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PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane dla ogólnej wygody naszych klientów. Został on oparty na ogólnych danych dotyczących
właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych i metod pracy znanych nam w momencie wystawienia dokumentu i podlega zatem w każdej chwili zmianie. Prawo do zmiany lub
uzupełnienia zostaje niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Instrukcje zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie jako wytyczne dla instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw produktu
wymienionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. Publikacja ta ma być stosowana do standardowego modelu produktu, typu podanego na pierwszej stronie. W ten sposób
producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszej publikacji do wersji faktycznie dostarczonej do użytkownika. Niniejsza publikacja została
napisana z wielką starannością. Jednak producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszej publikacji lub ich konsekwencje.
0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO

1

WPROWADZENIE
Korzystanie z instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do stosowania jako
wytyczne dla profesjonalnych, dobrze wyszkolonych i
uprawnionych użytkowników, aby móc bezpiecznie instalować,
obsługiwać, konserwować i naprawiać produkt wymieniony na
okładce niniejszego dokumentu.

Piktogramy i symbole
Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:
WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, o ile nie są przeprowadzane z należytą
ostrożnością, mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia, warszatu lub otoczenia.
OSTRZEŻENIE
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z
należytą ostrożnością, mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne
obrażenia ciała.

1.2

Ogólny opis

1.2.1

System filtrów

MDB-Diluter to samodzielny wolnostojący system filtracyjny
zapobiegający kumulacji dymów spawalniczych poprzez ciągłą
filtrację zanieczyszczonego powietrza. Składa się z centralnej
jednostki filtrującej z 8 wkładami filtracyjnymi, wentylatora w
obudowie dźwiękochłonnej, zespołu wylotowego z
regulowanymi dyszami wylotowymi, tłumika i urządzenia
sterującego.
1.2.2

Sterownik

MDB-Diluter jest dostarczany z ControlPro, który jest
inteligentnym panelem sterowania ze zintegrowanym
przemiennikiem częstotliwości i oddzielnym interfejsem HMI1.
Jego system steruje wentylatorem i systemem czyszczenia
filtra opartym na sprężonym powietrzu.

1.3

Przegląd systemu

Rys. 1.1
A System filtrów (typ MDB-Diluter)
B HMI
C Panel [panel sterowania]
D Wentylator odciągowy (typ SIF-1200)

OSTRZEŻENIE!
Oznacza ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby
uniknąć pożaru.
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z ochrony dróg oddechowych
podczas wykonywania czynności serwisowych,
konserwacyjnych i naprawczych, a także podczas
testów funkcjonalnych. Zalecamy stosowanie
półmaski oddechowej zgodnej z normą EN 149:
2001 + A1: 2009, klasa FFP3 (dyrektywa 89/686 /
EWG).
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać rękawic ochronnych podczas
wykonywania prac serwisowych, konserwacji i
naprawy.

Wskazówki tekstowe
Wskazówki oznaczone “-” (myślnik) dotyczą wyliczania.
Wskazówki oznaczone “•” (punkt) opisują czynności do
wykonania.

AB
Rys. 1.1

C

D

MDB-Diluter PRO

Wskazania produktu / Skróty

1.4

Typ produktu:
- ControlPro/Panel
- ControlPro/HMI
- MDB-Diluter PRO

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub
akcesoria:
- CAR-KIT2 | Regulator sprężonego powietrza z manometrem
- PanelKabel HMI 30 lub 60 m, zamiast standardowej
długości 15 m
- LightTower (świetlna wieża sygnalizacyjna)
- BoosterFan (wentylator wspomagający) | Dodatkowy
wentylator zwiększający przepływ powietrza

1
1.1

Równa:
Panel
HMI
MDB-Diluter

WSTĘP
Identyfikacja produktu

Tabliczka znamionowa zawiera, między innymi,
następujące dane:
- nazwa produktu
- numer seryjny
- napięcie zasilania i częstotliwość
- pobór energii
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Opcje i akcesoria

5

+–

A

20

1.

Human Machine Interface [Interfejs człowiek-maszyna]

2.

B
Zalecana opcja sterowania dopływem sprężonego
powietrza

C

D
23
24

2

1.5

Specyfikacja techniczna

1.6

Warunki otoczenia

1.5.1

MDB-Diluter (system filtrów)

1.6.1

MDB-Diluter (system filtrów)

Wymiary

zobacz Rys. I na stronie 27

Materiał filtra

Spunbond poliester BiCo + PTFE
membrana

Powierzchnia filtra

8 x 15 m² = 120 m²

Klasa dymów
spawalniczych

W3 zgodne z (EN-ISO 15012-1:2013)

Maksymalna wilgotność
względna

90%

Wymagana jakość
sprężonego powietrza

suche i wolne od oleju zgodne z ISO
8573-3 klasa 6

Odpowiednie do stosowania
na zewnątrz

nie

Wymagane ciśnienie

4-5 bar

Przyłącze sprężonego
powietrza

gniazdo wtykowe
- w: G ⅜ in.
- na zewnątrz 12 mm

Zużycie sprężonego
powietrza

40-50 nl na impuls

Maks. przepływ
powietrza:
- nieograniczony
- operacyjny

12.000 m³/h
9.000 m³/h

Moc wentylatora

7,5 kW

Napięcie zasilania

400-690V/3~/50Hz
480V/3~/60Hz
600V/3~/60Hz

Izolacja wentylatora

F z PTC

Klasa ochrony

IP 54

Masa (netto)

1.5.2

ControlPro (sterownik)

Temperatura pracy:
- min.
- nom.
- maks.

1.6.2

ControlPro (sterownik)

Panel
Czujniki ciśnienia:
Temperatura otoczenia:

wewnętrzna

zewnętrzna
(opcja)

- min.

0°C
+20°C
+50°C

-20°C
+20°C
+50°C

Maksymalna wilgotność
względna

80%

Odpowiednie do stosowania
na zewnątrz

nie

- nom.
- maks.

HMI
Temperatura otoczenia:

- min.

0°C
+20°C
+50°C

Maksymalna wilgotność
względna

80%

Odpowiednie do stosowania
na zewnątrz

nie

- nom.
- maks.

Panel
Wymiary

zobacz Rys. II na stronie 27

Waga

55 kg

Materiał obudowy

blacha metalowa

Klasa ochrony

IP 54

Napięcie wejściowe

400V3ph/50Hz | 480V/3ph/60Hz |
600V/3ph/60Hz

Wewnętrzne napięcie
robocze

24 VDC (sterowniki) | 115V / 230V
(wentylator chłodzący)

Pobór energii

maks. 7,5 kW

Wewnętrzne czujniki
ciśnienia

2x zintegrowany czujnik ciśnienia (dla
ciśnienia filtra i ciśnienia wentylatora)

Zatwierdzenia i
certyfikaty

400V: CE | 480V / 600V: cULus (UL 508A)

HMI
Wymiary

255 x 165 x 125 mm

Waga

900 g

Materiał obudowy
- norma palności

PC/ABS
- UL94 V-0

Napięcie robocze

24 VDC (+/- 15%)

Pobór energii

- wyświetlacz wyłączony: nom. 4 W

Złącza zewnętrzne

- CAN + zasilanie (połączenie z Panelem)
[M12-5p złącze ekranowane]

- wyświetlacz włączony: maks. 5 W

- USB 2.0 (tylko host)
[gniazdo USB A, z osłoną
przeciwpyłową]

+5°C
+20°C
+70°C

2
2.1

OPIS PRODUKTU
Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów i
elementów:
2.1.1

MDB-Diluter

Rys. 2.1
A Jednostka wylotowa z 6 regulowanymi dyszami
B Kanał pionowy 1,5 m / Ø 500 mm
C Tłumiki
D Wentylator (SIF-1200) w obudowie dźwiękochłonnej
E Sterownik (sterownik zawiera falownik)
F HMI
G Stelaż wentylatora
H Pojemnik na pył
I Rama montażowa
J Moduł filtra (2)
K Moduł wlotu powietrza z rewizjami
L Wkład filtra CART-PTFE/15 (8)

- Ethernet 10/100 Mbit / s
[RJ45, ekranowany, z osłoną
przeciwpyłową]
Wyświetlacz:
-

rozmiar
typ
jasność
kolor
rozdzielczość

Zatwierdzenia i
certyfikaty

-

7”
rezystancyjny ekran dotykowy
300 cd/m²
262K
800 x 480 pikseli

CE
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A

J

B

A
C
D

L
E
F

B
I

K

G

C

Rys. 2.1

D
E

J

H
Panel głównych komponentów

HMI
Rys. 2.2
A Ekran dotykowy
B Uchwyt montażowy

F

I

K

A
B

H
G
Rys. 2.1

2.1.2

Najważniejsze części i elementy

Sterownik

Panel
Rys. 2.1
Przedział wysokiego napięcia
A VFD (przemiennik częstotliwości)
B Transformator
C Wentylator chłodzący
D Termostat
E Zasilacz impulsowy
F Obwody ochronne3
G Wyłącznik główny (części wewnętrzne)
Przedział niskiego napięcia
H Płytka PC
I Sterowanie ręczne
Zewnętrzne
J Panel stanu
K Wyłącznik główny (części zewnętrzne)

