

 Aktiver klargøringsprogrammet for pumpen mindst en gang om ugen. 
 Kontroller svejsebom for skader. Udskift teflontapen/svejsetråden hvis svejsningen 

ikke længere er tilfredsstillende, se side 26. 
 Kontroller lågpakning og udskift hvis denne er skadet eller strukket, se side 27. 
 Kontroller låget for revner. Ved synlige revner skal maskinen omgående afbrydes og 

en servicetekniker tilkaldes. 
 

Hver 6 måned  Udskift olien. 
 

Årligt  Kontroller oliefilter for tilstopning. Udskift ved tilstopning, se side 24. 
 Tilkald servicetekniker. 
 

Hvert 4 år  Udskift transparent låg og gasfjedre. 
 Udskift svejsecylinder og membraner. 

   
 

VAKUUMPUMPE VEDLIGEHOLDELSE 
 
Regelmæssig vedligeholdelse af pumpen er meget vigtig, for at sikre en lang og korrekt drift. Følgende opgaver er 
vigtige for en korrekt vedligeholdelse. Hvis maskinen bruges regelmæssigt tilrådes et årligt eftersyn af pumpen. Dette 
bør udføres af en autoriseret servicetekniker.  
 
 

 
Klargøringsprogram 
 
Klargøringsprogrammet sikrer at pumpen renses grundigt. Under programmet kommer pumpen og olien op 

på driftstemperatur, således at olien bedre kan absorbere fugt og urenheder og filtrere disse. Den høje temperatur får 
eventuel fugt til at fordampe og derved nedsætte risikoen for korrosion i pumpen. 
 
Programmet varer 15 minutter og bør køres mindst 1 gang om ugen. Tænd maskinen, tryk på tasten for 
klargøringsprogram og luk låget. Programmet kører automatisk. Under programmet viser displayet skiftende prikker. 
 
Programmet kan afbrydes via [STOP] tasten, det er dog vigtigt for en god vedligeholdelse, at programmet køres helt 
igennem, stop derfor kun programmet hvis dette er absolut nødvendigt. 
 
Programmet bør også køres før maskinen tages i brug første gang og hvis maskinen har stået stille i længere tid. 
Programmet er især vigtigt før et olieskift.
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Udskiftning/påfyldning af olie 
 
Olieniveauet og kvaliteten skal kontrolleres mindst 1 gang om ugen. Til dette findes der et skueglas. Efterfyld hvis 
olieniveauet er for lavt. Udskift olien hvis den er grumset. Olien skal udskiftes mindst hver 6 måned. 
 
BOXER serien 

 
1. Oliepåfyldning 
2. Olieaftapning 
3. Skueglas 
4. Olieskilt  

 
 
 
 

  
 MARLIN / FALCON / POLAR serien 

 
Aftapning  
Hvis olien er hvid eller grumset skal den udskiftes. Før olien aftappes skal 
klargøringsprogrammet køres, således at fugt og snavs opsuges af olien og denne 
lettere kan aftappes. 
 
Efter programmet fjernes aftapningsproppen. 
 
FORSIGTIG, når proppen løsnes kan der komme varme oliedampe. Lad nu olien 
løbe ned i en passende opsamlingsbakke. Når olien er løbet ud vippes maskinen 
lidt, for at få det sidste olie ud. Skru nu proppen i igen. 
 

 
 
 

 
Påfyldning   
Efter aftapning eller hvis niveauet er faldet, skal der påfyldes olie. Påfyldningsproppen fjernes med en fastnøgle og 
pumpen kan derefter fyldes med olie. Vær opmærksom på den rigtige mængde (se side 24).  
 
BEMÆRK: Påfyld kun små mængder ad gangen. Fyld op til toppen af markeringen. 
 
BEMÆRK: Husk at skifte oliefilter før påfyldning. 
 
Olietyper og mængder 
Det er vigtigt at bruge den korrekte type og mængde til pumpen. Forkert eller for meget olie kan skade pumpen. 
Maskinens omgivelsestemperatur er også vigtig, se tabellen på næste side for mængde og type i forhold til 
omgivelsestemperaturen.  
 