Rys. 2.2

Główne komponenty HMI

Kable połączeniowe
-

Panel  Kabel HMI
kabel silnika
Kabel PTC
przewód sterujący (podłączony do wyłącznika sprężonego
powietrza)

2.2

Użytkowanie

2.2.1

MDB-Diluter

Powietrze zanieczyszczone dymami spawalniczymi jest
zasysane do urządzenia przez otwory wlotowe w górnej części
obudowy. Większe zanieczyszczenia oraz iskry są
wychwytywane w labiryntowym4 pochłaniaczu iskier. Następnie
powietrze jest oczyszczane przez osiem wkładów filtrujących.
Powietrze przechodzi przez wentylator i tłumik. Czyste
powietrze jest wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez
regulowane dysze.
Wkłady filtracyjne są czyszczone indywidualnie od wewnątrz
na zewnątrz za pomocą impulsów sprężonego powietrza. Ten
system czyszczenia filtrów nosi nazwę wzmacniacza impulsów
RamAir™. Cząsteczki kurzu i brudu gromadzą się w pojemniku
na pył.
Prędkość wentylatora jest kontrolowana ciśnieniem.
Obok filtracji powietrza, urządzenie pozwala na optymalizację
wentylacji naturalnej (przewiew) i/lub mechanicznej

3.

CE (400V): wyłączniki obwodów | UL (480/600V): bezpieczniki
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4.

Sprawdź Rys. VIna stronie 29 przepływ powietrza przez moduł wlotu
powietrza

4

(wentylatory dachowe lub ścienne). Zapewnia równa
dystrybucję dymów spawalniczych zapobiegając ich
koncentracji w pomieszczeniu.
2.2.2

ControlPro

ControlPro to inteligentna platforma sterująca systemem
filtrów oraz podłączonym wentylatorem wyciągowym. Zawiera
rozbudowany pakiet funkcji do monitorowania i ustawiania
wzmacniacza impulsów RamAir™ (system czyszczenia filtra),
wymaganego przepływu powietrza i odpowiedniej prędkości
wentylatora. Za pomocą przyjaznego dla użytkownika
interfejsu HMI można zaprogramować wszystkie pożądane
parametry. Interfejs HMI przez cały czas zapewnia stały wgląd
w stan i wydajność systemu.
Sterownik ControlPro pozwala na zdalny dostęp przez
połączenie sieciowe.

3

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub zranienia spowodowane
przez ignorowanie zasad bezpieczeństwa zawartych
w niniejszej instrukcji, lub zaniedbania podczas montażu,
użytkowania, konserwacji i naprawy produktu wymienionego
na okładce niniejszego dokumentu oraz wszelkich
odpowiadających akcesoriów. Specyficzne warunki pracy lub
używane akcesoria mogą wymagać dodatkowych instrukcji
bezpieczeństwa. Natychmiast skontaktować się z dostawcą,
jeśli wykryjesz potencjalne zagrożenie podczas używania
produktu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem5
MDB-Diluter został zaprojektowany wyłącznie do odciągania i
filtrowania gazów i cząstek, które są uwalniane podczas
większości procesów spawalniczych.
ControlPro został zaprojektowany wyłącznie jako urządzenie
sterujące do użytku z systemem filtrującym typu MDB-Diluter
firmy Plymovent z podłączonym wentylatorem odciągowym.
Używanie produktu do innych celów jest uważane za niezgodne
z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szkody czy obrażenia wynikające z
takiego użytkowania. Urządzenie zostało wyprodukowane
zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami z zakresu
bezpieczeństwa. Użytkować wyłącznie urządzenie w
doskonałym stanie technicznym zgodnie z przeznaczeniem i
niniejszą instrukcją obsługi.

Specyfikacja techniczna
Nie zmieniać specyfikacji podanej w niniejszej instrukcji.

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

Kombinacje produktu
Jeśli produkt jest używany w połączeniu z innymi produktami
lub urządzeniami, odnieś się również do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji tych produktów.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu
do:
- odciągania i/lub filtrowania łatwopalnych,
żarzących się lub palących cieczy oraz elementów
stałych

Użytkownik produktu jest zawsze w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i lokalnych
przepisów bezpieczeństwa. Przestrzegaj wszystkich
obowiązujących instrukcji i przepisów bezpieczeństwa.

- odciągania i/lub filtrowania agresywnych oparów
(na przykład kwasu solnego) lub ostrych
elementów

Instrukcja użytkowania

- odciągania i/lub filtrowania cząsteczek pyłu, które
są uwalniane podczas spawania powierzchni
pokrytych preparatem gruntującym

- Każda osoba pracująca przy produkcie lub z nim musi
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i musi ściśle
przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Kierownictwo
powinno przeszkolić personel zgodnie z instrukcją i
przestrzegać wszystkich podanych zaleceń i wskazówek.

- odciągania papierosów, cygar, oleju i innych
płonących cząstek, obiektów i kwasów
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać produktu do:
- mgła olejowa
- rozpylona farba
- odciągania gorących gazów (więcej niż 45°C bez
przerwy)
- w środowisku wybuchowym lub przy
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów
Uwaga: powyższa lista nie jest listą zamkniętą.

- Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do
wykonania.
- Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem.

Symbole i instrukcje na produkcie (jeśli występują)
- Piktogramy, ostrzeżenia i instrukcje umieszczone na
urządzeniu są jednym z elementów bezpieczeństwa. Nie
mogą być zakryte ani usuwane, muszą być czytelne podczas
całego okresu eksploatacji urządzenia.
- Natychmiast wymienić lub naprawić zniszczone lub
nieczytelne oznaczenia, ostrzeżenia i instrukcje.

Użytkownicy
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez
upoważnionych, przeszkolonych i wykwalifikowanych
użytkowników. Personel tymczasowy lub w trakcie szkolenia
może użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem i na
odpowiedzialność wykwalifikowanych inżynierów.
- Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie używać
urządzenia pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci lub
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się
produktem.
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Instalacja
- Montaż tego produktu może być wykonany wyłącznie przez
autoryzowany, przeszkolony i wykwalifikowany personelu.
- Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić zgodność z
EMC.
- Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki
ochrony indywidualnej (SOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy
podczas instalacji.

5.

"Zastosowanie", jak opisano w EN ISO 12100-1 jest to użycie, do którego
wyrób techniczny jest dostosowany w sposób określony przez producenta,
łącznie ze wskazówkami określonymi w broszurze sprzedaży. W przypadku
wątpliwości jest to zastosowanie, które można wywnioskować z budowy
konstrukcji, modelu i funkcji produktu technicznego, które uważa się za
normalne. Praca urządzenia w granicach jego przeznaczenia obejmuje także
przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.

5

- Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać
lokalne ograniczenia).

OSTRZEŻENIE!
Zawsze nosić maskę i rękawice podczas wymiany/
filtra.
Odkurzacze przemysłowe wykorzystywane podczas
czynności serwisowych i konserwacyjnych powinny
spełniać wymagania klasy H wg EN 60335-2-69.

- Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i
wyjściami, które są przeznaczone do wykorzystania przez
służby ratunkowe.
- Należy uważać na wszelkie przewody gazowe, wodne i
elektryczne.
- Upewnij się, że ściana, sufit lub system nośny są
wystarczająco mocne, aby przenosić obciążenia produktem.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
- Należy zachować zdrowy rozsądek i rozwagę podczas pracy.
Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków.
- Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC).
- Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu,
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym.
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

Użytkowanie
- Należy kontrolować urządzenia i sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń. Sprawdzić działanie zabezpieczeń.
- Podczas użytkowania urządzenia należy stosować środki
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
to wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy.
- Sprawdzić środowisko pracy. Nie dopuszczaj osób
nieuprawnionych do wejścia w obszar pracy urządzenia.
- Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco
wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych
przestrzeni.

Obsługa, konserwacja i naprawy
- Przestrzegać terminów okresowej konserwacji podanych w
instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może
prowadzić do kosztownych napraw i przeglądów oraz
skutkować utratą gwarancji.
- Podczas konserwacji i naprawiania urządzenia należy
stosować środki ochrony pracy aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy
podczas pracy.

4

INSTALACJA

4.1

Narzędzia i wymagania

Wymagane są następujące narzędzia do zainstalowania
produktów:
- urządzenie podnoszące (np. wózek widłowy, dźwig)
- podnośnik (np. podnośnik nożycowy)
- wiertarka akumulatorowa
- klucze (10-13-17)
- śrubokręt
- poziomica
- przewody zasilające 4 mm² (AWG 12); 3 żyły i masa
- wkręty samogwintujące
- taśma uszczelniająca
- Przepływomierz
- podstawowe narzędzia
- narzędzia do połączeń elektrycznych6
4.1.1

Elementy pozyskiwane lokalnie

Materiały montażowe7:
- aby zainstalować panel sterowania na obudowie
wentylatora lub na ścianie (śruby o średnicy do 10
mm)
- do instalacji interfejsu HMI na ścianie (wysokość główki śrub
maks. 6 mm, Ø maks. 4 mm)
Kable połączeniowe8:
- patrz do Table I na stronie 33 specyfikacja kabli
Jeśli to konieczne:
- dodatkowe dławiki kablowe M16
Opcjonalnie (do zdalnego dostępu do interfejsu HMI przez
sieć):
- kabel ethernetowy, min. ekranowany kat. 5E

4.2

Rozpakowanie

- Należy stosować wyłącznie narzędzia, materiały, środki
smarne i techniki pracy zatwierdzone przed producenta. Nie
używaj zużytych narzędzi, nie zostawiaj narzędzi w lub na
urządzeniu.

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie
zawiera:

- Elementy bezpieczeństwa usunięte na czas wykonywania
czynności serwisowych należy zainstalować ponownie
natychmiast po zakończeniu tych czynności, i sprawdzić, czy
działają prawidłowo.

System filtrów
- MDB-FRAME | Podstawa
- MDB-BM/4 | Moduł filtra (2)
- CART-PTFE/15 | Wkład filtra (8)
- Wlot powietrza
- MDB-HOPPER/80 | Zbiornik
- MDB-OUTLET/400 | Wylot Ø 400 mm
- DB-80 | Beczka 80 litrów
- MDB-JOIN KIT | Materiały połączeniowe
- MDB-COVER/S | Pokrywa (8)
- MDB-COVER/M | Pokrywa (4)
- Zestaw śrub (2)
- Zestaw uszczelek MDB-BM/4 (3)
- Zapasowy zestaw uszczelek MDB
- SealApplicator

- Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać
lokalne ograniczenia).
UWAGA
Obsługa, konserwacja i naprawy muszą być
wykonywane zgodnie z dyrektywą TRGS 560 przez
autoryzowany, wykwalifikowany i przeszkolony
personel (z uprawnieniami) przy użyciu
odpowiednich narzędzi oraz metod pracy.
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem obsługi, konserwacji i/lub prac
naprawczych należy:
- całkowicie odłączyć urządzenie od sieci
energetycznej
- odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem
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MDB-Diluter | System filtrów

6.

Na przykład. opalarka, narzędzie do ściągania izolacji kabli

7.

Rodzaj materiału montażowego zależy od rodzaju ściany

8.

Liczba i typ kabli zależą od wybranych opcji

6

- Śruba M8x20 (9)
- Podkładka M8 (9)
- Przełącznik sprężonego powietrza (z kablem sterującym nr
20)
Wentylator odciągowy
- Wentylator
- Rama pod wentylator
Wnętrze obudowy wentylatora
- Dławiki kablowe
- Materiał połączenia elektrycznego
Jednostka wylotowa
- Tłumiki
- Łącznik kanałowy Ø 500 mm z uszczelką KEN-LOK (2)
- Kanał 1,5 m Ø 500 mm
- Jednostka wylotowa powietrza z regulowanymi dyszami
- Wspornik (dwuczęściowy)
- Pręt gwintowany M10 (2)
- Nakrętka M10 (8)

ControlPro | Sterownik
- Panel (panel sterowania), w tym klucz dwubitowy, wsporniki
montażowe (4) i materiał montażowy
- Interfejs HMI, w tym wspornik, śruba blokująca i złącze
Ethernet (IP 67)

A

B

Kable połączeniowe
- Kabel silnika: 4-żyłowy kabel ekranowany 4 mm²
- kabel PTC: 2-żyłowy kabel ekranowany 0,75 mm²
- Kabel do interfejsu HMI, w tym izolacja
termokurczliwa
- Wężyki ciśnieniowe, zawierają materiały montażowe:
- 2x10 m (do ciśnienia filtra)
- 10+1 m (do ciśnienia wentylatora)
- Schemat elektryczny
Jeśli którejś części brakuje lub jest zniszczona, skontaktuj się z
dostawcą.

4.3

Ustawienie

Możesz zamontować MDB-Diluter na podłodze lub
na platformie. Należy upewnić się, że będzie można
bez przeszkód skierować dysze wylotowe w kierunku
warstwy dymów spawalniczych.
W zależności od warunków pracy może zaistnieć potrzeba
zastosowania krótszego lub dłuższego przewodu /kanału/ niż
załączony 1,5-metrowy.
•

4.4.2

Montaż ramy

Moduł wylotu powietrza i zbiornik

Należy zainstalować moduł wylotu powietrza (MDBOUTLET/400) za koszem samowyładowczym (MDB-HOPPER)
na ramie montażowej.
Aby zainstalować moduł wylotu powietrza, wykonaj
następujące czynności.
Moduł wylotu powietrza (MDB-OUTLET)
Rys. 4.2
• Wywierć otwór o średnicy 9 mm w dwóch wycięciach (A)
modułu wylotowego.

A (2x)

Odnieś się do Rys. III na stronie 28 przykłady
pozycjonowania.

4.4

Montaż systemu filtrów

Aby zainstalować system filtrów, wykonaj
następujące czynności.
4.4.1

Podstawa (MDB-FRAME)

Rys. 4.1
• Zamontować ramę montażową9 za pomocą śrub M8x16 (A)
i podkładek (B). Dokręć luźno śruby.

9.

Rys. 4.1

A
BRys. 4.2

Moduł wylotu powietrza

Rys. 4.3
• Tymczasowo zdemontuj tylną stronę ramy, aby umieścić
moduł wylotowy na ramie.

C
D

Uwaga: „otwarte” boki prętów znajdują się na zewnątrz
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7

A

B

A

B

B

A

A

A

A
Rys. 4.6

Podnośnik pojemnika na pył

Rys. 4.7
• Zamontować urządzenie blokujące (A) z 2 podkładkami i 2
śrubami.
Rys. 4.3

Moduł wylotu powietrza na ramie

Rys. 4.4
• Lekko unieś moduł wylotowy i umieść profile wsporcze (A)
w szczelinach (B).
A

A (2x)

Rys. 4.7

D

Urządzenie blokujące

Rys. 4.8
• Przełóż kołek do podnoszenia (B) przez otwory i przymocuj
go za pomocą 2 zawleczek (A).
• Włożyć kołek przedłużający z uchwytem (C) do kołka
podnoszącego.

B (4x)

A
Rys. 4.4

A

Profile wspierające.

Rys. 4.5
A
Zbiornik (MDB-HOPPER)
• Umieść zbiornik (A) na ramie.

B

A

B

Rys. 4.8

C

B

C

C

kołek podnoszący

Rys. 4.9
Uszczelnienie (zestaw montażowy uszczelnienia MDB)
Specjalnie skonstruowane uszczelnienia między ramą,
poszczególnymi modułami filtracyjnymi, modułem wylotowym i
płytami osłonowymi są niezbędne do zapewnienia szczelności
całego systemu MDB-Diluter.

Rys. 4.5

Jak nakładać
uszczelnienie:

Zasobnik na ramie

Zapięcie
• Dokręcić śruby całej ramy (patrz Rys. 4.1).

Jak korzystać z aplikatora
uszczelnień:

Rys. 4.6
Podnośnik pojemnika na pył
• Zamontować podnośnik pojemnika na pył (B) do ramy.
Umieść śruby M10x40 (A) od wewnątrz w szczelinach10.

•
•
10. Bez udziału podkładek Podnośnik pojemnika na pył ma pewną tolerancję
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Usuń pył, jeśli występuje, z górnej ramy.
Połóż uszczelki luźno na ramie i złóż je razem11.

11. Nie martw się o niewielkie przesunięcie otworów uszczelnienia

8

•

Upewnij się, że wyrzynarki są ściśle dopasowane.
90°

Rys. 4.9

Rys. 4.11

Wentylator na stelażu

Rys. 4.12
• Usuń pył, jeśli występuje, z powierzchni krawędzi modułu
filtra.
• Połóż uszczelki luźno na module filtra złóż je razem14.

Jeden pasek 846 mm jest zbędny.
Rys. 4.10
•
•
•

•

•

Rozpakowanie

Zacznij od długiej uszczelki (1046 mm).
Staraj się unikać dotykania lepkiej strony
palcami.
90°
Upewnij się, że uszczelka
jest przymocowana
pośrodku krawędzi ramy i że ułożenie pasuje do
siebie.

•

Upewnij się, że wyrzynarki są ściśle dopasowane.