Godkendte typer af standard olie er Shell Vitrea, Aral Motanol GM, BP Energol CS, eller Texaco Regal R+ O med 
tilhørende viskositet. Hvis maskinen ligger udenfor normale specifikationer vedrørende omgivelsestemperatur, kontakt 
leverandøren af maskinen eller Henkelman BV. 
 
 
 
 
 

Placeret bagpå maskinen, udseendet 

kan variere. 

Brug altid den korrekte olietype 
til pumpen. 
 
 
 
Pas på varme oliedampe under 
aftapning. 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 
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   Ambient Temperature 
Maskintype Pumpe 

kapacitet 
Vol. 
(liter) 

Standard  
Olietype 

10 - 30 oC 

“Kold”  
Olietype 
5 - 10 oC  

“Varm” 
Olietype 

30 - 40 oC  

 
BOXER 35 

 
016 m3/h 

 
0.4  

 
Viskositet VG 32 

 
VM 32 

 
VS 32 

BOXER 42 / 42 XL - MARLIN 42 / 42 XL  021 m3/h 0.4  Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 
MARLIN 46 040 m3/h 1.0  Viskositet VG 32 VM 32 VS 32 
MARLIN 52 / 90 - FALCON 52 / 2-60 – POLAR 52 / 2-40 063 m3/h 1.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 
FALCON 2-60 - POLAR 2-50 100 m3/h 2.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 
POLAR 2-75 160 m3/h 5.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 
POLAR 2-85 / 2-95 300 m3/h 7.0 Viskositet VG 100 VM 100 VS 100 

Maskiner leveres med standard olietype.. 
Kapaciteten for modeller med 063 m3/h pumpe og 60Hz spænding er 2.0 liter i stedet for 1.0 liter. 

  
 
Udskiftning af oliefilter 
 
Pumperne på alle modeller undtagen BOXER serien og MARLIN 42 & 42 XL har oliefiltre. 
Ved udskiftning af olie skal filtrene også udskiftes. Oliefilteret er skruet bagpå oliefilterhuset.  
 
Ved olieskift aftappes først olien og derefter skrues filteret af og et nyt monteres. Nu kan der 
påfyldes olie.  
 
For korrekt filtertype, se side 29. 
 
 
Kontrol og udskiftning af oliefilter 
 
Der findes et eller flere filtre i pumpen som opfanger og filtrerer oliedampe. Disse fíltre vil blive mættet med oliedampe 
efter en tid og skal derfor udskiftes. Normalt for hver 12 til 18 måned. Hvis filtrene er mættede er det ikke muligt at opnå 
maksimalt vakuum. 
 
 
  Filterhustyper 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Oliefilter 

 Filterhuset kan være 
placeret på siden af 
maskinen eller bagpå. 

 
 Udseendet kan variere 

fra maskine til maskine 

 

016-021 m3/h 160-300 m3/h 040-063-100 m3/h 
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Udskiftning af oliefiltre 

 
           
 
 

 

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLIGEHOLDELSE AF SVEJSESYSTEM 
 
Alle eller nogle af følgende systemer kan findes i BOXER/MARLIN/FALCON/POLAR serien. Det er vigtigt at kende det 
aktuelle system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicering af svejsebomme er stort set identisk for alle systemer. Svejsekvaliteten er for en stor del afhængig af denne 
vedligeholdelse. Den vigtigste vedligeholdelse er den daglige rengøring af svejsebommen og silikoneholderen, med en 
fugtig klud, samt en ugentlig kontrol af svejsebomme, med eventuel udskiftning af svejsetråd, teflontape eller 
silikonegummi, hvis disse er uregelmæssige eller svejsningen ikke er tilfredsstillende. 
 
Svejsebommen bør som hovedregel efterses mindst 1 gang hver 3 måned. 
(Dette interval er vejledende og skal tilpasses de aktuelle driftsbetingelser.) 

 

  

 

  

 

  
 

DOBBELT 
SVEJSNING 

2 x 3,5 mm 

KLIPPESVEJSNING 
1 x 3,5 mm svejs 
1 x 1,1 mm klip 

enkelt tidsindst. 

1-2 KLIPPESVEJSNING 
1 x 3,5 mm svejs 
1 x 1,1 mm klip 

individuel tidsindst. 