Obierz ok. 50 mm materiału podkładowego (A) i przyklej
uszczelkę do ramy. Dopasuj podkład na wewnętrznej
stronie ramy.
Kontynuuj obieranie i naklejanie uszczelki krokami co ok.
50 mm zgodnie ze wskazaną sekwencją (B).

90°

A

±

Rys. 4.12

Uszczelki na module filtra

Rys. 4.13

mm
50

Zacznij od długiej uszczelki (1046 mm).
Staraj się unikać dotykania lepkiej strony
palcami.
Upewnij się, że uszczelka jest przymocowana
pośrodku krawędzi i że ułożenie pasuje do
siebie.

•
•
•

B

2

1

•

5

4

Rys. 4.10

4.5

3

•

A
C

Obierz ok. 50 mm materiału podkładowego (A) i przyklej
uszczelkę do ramy. Dopasuj podkład na wewnętrznej
stronie modułu filtra.
Kontynuuj obieranie i naklejanie uszczelki krokami co ok.
50 mm zgodnie ze wskazaną sekwencją.

A

Usunięcie materiału podkładowego

B

A

Moduły filtrów (MDB-BM/4)

MDB-Diluter zawiera dwa moduły filtrujące jeden na drugim.
90°
Górna i prawa strona każdego modułu filtra jest już
wyposażona w uszczelki. Tylko moduły filtrów po lewej stronie
należy zaopatrzyć w dodatkowe uszczelki.

±

50

mm

A

Aby umieścić dodatkowe uszczelki po lewej stronie modułu
filtra, wykonaj następujące czynności.

B

Rys. 4.11
• Wyjmij karton i torbę z tworzywa sztucznego z modułu
filtra12.
• Unieś i obróć moduł filtra o 90 ° w oryginalnym
opakowaniu13.

1

13. Nie przesuwaj modułu filtra, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek i materiału
podkładowego
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C

5
6

3

4
Rys. 4.13

12. Pozostaw moduł filtra na palecie, aby uniknąć uszkodzenia

2

Usunięcie materiału podkładowego

A
14. Nie martw się o niewielkie przesunięcie otworów uszczelnienia

C

2x
9

4x

7

2

(±30 sec.)

3

4

4x
Rys. 4.14
• Unieś i obróć moduł filtra z powrotem do pierwotnego
położenia.
• Powtórz procedurę dla drugiego modułu filtra.
<60 s

90°

5
4x

A

Rys. 4.14

8a
1

Rys. 4.15

(±30 sec.)
Obróć9
z powrotem

Rys. 4.16
4
• (1) Usuń <30
materiał
podkładowy uszczelek.
s
• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej
2
klatki ramy montażowej (pozycje narożne).

Aby wymienić uszkodzoną lub nieprawidłowo
nałożoną uszczelkę, wykonaj następujące czynności.
A
• Usuń uszkodzoną
lub nieprawidłowo
nałożoną
3
uszczelkę.
• Najlepiej: usuń resztki kleju, jeśli występują, z
C
modułu filtra (np. Przy pomocy zmywacza do
naklejek). Upewnij się, że nie uszkodzisz
4x
4
nieuszkodzonych
uszczelek.
Zamontuj zapasową uszczelkę zgodnie z
2
powyższymi
5
A instrukcjami.
4x
<60 s
4x
UWAGA
Ogólne instrukcje instalacji
B zanim umieścisz szpiczaste kołki
• Usuń podkład,
pozycjonujące na ramie i module filtra. Staraj się
unikać dotykania lepkiej strony palcami.

•
•

(3)1Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.

2x
(4) Umieść panel boczny w przeciągu 60 sekundna
3

urządzeniu filtrującym.

•

(5) Nałóż podkładkę + <60
nakrętkę
zabezpieczającą na kołki
s
ustalające i dokręć je.

•

•

•

Zawsze używaj smaru SealApplicator na
materiale uszczelniającym przed podłączeniem
A
dowolnego elementu systemu MDB-Diluter15.
Przy użyciu SealApplicator można lekko
przesunąć panel boczny, aby uzyskać właściwą
B
pozycję. Po ok. 60 sekund smar jest suchy, więc
nie możesz już przesuwać panelu bocznego.
9x
Instaluj jeden
C moduł filtra na raz. Po rozpyleniu
natychmiast ustaw moduł filtra lub dowolny inny
element16.
1x

Pionowe połączenie modułów filtrów

Rama w pozycji poziomej

3

2x
4x

4

1
2
4x

1x

5
4x

<60 s

1x
Rys. 4.16

Moduł filtra na ramie

Rys. 4.17
• Umieścić kołki w pozostałych 2 nakrętkach koszyczkowych i
dokręcić je nakrętką kołnierzową (B).

+

A

A
B

B

4x

A

5x

A

Zdejmij pokrywki filtrów i okrągłe osłony z tyłu, aby
mieć łatwiejszy dostęp do wnętrza modułów filtrów
w celu podłączenia.
4.5.1

Moduł filtra na ramie

Rys. 4.15
• Ustaw ramkę MDB-FRAME (A) w pozycji całkowicie
poziomej.

15. Uszczelki są wyjątkowo przyczepne; bez użycia SealApplicator komponenty
mogą się skleić w niewłaściwej pozycji i nie można ich odłączyć bez
uszkodzenia.

B
A
A (4x)
Rys. 4.17

B (2x)

Pozycja ćwieków

Rys. 4.18
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej
ramy pierwszego modułu filtra (pozycje narożne).
•

(3) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.

•

(4) Umieść kolejny moduł filtra (A) w ciągu 60 sekund na
poprzednim

•

(5) Umieść podkładkę + przeciwnakrętkę (B) na kołkach
pozycjonujących i dokręć je.

16. Po ok. 60 sekundach Smar SealApplicator traci swoje funkcje i nie można już
przesuwać panelu bocznego
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•

Umieść moduł wlotu powietrza w ciągu 60 sekund na
module filtra.
UWAGA
Upewnij się, że zainstalowałeś prostokątne otwory
nad komorą filtra.

3

4

1
2
4x

5
4x

<60 s

3

9x
Rys. 4.18

4

1
2
4x

Drugi moduł filtrujący

Rys. 4.19
• Umieścić kołki w pozostałych 5 nakrętkach koszyczkowych i
dokręcić je nakrętką kołnierzową (B).

5
4

<60 s

A
B

B

Rys. 4.21

A
A
B

B

A (4x)

A

Rys. 4.19

4.5.2

Rys. 4.22
• Umieścić 9x śrubę M20x8 z 9x podkładką M8 w nakrętkach
koszyczkowych, aby przymocować oba komponenty.

8x

B

Pozycja modułu wlotu powietrza

B (5x)

9x

Pozycja ćwieków

Wlot powietrza

Moduł wlotu powietrza zawiera 9 nakrętek klatkowych do
podłączenia do modułu filtra.
Rys. 4.20
• Zdejmij 9 nakrętek koszyczkowych17 z górnej części
górnego modułu filtra.
8x

3x

3x

Rys. 4.22

4.5.3

Moduł wlotu powietrza na module filtra

Zaślepka

Moduł wylotu powietrza jest dostarczany z zaślepką.
•
•
•

Załóż zaślepkę na otwartą stronę modułu wylotu powietrza.
Zamocować 4 wkrętami samogwintującymi.
Przymocuj za pomocą wkrętów samogwintujących.

4.6
3x

Rys. 4.20

Demontaż nakrętek klatkowych

Rys. 4.21
• Usuń materiał podkładowy uszczelek na górze modułu
filtrującego.
•

Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.

17. Możesz je wyrzucić
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Wąż ciśnienia filtra

Każdy moduł filtra zawiera jeden wąż sprężonego powietrza z
trójnikiem.
Rys. 4.23
• Umieść każdy trójnik (D) z tyłu każdego modułu filtra.
• Połącz węże szeregowo.
•

Włóż wtyczkę końcową (A) do ostatniego trójnika.

•

Zamontuj przełącznik sprężonego powietrza (B).

•

Podłącz luźny koniec przewodu pneumatycznego do
przełącznika sprężonego powietrza (B) za pomocą trójnika.

•

Zamontować regulator sprężonego powietrza (CAR-KIT lub
11

podobny) (C) na ramie montażowej. Ustaw na 5 barów.
•

Zamontuj przewód sprężonego powietrza między
przełącznikiem sprężonego powietrza (B) a regulatorem
sprężonego powietrza (C).
UWAGA
Upewnij się, że kierunek przepływu powietrza przez
regulator jest prawidłowy; wskazuje na to strzałka z
tyłu.

4.8

Wkład filtra

Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.
Rys. 4.25
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę €. Następnie
odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
• Umieść wkład filtra (B) w uchwycie wkładu (A).
•

Zamontuj usunięte części w odwrotnej kolejności.