 BRED SVEJSNING 

1 x 8,0 mm svejs 

 BI-AKTIV SVEJSNING 
1 x 5,0 mm svejs 

over og under 

Fjern bøjle og filter fra 

huset. 

Pas på at filterpakningen ikke efterlades i 

huset.  

 Pumper og hus kan variere fra maskine til maskine. 
 Brug altid korrekt filtertype, se side 29 for filtertypei forhold til pumpetype. 

 Arbejdet bør udføres af en autoriseret servicetekniker.  

 Placer og spænd det nye filter, kontroller 
at pakningen sidder korrekt i huset. 

 Skru afdækningen på igen. 
 Skru afdækningspladen på maskinen 

igen.  

Åbn maskinen for adgang 

til pumpen 

Filteret er placeret bag 

holdebøjlen. 

Skru afdækningen af 

filterhuset  

Løsn holdebøjlen med en 

tang 
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Udskiftning af svejsetråd og teflontape 
 

1. Fjern svejsebommen fra holderen (i kammer eller låg) ved at udløse kliksystemet eller løsne 
skruerne.  

 
2. Fjern teflontapen fra svejsebommen. 
 

3. De gamle svejsetråde og klippetråde (option) kan afmonteres ved at løsn klemmen (se 
illustration) og trække trådene ud af sporene.  

 
4. Fjern teflontapen fra toppen af svejsebommen og monter et nyt stykke, efter at have rengjort 

og affedtet bommen med en ren fnugfri klud. 
 

5. Klip en ny svejsetråd og klippetråd af, på samme længde som bommen, plus 15 cm. Hvis der 
er monteret 2 tråde på bommen skal der naturligvis afklippes to nye på samme længde. 

 

6. Placer enden af tråden i sporet på siden af svejsebommen og spænd tråden fast i bunden.  
 
7. Placer svejsebommen omvendt i en skruestik og træk tråden (trådene) gennem sporene i 

svejsebommen.  
 

8. Stram tråden op med en tang og spænd den fast. Kontroller at tråden er trukket stramt til og 
ligger helt lige i sporet, før den spændes helt fast.  

 
9. Det er en fordel at bruge en tang til at stramme tråden op med. Sæt enden af svejsebommen 

fast i skruestikken og stram tråden ved at presse bommen nedad. 
 
10. Klip enden (enderne) af, efter tilspændingen. 
 
11. Afklip et stykke teflontape med samme længde som bommen, plus 5 cm. 
 

12. Klæb tapen fast over svejsetråden (e). Kontroller at tapen er helt glat og uden folder. 
 

13. Klip tapen af så enderne ikke klæber fast på siderne af klemmen, men således at det går ud 
over enden af klemmerne.  

 

14. Placer svejsebommen i maskinen. Kontroller at den klikker fast på plads eller at skruerne er 
spændt fast til.  

 

Se side 29  
for korrekte dele og antal 

Stram tråden hårdt op 
med en tang og spænd 

klemmepladen.. 

Fjern teflontapen 

Løsn og fjern svejsetråden 

Monter nyt tape. 

 

Spænd den nye tråd fast 

under pladen. 

Klip enden af tråden og klæb tapen fast på 

bommen uden folder. 

Specielt for biaktivt svejsesystem 
Svejsetråden skal være præcist placeret på over- og 
underbommen, således at trådene ligger præcist overfor 
hinanden under svejsning. 
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Kontroller at enderne passer 
præcist sammen. 
 

 

SILIKONEHOLDER OG LÅGPAKNING VEDLIGEHOLDELSE 
 
 
Udskiftning af silikonegummiholder 
 
Silikoneholderen skal kontrolleres hver uge for ujævnheder på gummiet (oftest som følge af varmen fra svejsetråden). 
Ved uregelmæssigheder skal silikonegummiet udskiftes. 
 
Som udgangspunkt skal gummiet udskiftes hver 6 måned 
 
(Denne angivelse er vejledende. Frekvensen afgøres af driftsbetingelserne.) 

 
 

1. Fjern det gamle silikonegummi fra holderen. 
 

2. Klip et nyt stykke af på samme mål. Dette er meget vigtigt da et for kort 
eller for langt stykke vil medføre driftsproblemer. 

 
3. Placer det nye stykke i holderen. Kontroller at det ligger jævnt og ens i 

spalten. Det er også vigtigt at overfladen på gummiet er jævn og glat og 
at det ikke viser tegn på spændinger, når det er monteret. 

 
 
 
 
Udskiftning af lågpakning 
 
Lågpakningen sikrer at vakuumkammeret er helt tæt under maskincyklussen. Dette 
er afgørende for at opnå det nødvendige vakuum. Lågpakningen slides på grund af 
den store trykforskel og skal derfor udskiftes med jævne mellemrum. Pakningen 
skal kontrolleres ugentligt for skader og slid.  
 
Normalt skal pakningen udskiftes hver 6 måned. 
(Dette gælder maskiner med 5 timers daglig drift og standard produkter, men intervallet skal 
afstemmes efter driftsbetingelserne). 

 
Længden på den nye pakning udmåles efter den gamle. Hvis pakningen er for lang 
eller for kort kan dette medføre problemer ved lukning eller utætheder. 
 
Pakningen skal ligge jævnt og uden spændinger i holderen. Enderne skal klippes 
lige af og ligge stramt mod hinanden, for at undgå utætheder. 

Udseendet kan variere, men 

princippet er det same. 
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OVERSIGT OVER SLIDDELE 
 
 

VAKUUMPUMPE 
 

BUSCH VAKUUMPUMPER 

 

HENKELMAN MODELLER 

016 m3/h BOXER 35 
021 m3/h BOXER 42 / 42 XL / 42 XL BA – MARLIN 42 / 42 XL 
040 m3/h MARLIN 46 
063 m3/h – 50Hz MARLIN 52 / 90 – FALCON 52 / 2-60 – POLAR 52 / 2-40 
100 m3/h FALCON 80 / 2-70 – POLAR 80 / 2-50 
160 m3/h POLAR 2-75 
300 m3/h POLAR 2-85 / 2-95 

 
 

BUSCH STANDARD OLIE OLIEFILTER OLIETÅGEFILTER 

 Type 
Henkelman 
Reference 

Liter Type 
Henkelman 
Reference 

Type  
Henkelman 
Reference 

Antal 

         
016 m3/h VG 32 0439510 0.40 - - 50-60Hz 0939003 1 
021 m3/h VG 32 0439510 0.40 - - 50-60Hz 0939005 1 
040 m3/h VG 100 0439520 1.0 040-063-100 0939090 50-60Hz 0939011 1 
063 m3/h – 50Hz VG 100 0439520 1.0 040-063-100 0939090 50Hz 0939011 1 
063 m3/h – 60Hz VG 100 0439520 2.0 040-063-100 0939090 60Hz 0939010 2 
100 m3/h VG 100 0439520 2.0 040-063-100 0939090 50-60Hz 0939010 2 
160 m3/h VG 100 0439520 5.0 160-300 0939091 50-60Hz 0939015 2 
300 m3/h VG 100 0439520 7.0 160-300 0939091 50-60Hz 0939015 3 

 
 
 

SVEJSESYSTEM 
 

PART SPECIFIKATIONER 
HENKELMAN 
REFERENCE 

ANTAL 

    
Teflontape 46 mm bred teflontape 0305515 Længde svejsebom + 5 cm 
    
Dobbelt svejsning 2 x 3.5 mm rund tråd 0305000 2 tråde længde svejsebom + 15 cm 
    
Klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd 0305000 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
 1 x 1.1 mm rund tråd 0305010 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
1-2 klippesvejsning 1 x 3.5 mm rund tråd 0305000 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
 1 x 1.1 mm rund tråd 0305010 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
Bred svejsning 1 x 8.0 mm flad tråd  0305025 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
    
Bi-Aktiv svejsning 1 x 5.0 mm flad tråd 0305020 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
 1 x 8.0 mm flad tråd 0305025 1 tråd længde svejsebom + 15 cm 
Silikonegummi Silikone 17 x 8 0320200 Længde silikoneholder 
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LÅGPAKNING 
 

MODEL 
HENKELMAN 
REFERENCE 

LÆNGDE PR. MODEL (i cm) 

    
 