A

A

max. 2 mm

Rys. 4.25

C

D

E

F

Instalacja wkładów filtracyjnych

UWAGA
Upewnij się, że przód wkładu filtra jest wyrównany*)
z obudową filtra, aby pokrywa dobrze się zamykała.
Jeśli tak nie jest, wkład filtra nie jest prawidłowo
ustawiony. Może to spowodować wyciek i mniej
wydajne działanie wkładu filtracyjnego.

Wąż ciśnieniowy

OSTRZEŻENIE!
Zapobiegaj uszkodzeniu mechanizmu czyszczącego.
max.
2 mm
>2 zapobiec
mm
Aby
uszkodzenia
mechanizmu
czyszczącego upewnić się, czy sprężone powietrze
jest wolne od oleju i wilgoci (patrz ISO 8573-3 klasa
6).

4.7

C D

max. 2 mm

B

Rys. 4.23

B

*)

tolerancja: max. 2 mm
>2 mm

max. 2 mm

Płyty zamykające

Rys. 4.24
• Wykonaj dodatkowe otwory w uszczelkach. Muszą
odpowiadać otworom w module filtra.
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
•

(2) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.

•

(3) W ciągu 60 sekund nałóż jedną pokrywę na moduł
filtrujący.

•

(4) Przymocuj pokrywę za pomocą śrub kołnierza.

•

Powtórz tę procedurę dla pozostałych pokryw.
>2 mm
1

•

Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych wkładów filtra.

4.9

Pojemnik na pył

>2 mm

Rys. 4.26
• Umieść pojemnik na pył (D) pod zbiornikiem (A).
• Za pomocą uchwytu (C) podnieś pojemnik na pył i ustaw
go we właściwej pozycji.
•

Przymocuj kosz na śmieci do pojemnika za pomocą zacisku
szybkiego połączenia (B).

2
3

Rys. 4.24

Płyty zamykające
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A

•

Zainstaluj wentylator (D).

•

Upewnij się, że wylot filtra jest wyrównany z wlotem
wentylatora. W razie potrzeby zmień wysokość nóżek
regulacyjnych ramy wentylatora.

•

Wsuń łącznik kanału do końca w otwór wlotowy
wentylatora.

B

A

UWAGA
Należy upewnić się, czy wentylator i jednostka
filtracyjna są na tym samym poziomie. Sprawdź
zarówno poziomo, jak i pionowo.

C

D

A
Rys. 4.26

4.9.1

B

C

D

Pojemnik na pył

Wentylator odciągowy

B
Rys. 4.27
• Umieścić wentylator wyciągowy na stelażu wentylatora.
C

A

D
Rys. 4.28

4.9.3

B

Podłączenie jednostki filtracyjnej z wentylatorem

Tłumiki

Rys. 4.29
• Umieścić łącznik (C) w otworze wylotowym wentylatora
(D). Zamocować 8 wkrętami samogwintującymi.
• Umieścić drugi łącznik (A) u góry tłumika (B). Zamocować
8 wkrętami samogwintującymi.
•

Umieścić tłumikna dolnym łączniku (C). Zamocować 8
wkrętami samogwintującymi.

A
Rys. 4.27

Wentylator na stelażu

Standardowo pokrywa rewizyjna jest umieszczona z przodu
urządzenia. Istnieje możliwość przeniesienia pokrywy
rewizyjnej do tyłu.
•

W razie potrzeby zmienić położenie pokrywy rewizyjnej.

4.9.2

Podłączenie jednostki filtracyjnej z
wentylatorem

B

Wylot jednostki filtracyjnej jest zakończony pierścieniem
połączeniowym. Pozostałe potrzebne elementy:
- adapter Ø 400 mm
- łącznik przewodu Ø 400 mm z uszczelnieniem KEN-LOK

C
D

Rys. 4.28
• Zamocować adapter (B) na kołnierzu (A). Nie nasuwać
adaptera w całości na pierścień, ale pozostawić około 20
mm.
Zdemontować pierścień połączeniowy z obudowy
filtra w celu ułatwienia montażu. Aby zamocować
ponownie należy użyć wkrętarki akumulatorowej.
•
•
•

Przymocuj adapter do pierścienia łączącego za pomocą 4
wkrętów samogwintujących.
Wykonaj to połączenie szczelnie za pomocą taśmy
izolacyjnej (najlepiej dwóch okrążeń).

Rys. 4.29

4.9.4
•

Montaż tłumika

Jednostka wylotowa z regulowanymi dyszami

Określ kierunek jednostki wylotowej i kierunek przepływu
powietrza poszczególnych dysz.

Zamocować łącznik (C) do adaptera (B). Zamocować 4
wkrętami samogwintującymi.
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4.10

W zależności od warunków może zajść potrzeba
częściowego lub całkowitego zamknięcia jednej lub
kilku dyszy.

Rys. 4.32
• Podłącz przewód sprężonego powietrza do
opcjonalnego CAR-KIT lub podobnego (A).
Przymocuj linię bezpiecznie.

Rys. 4.30
• Umieścić jednostkę wylotową (A) na przewodzie (B).
Zamocować 4 wkrętami samogwintującymi.
• Umieścić przewód na tłumiku. Zamocować 8 wkrętami
samogwintującymi.

OSTRZEŻENIE!
Zapobiegaj uszkodzeniu mechanizmu czyszczącego.
Aby zapobiec uszkodzenia mechanizmu
czyszczącego upewnić się, czy sprężone powietrze
jest wolne od oleju i wilgoci (patrz ISO 8573-3 klasa
6).
4.10.1 Czujnik ciśnienia filtra

B

Aby monitorować ciśnienie filtra, należy podłączyć wężyki
pneumatyczne między systemem filtrowania a wewnętrznym
czujnikiem ciśnienia filtra. Ten czujnik mierzy różnicę ciśnień
między komorą filtra a obudową zbiornika sprężonego
powietrza.

A

Rys. 4.32
• Zdejmij zaślepki z + i – (B+C) na dolnym module filtra.
• Zainstaluj dławik kablowy w przyłączu + i –.

B

Rys. 4.30

Podłączenie sprężonego powietrza

B

B

Jednostka wylotowa na przewodzie

+ –

Aby wzmocnić konfigurację, należy przymocować pionowy
kanał do jednostki filtrującej18. Moduł wlotu powietrza zawiera
otwory w górnej krawędzi do włożenia pręta gwintowanego.

A

Aby przymocować kanał do jednostki filtrującej, wykonaj
następujące czynności.
Rys. 4.31
• Zamontuj dwa pręty gwintowane z nakrętkami do modułu
wlotu powietrza (pozycja A+B). Dokręć śruby (C).

B C

•

Zamontuj drugą stronę prętów gwintowanych do kanału za
pomocą wspornika podtrzymującego i nakrętek (D).

•

Upewnij się, że kanał i B
system filtrów są ustawione
równoległe do siebie (E).

Rys. 4.32

połączenie + i –

Rys.B-B
4.34
SECTION
• B Zdejmij pokrywę filtra i zainstaluj
kolejny
SECTION
B-Bdławik kablowy

B

•
•

A
B

•

wewnątrz modułu filtra (+).
(1) Przełóż wąż pneumatyczny przez złącze +.
(2) Przełóż wąż przez drugi dławik kablowy do komory
filtra.
(3) Przełóż wąż pneumatyczny przez złącze –.

B

+

2

E

1

C

D

+
E

3

–

Rys. 4.33

Rys. 4.31

Mocowanie kanału

C

E

Dławnice kablowe i węże pneumatyczne

Rys. 4.34
• Upewnij się, że masz około 25 mm końcówki węża (A+B).
• Dokręć wszystkie dławiki kablowe.

18. Zamiast mocować kanał do jednostki filtrującej, można również przymocować
go do ściany.
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4.11
B

Musisz zainstalować sterownik i interfejs HMI w
dobrze widocznym i dostępnym miejscu.

+

UWAGA
Nie należy narażać żadnego elementu ControlPro na
wibracje lub promieniowanie cieplne.
Zalecamy zainstalowanie panelu z boku obudowy
wentylatora.

+

4.11.1 Panel

–
Rys. 4.34

Montaż urządzeń kontrolnych

A

Rys. 4.37
• Przymocuj wsporniki montażowe (A) do sterownika za
pomocą dostarczonych materiałów montażowych (B).

Końcówki węży pneumatycznych

Rys. 4.36
• Podłącz drugą stronę węży pneumatycznych do
odpowiednich złączek wtykowych (A) w dolnej płycie
Panelu.

B (4x)

4.10.2 Czujnik ciśnienia wentylatora
Aby monitorować ciśnienie wentylatora, należy podłączyć
wężyki pneumatyczne do wewnętrznego czujnika ciśnienia
wentylatora.
Rys. 4.35
• Określ położenie czujnika ciśnienia w kanale pionowym.
Najlepsza pozycja: ok. 500 mm poniżej głowicy wylotowej.
• Wywierć dwa otwory Ø 10 mm w pionowym kanale we
wskazanych pozycjach (A+B).
•

Podłączyć wężyk ciśnieniowy (D) z trójnikiem (C) do kanału
za pomocą dostarczonego materiału łączącego.