BOXER SERIEN 
MARLIN 42 / 42 XL 
 

 
0320215 

 
BOXER 35 
BOXER 42 / MARLIN 42  
BOXER 42 XL / BOXER 42 XL BA / MARLIN 42 XL 

  

 
175 
190 
210 

 
MARLIN 46 / 52 / 90 
FALCON SERIEN 
POLAR 52 / 80 / 2-40 / 2-50 
 
 
 
 

 
0320210 

 
MARLIN 46  
MARLIN 52 / FALCON 52 / POLAR 52  
MARLIN 90  
FALCON 80 / POLAR 80  
FALCON 2-60 / 2-70 
POLAR 2-40 / 2-50 

 
255 
250 
290 
300 
260 / 300 
280 / 300 

 
POLAR 2-75 / 2-85 / 2-95 
 

 
0320228 

 
POLAR 2-75 / 2-85 / 2-95 

 
350 / 390 / 440 

 
Længden opgives altid lidt for lang og skal afklippes. 
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  
 
MODEL VAKUUMKAMMER  

ARBEJDSPLADE 
LÅG HUS DIMENSIONER 

 
(mm) 

PUMP 
 

(m3/h) 

SLUT 
VAKUUM 

(%) 
       

       
BOXER SERIEN       

35 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 450x525x385 016 99,80 % 
42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x430 021 99,80 % 
42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x445 021 99,80 % 
42 XL Bi-aktiv Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x420 021 99,80 % 
       
MARLIN SERIEN       

42 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x525x985 021 99,80 % 
42 XL Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 490x610x985 021 99,80 % 
46 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 780x660x970 040 99,98 % 
52 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 700x690x1030 063 99,98 % 
90 Rustfrit stål Transparent Rustfrit stål 1065x480x960 063 99,98 % 
       
FALCON SERIEN       

52 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 700x690x1070 063 99,98 % 
80 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 900x820x1070 100 99,98 % 
2-60 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1060x880x1070 063 99,98 % 
2-70 Aluminium Aluminium/Skueglas Rustfrit stål 1260x1010x1070 100 99,98 % 
       
POLAR SERIEN       

52 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 700x730x1100 063 99,98 % 
80 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 920x790x1125 100 99,98 % 
2-40 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x790x1090 * 063 99,98 % 
2-50 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1480x970x1120 * 100 99,98 % 
2-75 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1545x1150x1150 * 160 99,99 % 
2-85 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 1900x1300x1150 * 300 99,99 % 
2-95 Rustfrit stål Rustfrit stål Rustfrit stål 2420x1210x1130 300 99,99 % 
       
Punkter markeret med  * er ny type med sugerør i låg. 

 
Standard omgivelsestemperatur   5 0C – 30 0C 
For afvigende omgivelsestemperatur  se side 24 for specielle oliespecifikationer 
 
Max. drift pr. dag    BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL 5 timer pr. dag 
     Andre maskiner: 8 timer pr. dag 
 
Elektrisk forsyning:   Spænding:  se typeskilt 
     Frekvens:  se typeskilt 
     Effekt:  se typeskilt 
 
Forsyningsspænding   Max. afvigelse ± 10 %  
 
Gasflaske tilslutning   BOXER serien / MARLIN 42 & 42 XL  diameter 6 mm 
(option)     POLAR 2-85 / 2-95:   diameter 13 mm 
     ANDRE MODELLER:   diameter 8 mm 
 
Max. gastryk    1 ATO 
(option) 
Eksternt svejsetryk tilslutning  diameter 6 mm 
(option) 
Lydtryk     < 70 DB 
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EL-DIAGRAMMER 

 
Styrestrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL 

 
 
 
Hovedstrømsdiagram BOXER serien / MARLIN 42/42 XL 
 

 
Diagrammerne viser en standard konfiguration. 
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 Styrestrømsdiagram  MARLIN 46/52/90 / FALCON 52/80 / POLAR 52/80  

  
 
 

Hovedstrømsdiagram MARLIN 46/52/90 / FALCON 52/80 / POLAR 52/80  
 

 
 
Diagrammerne viser en standard konfiguration. 
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Styrestrømsdiagram FALCON 2-60/2-70 / POLAR 2-40/2-50/2-75/2-85/2-95  

 
  
 

Hovedstrømsdiagram FALCON 2-60/2-70 / POLAR 2-40/2-50/2-75/2-85/2-95  
 

 
 
 
Diagrammerne viser en standard konfiguration. 
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Sikringer 
 
 Sikringerne er placeret hvor forsyningsspændingen tilsluttes 
 Styre- og svejsesikringerne er placeret på transformerne 
 To sikringer er placeret i styrekredsen. 
 
På grund af de forskellige forsyningsspændinger, findes der forskellige sikringer i maskinen. Se specifikationerne for den 
relative komponent for korrekt type og mærkestrøm på reservesikringer, eller kontakt vor tekniske afdeling. 
   

 
Forsigtig, for at undgå fare for brand eller skader på maskinen, skal reservesikringer altid have 
samme specifikation som de originale sikringer !! 
  

 
 
Spænding 
 

 
 
Forsigtig, forsyningsspændingen må højst afvige  ± 10 % i forhold til den angivne spænding på 
typeskiltet. 
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FEJLKODER 

 

 
Styringen er programmeret med en række fejlkoder. Disse koder er beregnet til at give brugeren en klar indikering af  
hvad den mulige årsag til et eventuelt problem kan være.  
 
F1: Denne kode angiver at lågswitchen er aktiveret for tidligt.  
Eksempel: Låget lukker efter start, men slippes af operatøren før der er tilstrækkeligt vakuum til at fastholde dette. F1 
koden vises på displayet. 
På en tidsstyret maskine er tiden for gasskylning indstillet således at hele kammeret skylles og låget åbner uden 
svejsning. I dette tilfælde vises koden F1 også omgående på displayet. 
Denne besked vises aldrig direkte ved start, men kun under cyklusforløbet. 
 
F2: Denne kode indikerer at sensoren ikke fungerer korrekt. 
Når styringen tændes kontrolleres sensoren. Hvis data fra sensoren ikke er korrekte, vises F2 på displayet. Denne 
besked vises omgående når styringen tilkobles. 
 
RP-: Denne besked vises hvis styringen ikke er i stand til at nå indstillingsværdierne. Dette kan skyldes 
spændingsvariationer. I dette tilfælde vises denne besked og styringen stopper. Der findes nu to muligheder: Sluk og 
tænd for maskinen igen for at se om problemet kommer igen eller der kan trykkes på tasten REPROG. Ved at trykke på 
denne tast vil maskinen køre med fabriksindstillingerne og eventuelle kundejusteringer slettes. 
Denne besked vises når maskinen tændes. 
 
Hvis en besked fortsætter med at optræde, skal der tilkaldes en autoriseret servicetekniker. 
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PNEUMATIKDIAGRAMMER 

 
BOXER serien / MARLIN serien  
 

 
 
FALCON serien / POLAR serien  
 

 
Diagrammerne viser en standard konfiguration. 
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PROBLEM SOLVING 
 

 
PROBLEM 

 

 
ÅRSAG 

 

 
LØSNING 

 
Maskinen virker ikke 

 

 Stikket ikke sat i. 
 

 Hovedsikring defekt. 
 

 Løst kontaktelement på afbryder. 
 

 Sikring på print defekt. 
 

 

 Sæt stikket i kontakten.  
 

 Udskift sikring (Samme type). 
 

 Kontroller og spænd fast.  
 

 Adskil frontpanel og udskift sikring. 
                

 
Maskinen virker ikke, 
panelet lyser 

 

 Defekt styresikring på transformer. 
 

 Defekt lågswitch. 
 

 Intern fejl. 

 

 Kontroller og udskift. 
 

 Juster eller udskift. 
 

 Tilkald servicetekniker. 

 
Låget åbner ikke 
automatisk 
 

 

 Gasfjeder defekt  

 

 Tilkald servicetekniker 

 
Slutvakuum for lavt 

 

 Vakuumtid for kort. 

 Oliemangel i vakuumpumpe. 

 Udsugningshullet bag i kammeret er 
dækket af produktposen 

 Lågpakning slidt. 

 Snavs i olien  

 Oliefilter tilstoppet. 

 

 Hæv vakuumtiden. 