Rys. 4.36
Filter +
• Podłącz drugą stronę wężaFilter
pneumatycznego
do
–
Fan + (B)19 w dolnej płycie panelu.
odpowiedniej złączki wtykowej
B

A (4x)
Rys. 4.37

Wspornik montażowy

Rys. 4.38
• Zainstaluj sterownik na obudowie wentylatora lub na
ścianie. Upewnij się, że jest w poziomie.

A

± 500 mm (20 in.)

A+B

90°
C

B

D

Rys. 4.35

Montaż czujnika ciśnienia

Rys. 4.38

4.10.3 Podłączenie wężyków pneumatycznych do
sterownika
Odnieś się do akapitu 4.10.1 i 4.10.2.

+ ― +

Rys. 4.36

A Filter Pressure
B Fan Pressure

Montaż sterownika do obudowy wentylatora

Obudowa sterownika zawiera dwie zdejmowane płyty dolne,
które zawierają następujące dławiki kablowe i złącza:
Rys. 4.38
Przedział
A Dławik
B Dławik
C Dławik

wysokiego napięcia (lewa dolna płyta)
kablowy M25 dla kabla silnika
kablowy M16 dla kabla PTC
kablowy M25 dla przewodu sieciowego

Przedział niskiego napięcia (prawa dolna płyta)
D Uniwersalne dławiki kablowe M16 (4)
E Złączki wciskane (3) do rur ciśnieniowych20

Podłączenie wężyków pneumatycznych do sterownika

19. Złączka wciskana – (minus) pozostaje nieużywana
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20. Ciśnienie wentylatora + | Ciśnienie filtra + i –

15

•

Zainstaluj wspornik na ścianie. Użyj wszystkich 3 punktów
mocowania i upewnij się, że wspornik jest wypoziomowany.

•

Umieść interfejs HMI na wsporniku.

A

A
Rys. 4.38

B

C

D

B

E

Płyty dolne

Table I na stronie 33 zawiera przegląd niezbędnych i
opcjonalnych kabli potrzebnych do zainstalowania systemu.
•

W zależności od wybranych opcji określ liczbę i typ
wymaganych kabli.

Jeśli liczba przekracza 4 kable (z wyjątkiem przewodu
sieciowego), należy zainstalować dodatkowe dławiki kablowe w
prawej dolnej płycie. W takim przypadku wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.39
• (1) Poluzuj wężyki ciśnieniowe na złączkach wtykowych po
wewnętrznej stronie panelu sterownika.
• (2) Poluzuj i (3) usuń prawą dolną płytę.
•

Otwórz wymaganą liczbę wybitych otworów21.

•

(4) Umieść dodatkowe dławiki kablowe M16 (E) w dolnej
płycie i dokręć je.

•

Zainstaluj dolną płytę.

•

Zamocuj wężyki ciśnieniowe do złączek wtykowych.
OSTRZEŻENIE
Musisz zdjąć dolną płytę, aby
1 umieścić dodatkowe
dławiki kablowe, aby uniknąć uszkodzenia
wewnętrznych części panelu sterowania.

1
2

C
Rys. 4.40

Montaż interfejsu HMI

Rys. 4.41
• Przymocuj interfejs HMI za pomocą śruby blokującej (A).
• Podłącz kabel interfejsu HMI (C) do złącza CAN (B) i dokręć
go.

B
A
Rys. 4.41

C

D

Śruba blokująca i kabel interfejsu HMI

Opcjonalnie:
Rys. 4.42
• Podłącz dostarczone złącze polowe Ethernet (B) do kabla
ethernetowego (A).
• Zdejmij osłonę przeciwpyłową (patrz Rys. 4.41D) i umieść
przewód ethernetowy w odpowiednim porcie LAN.

2

A

B

3

Rys. 4.42

4.12

3
4
Rys. 4.39

Dodatkowe dławiki kablowe (opcjonalnie)

4.11.2 HMI

4

Rys. 4.40
• Odkręć śrubę blokującą (C) i interfejs HMI (B) od
wspornika (A).

21. Maks. 4
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Złącze pola Ethernet

Podłączenie elektryczne

W niniejszym rozdziale opisano podłączenie
elektryczne wszystkich niezbędnych i opcjonalnych
komponentów do panelu sterowania.
W zależności od konkretnej konfiguracji systemu filtrującego,
niektóre połączenia na płycie PC wewnątrz panelu pozostają
niewykorzystane. Płyta PC zawiera odłączalne zaciski śrubowe
("złącza").
Table I na stronie 33 zawiera przegląd niezbędnych i
opcjonalnych kabli22 potrzebnych do zainstalowania systemu.

22. Zalecane specyfikacje kabli; używaj kabli o maks. średnicy drutu 1,5 mm²
(AWG 16)
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OSTRZEŻENIE
- Skróć nadmierne długości kabli. Zwój lub wiązka
kabli może powodować zakłócenia
elektromagnetyczne.

Przegląd wszystkich połączeń elektrycznych i
pneumatycznych znajduje się Rys. IV na stronie
29.

- Upewnij się, że podłączasz przewody w prawidłowy
sposób. Niewłaściwe okablowanie może
spowodować trwałe uszkodzenie płyty głównej.

4.12.1 Przewód zasilający (kabel #5)
Aby podłączyć zasilanie do sterownika, wykonaj następujące
czynności.

- Użyj dławików kablowych, aby wprowadzić kable
do panelu sterownika.
- Zachowaj zaślepki na dławikach kablowych, które
nie są używane, aby uniknąć zanieczyszczenia
panelu sterownika.

OSTRZEŻENIE!
Połączenie wysokiego napięcia

- W przypadku wszystkich połączeń zapoznaj się
również z oddzielnie dostarczonym schematem
elektrycznym.

Rys. 4.43
• Przełóż przewód zasilający (B) przez prawy dławik kablowy.
• Podłącz go do złączy L1, L2 i L3 na zaciskach wyłącznika
głównego (A) i do PE23 na lewym złączu.

- Sprawdź Table II na stronie 33 specyfikację
wejść cyfrowych (wysoka / niska).

•

Dokręcić dławiki.

Ogólne instrukcje podłączania kabla do
określonego złącza (o ile nie zaznaczono inaczej)
Zdejmowanie izolacji:
mm

cal

A

50

2

B

6

¼

A

B

•

(1) Przełóż kabel przez dławik kablowy M16 do panelu
sterowania.

•

(2) Ostrożnie wyjmij złącze z płyty PC. Pociągnij złącze w
kierunku horyzontalnym.

•

Przytnij kabel do odpowiedniej długości i zepnij przewody.

A

B
Rys. 4.43

Aby zainstalować kabel silnika i kabel PTC do sterownika,
wykonaj następujące czynności.

2

Rys. 4.44
• Włóż kabel silnika (A) przez lewy dławik kablowy.
• Włóż kabel PTC (B) przez środkowy dławik kablowy.

Tylko ekranowane kable:
• Umieść rurkę termokurczliwą na przewodzie
uziemiającym (A) i osłonie kabla (B).
• Za pomocą opalarki (C) obkurcz rurkę termokurczliwą.
B4 A

Przewód zasilający

4.12.2 Kabel silnika + kabel PTC

1

A

PE

C

B

C

5
A
B

3

1

Wszystkie kable:
• (3) Włóż przewody do złącza.
2
• (4) Dokręć śruby.
• (5) Umieść złącze z powrotem na płycie PC.
• Dokręcić dławiki.
4

Rys. 4.44

5

Kabel silnika + kabel PTC

Aby podłączyć kabel silnika i kabel PTC do VFD (falownika),
wykonaj następujące czynności.

3

Odłączany blok zacisków śrubowych („złącze”)
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23. PE = Uziom ochronny [protective earth]
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Podłączenie kabla silnika i kabla PTC do silnika
wentylatora

Rys. 4.44 + Rys. 4.47 (schemat elektryczny)
Podłączenie kabla silnika do VFD
• Zdejmij przednią pokrywę (dolną część) VFD wewnątrz
sterownika.
• Zdejmij zewnętrzną izolację z kabla silnika w miejscu
zacisku EMC (A).
•

Podłączyć kabel silnika zgodnie ze schematem
elektrycznym.

•

Zamocuj zacisk EMC.

Rys. 4.48
• Podłączyć przewody kabla silnika do złączy U1, V1, W1 (C)
i PE (A) w skrzynce połączeniowej wentylatora.
• Połącz metalowe płytki (dostarczone w plastikowej torbie w
skrzynce połączeniowej), aby uzyskać połączenie „delta”.
Filter pressure
Upewnij się, że połączenie
jest zgodne z płytką silnika.