 Kontroller olieniveau og efterfyld efter 
behov.  

 Placer posen tættere på svejsebommen. 

 Udskift lågpakning. 

 Udskift olien. 

 Udskift oliefilter / tilkald servicetekniker 
. 

 
Maskinen bygger 
vakuum for langsomt 
op 

 

 Udsugningsfilter blokeret. 

 Oliefilter tilstoppet. 

 

 Tilkald servicetekniker 

 Udskift filter / tilkald servicetekniker. 
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PROBLEM 
 

 
ÅRSAG 

 

 
LØSNING 

 
Posen er ikke svejset 
ordentligt. 

 

 Posen er placeret forkert på 
svejsebommen. 

 
 

 Svejsetiden er for lang eller for kort. 
 

 Silikonegummiet er slidt eller skadet. 

 Teflontapen er beskadiget.  

 Poseåbninger er tilsmudset eller fedtet 
på indersiden. 

 
 

 

 Placer posen korrekt på svejsebommen. 
Kontroller at åbninger på posen er inde i 
kammeret. 
 

 Juster svejsetiden. 
 

 Udskift silikonegummiet. 

 Udskift teflontapen 

 Rengør poseåbningerne. 
 
 

   

 
Mængden af gas i 
posen er for lav 
(option). 

 

 Gasflasken er ved at være tom. 

 Gasflasken er lukket. 
 

 Gasskylletiden er for kort eller lang. 

 Gastryk forkert indstillet. 

 

 Udskift flasken.  
 Kontroller om flasken er åben. 

 Juster tiden. 

 Kontroller om manometeret på 
gasflasken viser 1 atmosfæres tryk. 

 
ADVARSEL: Trykket på gasblandingen må 
aldrig overstige 1 atmosfære. 
 

 
Ved andre problemer, tilkald servicetekniker. 
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DIGITAL TIDSSTYRING FABRIKSINDSTILLING 
 

             
 Program 0** 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

             
 Vakuumtid 30 25 20 15 10 30 25 20 20 15  

 Gasskylning tid* OFF OFF OFF OFF OFF 5 5 10 15 15  

 Svejsetid 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Soft-air  tid* 3 3 2 2 2 OFF OFF 2 OFF OFF  

             
*  Option.  

Hvis maskinen ikke har disse funktioner, vises de ikke på kontrolpanelet. 
** Program 0 kan ikke ændres. 
 
 

DIGITAL SENSORSTYRING FABRIKSINDSTILLING 
 

             
 Program 0** 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

             
 Slutvakuumtryk % 99 90 99 99 99 80 90 50 90 60  

 Vakuum plus tid 15 OFF 15 10 10 OFF OFF OFF OFF OFF  

 Slutvakuumtryk %  
efter gasskyl * 

OFF OFF 80 70 60 50 80 OFF 80 30  

 Svejsetid 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  

 Soft-air  tid* 3 3 2 2 2 OFF OFF 2 OFF OFF  

             
*  Option.  

Hvis maskinen ikke har disse funktioner, vises de ikke på kontrolpanelet. 
** Program 0 kan ikke ændres. 
 

 

KUNDEINDSTILLING, SKAL UDFYLDES 
 

             
 Program 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

             
 Vakuumtid 

Slutvakuum tryk % 
99           

 
Vakuum plus tid 15           

 Gasskyl tid* 
Slutvakuum tryk % 
Efter gasskyl* 

OFF           

 
Svejsetid* 2.5           

 
Soft-air  tid* 3           
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BEMÆRKNING TIL SPECIELLE ANVENDELSER 
 
 
MASKINE MED GASSKYLNING (option) 
 
VIGTIGT: 
  
BRUG ALDRIG GASBLANDINGER MED OVER 20 % ILT ELLER EKSPLOSIV GAS. DETTE KAN MEDFØRE 
EKSPLOSIONER. 
 
BRUG ALDRIG SEPARATE GASFLASKER MED EN BLANDER, HVOR KUN EN FLASKERNE ER FYLDT MED ILT. 
VED FEJL PÅ BLANDEREN ELLER DEN ANDEN FLASKE ER TOM, KAN DER OPSTÅ FARE FOR ALVORLIGE 
EKSPLOSIONER. 
 
Ved tilsidesættelse af disse anvisninger bortfalder enhver form for garantikrav. 
 
Det maksimale gastryk der kan indstilles i pakken er 35 % (-0.35 bar på vakuummeteret). Dette betyder at der 65 % gas 
og 35 % vakuum (undertryk) i pakken. Hvis et højere gastryk medfører utilstrækkelig svejsekvalitet bør fabrikanten 
kontaktes for information om tilkobling af eksternt svejsetryk. 
 
Henkelman anbefaler at kontrollere tryk og mængde i gasflaskerne regelmæssigt. Kontroller at flaskerne er korrekt 
fastgjort og luk altid flaskerne når maskinen ikke bruges eller køres uden gasskylning. 
 

PAKNING AF FLYDENDE PRODUKTER 
 
Maskinerne kan også bruges til pakning af flydende produkter, såsom supper og saucer. Under dette skal 
vakuumprocessen omhyggeligt overvåges gennem låget. Tasten [STOP VAKUUM] skal aktiveres så snart der viser sig 
bobler i produktet, dette betyder at kogepunktet er nået.  
 
Indstillinger for pakning af flydende produkter kan bedst gøres ved hjælp af automatisk programmering, se side 19-20. 
 
Væskers kogepunkt nås ved et bestemt forhold mellem lavt tryk og høj temperatur (se nedenstående eksempel for 
vand). Kogepunktet nås hurtigere under vakuum, ved pakning af produkter med en høj temperatur. 
  
Henkelman anbefaler derfor at afkøle væskerne før pakning. Ved at gøre dette kan der opnås et optimalt vakuum på 
produktet. 
 
Kogepunkt for vand – forhold mellem tryk og temperatur: 
 
Vakuumtryk [mbar] 
 

1000 800 600 400 200 100 50 20 10 5 2 

Kogepunkt 
Temperatur [°C] 

 
100 

 
94 

 
86 

 
76 

 
60 

 
45 

 
33 

 
18 

 
7 

 
-2 

 
-13 

      
 
Et nyttigt tip for pakning af flydende produkter vil være at bruge en indlægsplade til væsker, således at produktet bliver i 
bunden af posen under vakuumeringen. Kontakt forhandleren vedrørende en sådan indlægsplade.  
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EKSTERN VAKUUMERING AF BEHOLDERE (option) 
 
BOXER og MARLIN serien kan forsynes med en option for ekstern vakuumering af specielle fødevarebeholdere. Dette 
system kan vakuumere specielle retter for længere holdbarhed i emballagen. Emballagen har et specielt låg med en 
ventil. Kontakt leverandøren for yderligere oplysninger angående denne emballage. Systemet består af en slange med 
en vakuumstuds. 
 
 
Betjening 
 
1. Start maskinen 
 
 
2. Placer slangekonnektoren over udsugningsåbningen på maskinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Kontroller at glideventilen på 

vakuumstudsen er trykket over mod 
slangen (lukket). 

 
 
 
 
 
 

 
4. Tryk på klargøringstasten, C vises på displayet. Tryk på PIL 

tasten til [ E ] (ekstern vakuumering) vises på displayet. 
  

 
5. Placer vakuumstudsen over ventilen på emballagen og skyd glideventilen mod låget for at åbne ventilen. 

 
 

 
6. Tryk på + tasten. Vakuumpumpen starter og emballagen vakuumeres. 
 
7. Når vakuummeteret viser –1 er beholderen fuldt vakuumeret. 
 
8. Tryk på – tasten for at stoppe vakuumpumpen. 
 

9. Vakuumstudsen kan nu fjernes fra låget ved at skyde ventilen tilbage. 
 
10. Pakken er nu klar til opbevaring på køl. 
 
11. Hvis maskinen skal bruges til almindelig drift, kan slangen blot fjernes fra udsugningsåbningen og normalt program 

vælges via PIL tasten. 
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Dato Udført af Opgave Bemærkning 
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Afmonteringsværktøj til frontpanel 
Med hver maskine medfølger der to specialværktøjer til afmontering af frontpanelet. 
Værktøjet føres ind i spalterne i undersiden af frontpanelet. 
Løft lidt og træk udad. 

 

 

 