-

(internal
sensor)
Podłączyć przewody
kabla PTC
(w tym ekran do PE) do
złącza PTC (B) w skrzynce połączeniowej. To podłączenie
nie jest wrażliwe na fazę.

•

+

Fan pressure
(internal sensor)

-

+

PE

A

RS-232
(for service only)

B
C
Rys. 4.48

Podłączenie „w trójkąt” kabla silnika do silnika wentylatora

A
Rys. 4.45 Kabel silnika do VFD
4.12.3 Panel  Kabel HMI
Fan Pressure
Dustbin
CAN Slave
RS485
VFD
Digital
input
1-5
sensor
sensorRys. 4.46
+ Rys. 4.47 (schemat elektryczny)
Podłączenie kabla PTC do VFD
PMD cable
• Podłączyć kabel PTC zgodnie ze schematem elektrycznym.
Solenoid cable
PTC cable
System
control
Control box
- A: śrubokręt
panel (SCP)
(CB-PMD)
Filter
Pressure
Analog - B:
X3.1-2
przewody
13 + 33
CAN HMI
Digital input 6-12
sensor
X3.3-4
output
X1.3-4 (compressed air)
13

M

X3.9-10

X1.5-6 solenoid

5

V 97

X3.11-12

X1.7-8 solenoid

PE

W 98

X3.13-14

X1.1-2 ∂P filter

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Filter Pressure
sensor

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 4 5

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

BTN start/stop fan
BTN filter cleaning
Service mode switch
Spare

IN 5 External start/stop signal IN 9
IN PTC
6 Fire
alarm (ShieldControl) IN 10
cable
Danfoss
IN 7 Sliding valve feedback
1 inverter
IN 11
frequency
IN 8 Sliding valve feedback 2(VFD)IN 12
13

33
U 96

M

Fan Pressure
sensor

Digital input 1-5

Filter Pressure
sensor

Digital input 6-12

PT cable

Analog
output
1 2 3

Kabel PTC do VFD

Analog
output

Light tower

L1 L2 L3

Mains
Digital inputB6-12

Dustbin
sensor

RS485 VFD

CAN Slave

1 2 3 4 5

+ 24V
IN 3
GND
SHD

+ 24V
IN 2
GND
SHD

Indicator LED’s

Power

Main switch

Mains cable

CAN Slave
Valves

OUT
GND
SHD

+ 24V
IN 1
GND
SHD

A

Rys. 4.46

V1

6

99 (PE)

RS485 VFD
Digital input 1-5
53
motor cable
VFD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
131 2 3 4 5

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Fan Pressure
sensor
1 2 3 4

X3.7-8

U 96

A
B
GND
SHD

Dustbin
sensor
1 2 3 4

3Ø

Relays

X3.5-6

33

CAN HMI
Pressure transmitter
(PT-1000) 1 2

Fan alarm
Compressed air switch
External alert Rys. 4.49
Dustbin level switch

Kolory przewodów
+24V
czerwony
CAN_H
biały
CAN_L
niebieski
GND
czarny
SHD
przewód
uziemiający (z
rurką
termokurczliwą)

CAN HMI

Kabel #1

[strona 17]

Panel przyłączeniowy  HMI

4.12.4 Kabel sterowniczy
Kabel nr 20 łączy przełącznik sprężonego powietrza z panelem.

V 97
W 98

3Ø

99 (PE)

motor cable

Rys. 4.47

•

Schemat elektryczny

Przymocuj dławiki kablowe kabla silnika i kabla PTC.

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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Solenoid cable

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.12.6 Przekaźniki wyjściowe (kabel # 8 i # 9) (opcje)

Digital input 6-12

Valves

Digital input
6-12
Fan Pressure
Dustbin

Indicator LED’s

sensor

sensor

Digital input 1-5

CAN Slave

RS485 VFD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Power

Analog
output

Filter Pressure
sensor

CAN HMI

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Light tower

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

+ 24V Relays
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Valves
Oba przekaźniki
wyjściowe są dostępne do podłączenia do
urządzenia
Możliwe zdarzenia do aktywacji
6
1 2 3 4 5zewnętrznego.
przekaźników to:
- Uruchom / zatrzymaj wentylator24
- Czyszczenie filtra aktywne
- Tryb systemu: Automatyczny
- Aktywne ostrzeżenie
- Sygnały ostrzegawcze: brak sprężonego powietrza / pełny
Valves
pojemnik na pył
2 3 4 5alarm
6
1- Aktywny
- Sygnał alarmowy: brak sprężonego powietrza

UWAGA
- Możesz wybrać podłączenie kabli jako NO
(normalnie otwarty) lub NC (normalnie
zamknięty).
- Maksymalne podłączenie: 30 VDC / 2,5 A na
przekaźnik.

Kabel nr 20

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Digital input 1-5

8 9 kontrolnych
10 11 12
1 4.50
2 3 Podłączenie
4 5 6 7 kabli
Rys.

[strona 17]

W razie potrzeby podłącz przekaźnik 1 i / lub przekaźnik 2
do urządzenia zewnętrznego.
wejście IN 10Digital input 1-5
Musisz wybrać konkretne zdarzenie, które ma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
aktywować przekaźnik (i) na interfejsie HMI (patrz
ekran nr 1.4).
+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Digital input 6-12
4.12.5 Wejścia sygnałowe (opcja)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
W razie potrzeby można podłączyć ControlPro do sygnału start
/ stop i / lub sygnału alarmowego z urządzenia zewnętrznego;
Digital
input#6
6-12
- sygnał start/stop:
kabel
- sygnał
alarm:
kabel
#7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

•

Relays 2

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Relays 1

Digital input 6-12

USB Valves
5 6
1 2 3 4updates)
(firmware
USB
(firmware updates)
Ethernet
(for service only)
Ethernet
(for service
only)
Valves

Indicator LED’s

Relays

Valves

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Power

Filter Pressure
sensor

Digital input 6-12

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

+ +24V
24V
ININ6 1
+ +24V
24V
ININ7 2
+ +24V
24V
ININ8 3
+ +24V
24V
ININ9 4
+ +24V
24V
ININ105
+ COM1
24V
INGND
11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Digital input 1-5
Digital input 6-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
5 6
2
1
3
2
4
3
5
Kabel #6
4
NC 2
6
NO
2
COM 2 5
7
Digital input 1-5
NC 2
6
8
9 10
1 2 3 4 5 6 7 8COM
2 117 12
8
[strona 17]
CAN HMI

wejście IN 5
Kabel #7

Digital input 6-12
6-12
11 12 13 14 15 16
9 10
1 2 3 4 5 6Digital
7 8 input

+ 24V
+ 24V
IN 6 IN 6
+ 24V
+ 24V
IN 7 IN 7
+ 24V
+ 24V
IN 8 IN 8
+ 24V
+ 24V
IN 9 IN 9
+ 24V
+ 24V
IN 10IN 10
+ 24V
+ 24V
IN 11IN 11
+ 24V
+ 24V
IN 12IN 12
COM2
COM2
GNDGND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rys. 4.51

Digital input 6-12

[strona 17]
wejście IN 11

Podłączenie zewnętrznych sygnałów wejściowych

6-12
11 12 13 14 15 16
9 10
1 2 3 4 5 6Digital
7 8input

+ 24V
+ 24V
IN 6 IN 6
+ 24V
+ 24V
IN 7 IN 7
+ 24V
+ 24V
IN 8 IN 8
+ 24V
+ 24V
IN 9 IN 9
+ 24V
+ 24V
IN 10IN 10
+ 24V
+ 24V
IN 11IN 11
+ 24V
+ 24V
IN 12IN 12
COM2
COM2
GNDGND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

Digital input 6-12
0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NO 1
1 2 3 4
NC 1
NO
COM1 1
NC 1
COM
NO 2 1

Rys. 4.52

CAN Slave

CAN HMI

Kabel #8
Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

Analog
output

Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

Light tower

RS485 VFD

Digital input 6-12

[strona 17]
Kabel #9
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Podłączenie wyjść przekaźnikowych

4.12.7 Świetlna wieża sygnalizacyjna (LightTower)
(opcja)
Świetlna wieża sygnalizacyjna zawiera te same sygnały
świetlne co Panel, włącznie z brzęczykiem.
Indicator LED’s
Valves
Indicator LED’s

Valves
Valves
1 2 3 4 5 6

Power

Light tower

Power

Light tower

24. Np. BoosterFan (wentylator wspomagający)

Valves
1 2 3 4 5 6

Valves

Indicator LED’s
19

1 2 3 4 5 6
Valves

1 2 3 4 5 6
Indicator LED’s

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

V
2

Digital input 6-12
Power

CAN Slave

RS485 VFD

Filter Pressure
sensor

V
1

Digital input 1-5

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

Fan Pressure
sensor

Digital input 1-5

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND

Dustbin
sensor

24V
UT 1
D
24V
UT 2
D

Indicator LED’s

Analog
output

Fan Pressure
sensor

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

Valves

Light tower

Dustbin
sensor

V

Digital input 6-12

V

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAN Slave
RS485 VFD
Digital input 1-5
jest niezbędny do uzyskania prawidłowego wyrzutu i cyrkulacji
powietrza.
Wymagane ciśnienie systemu musi być zaprogramowane na
interfejsie
na stałym
CAN powietrza
HMI
Digital input
6-12 HMI, aby utrzymać przepływ
poziomie, niezależnie od (rosnącego) spadku ciśnienia
spowodowanego przez wkłady filtracyjne. To ciśnienie
systemowe nazywa się „wartością zadaną PID”, która
odpowiednio dostosowuje wymaganą prędkość wentylatora
(Hz).

Relays

Filter Pressure
sensor

1 2 3 4 5 6 7

Digital input 6-12

Filter Pressure
sensor

1 2 3 4 5 6 7

+ 24V
IN 3
GND
SHD

Rys. 4.53

5
5.1

•

Filter Pressure
sensor

Analog
output
1 2 3

Light tower

•

Analog
output

Fan Pressure
sensor
1 2 3 4

Digital input 1-5

OUT
GND
SHD

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

Light tower

Fan Pressure
sensor

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

- out1 sliding valves
- out2 conpressed air release

OUT 2
GND

Power

Dustbin
sensor
1 2 3 4

Dustbin
sensor

1 2 3 4

Podłączenie wieży świetlnej

IN 1 BTN start/stop fan
IN 2 BTN filter cleaning
IN 3 Service mode switch
URUCHOMIENIE
IN 4 Spare

RS485 VFD
Digital inputPoniższa
1-5
CAN Slavez przepływem
tabela wskazuje
wyrzut związany
powietrza
i
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
prędkość wentylatora26.

RS485 VFD

CAN Slave

CAN HMI

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V
IN 4
+ 24V
IN 5
COM1
GND

5 6

Indicator LED’s

Kabel #22

[strona 17]

IN 5
IN 6
IN 7
IN 8

•
•

Całkowity
przepływ
powietrza
CAN HMI
6000 m�/h
1 2 3 4 5
9000 m�/h

Częstotliwość
30 Hz
50 Hz

Po więcej szczegółowych informacji zobacz do Rys. X na
stronie 32. Rys. XI pokazuje wyrzut poziomy na dyszę.

External start/stop signal IN 9 Fan alarm
5.3.1 PID nastawa ciśnienia wentylatora
Fire alarm (ShieldControl) IN 10 Compressed air switch
Sliding valve feedback
1
IN
11 External
alertzadaną PID, wykonaj
Aby określić
i ustawić
wartość
następujące
czynności.
Sliding valve feedback
2
IN
12 Dustbin level switch
√

Kreator instalacji

√

•

Przejdź do menu Ustawienia na
interfejsie HMI.

•

Wprowadź kod PIN.

√

Upewnij się, że sterownik jest podłączony do
sieci.
Przekręć przełącznik główny (patrz do Rys. 6.1F) do “na”.
System uruchomi się25.

Rys. 5.1
• Wybierz menu PID nastawa ciśnienia wentylatora (lub
wprowadź 2.2.1 na klawiaturze numerycznej).
• Wybierz przycisk Start wentylatora [start fan].

Zakończ pracę kreatora instalacji.

5.2

Przepływ
powietrza/
dyszę

Digital input 6-12
20 m
1000 m�/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
40 m
1500 m�/h

Interfejs HMI uruchamia kreatora instalacji.
•

Wyrzut

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V
IN 9
+ 24V
IN 10
+ 24V
IN 11
+ 24V
IN 12
COM2
GND

Valves

+ 24V
IN 2
GND
SHD

Indicator LED’s

+ 24V
IN 1
GND
SHD

s

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Analog
output

Light tower

Fan Pressure
sensor

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Dustbin
sensor

A
B
GND
SHD

Indicator LED’s

es

Zobacz do akapitu 5.3 i 5.3.1 po więcej informacji
na temat VFD (przemiennika częstotliwości) i
wartości zadanej PID.

•

Zmierz rzeczywisty przepływ powietrza za pomocą
anemometru. Najlepsze miejsce do pomiarów: ok. 500 mm
poniżej głowicy wylotowej MDB-Diluter.

Wybierz znak zapytania na ekranie
dotykowym, aby uzyskać obszerne
objaśnienia wszystkich ustawień.

•

Użyj przycisków + lub ─ aby określić wartość zadaną, aby
osiągnąć pożądany przepływ powietrza. Przy tej wartości
zadanej częstotliwość nie może przekraczać 45 Hz.

•

Wybierz Stop wentylatora gdy pożądany przepływ
powietrza zostanie osiągnięty.

•

Wybierz Koniec do opuszczenia ekranu. Nowe wartości
zostaną zapisane.

?

Wentylator odciągowy

Przekręć przełącznik główny (patrz do Rys. 6.1F) do
“wyłączone” i otwórz Panel.
Przekręć pręt podłączone do głównego przełącznika, aby
ręcznie zasilić sterownik.

•

Naciśnij przycisk URUCHOM / ZATRZYMAJ WENTYLATOR
[start/stop fan] (patrz do Rys. 6.1F), aby uruchomić
wentylator.

•

Upewnij się, że kierunek obrotów silnika jest prawidłowy.

Jeśli kierunek obrotów silnika jest nieprawidłowy:
• Zmień dowolne dwa połączenia (96/97/98) na VFD, aby
zmienić kierunek obrotów silnika.
•

Naciśnij ponownie przycisk, aby zatrzymać wentylator.

5.3

VFD (przemiennik częstotliwości)

VFD jest zintegrowany w Panelu. Prędkość wentylatora jest
kontrolowana przez ciśnienie systemu. Aby obsługiwać system,
musisz znać lub określić przepływ powietrza w kanale, który

Rys. 5.1

25. Wskazanie: biała dioda LED na sterownika miga

26. Wszystkie dysze 100% otwarte

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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6

UŻYTKOWANIE

Zewnątrz

AA BB CC DD

EE

Wewnątrz

OSTRZEŻENIE
Podczas użytkowania urządzenia należy stosować
środki ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć
obrażeń. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących
się w miejscu pracy.

6.1

Sterownik

6.1.1

Panel

Panel sterowania zawiera następujące elementy sterujące i
diody sygnalizacyjne:
Zewnętrzne
Rys. 6.1 (zobacz również Rys. V na stronie 29)
A Biała dioda LED | ZASILANIE WŁĄCZONE [POWER ON]
- DIODA LED wyłączona: system jest wyłączony
- DIODA LED mruga: system uruchamia się
- Dioda LED włączona: system jest gotowy
B

Zielona dioda LED | PRACA WENTYLATORA [fan running]
- Dioda LED wyłączona: wentylator jest wyłączony
- Dioda LED mruga: wentylator zwalnia27
- Dioda LED włączona: wentylator pracuje

C

Żółty LED | OSTRZEŻENIE [warning]
- Dioda LED wyłączona: brak problemu
- Dioda LED włączona28: sprawdź na interfejsie HMI, aby
poznać przyczynę ostrzeżenia

D

Czerwony LED | ALARM
- Dioda LED wyłączona: brak problemu
- Dioda29 aby poznać przyczynę alarmu

E

Brzęczyk | sygnał akustyczny
- razem z sygnałem ALARM (D)
- w niektórych przypadkach: razem z sygnałem
OSTRZEŻENIE [warning] (C)

F

FF

Rys. 6.1

6.1.2

User manual

NL

Gebruikershandleiding

DE

Betriebsanleitung

FR

Manuel opérateur

ES

Instrucciones para el uso

www.plymovent.com/manuals/controlpro

Instrukcja obsługi online jest dostępna tylko w
języku angielskim. Praca nad krótkimi instrukcjami
obsługi (format PDF) w innych językach są w toku.
Skontaktuj się ze swoim dostawcą w sprawie
dostępności krótkiej instrukcji obsługi w swoim
własnym języku.

G Przycisk | URUCHOM / ZATRZYMAJ WENTYLATOR [start/
stop fan]

Przełącznik 0-1 | TRYB SERWISOWY [service mode]
- 0: tryb normalny
- I: aby zablokować interfejs dotykowy HMI w celach
serwisowych

EN

0000112733/0

UWAGA
Przyciski wewnątrz sterownika służą tylko do celów
serwisowych. Możesz kontrolować cały system za
pomocą interfejsu HMI, dlatego przyciski wewnątrz
panelu nie są konieczne do codziennego użytku.

I

HMI

ControlPro/HMI

Wewnątrz

Przycisk | CZYSZCZANIE FILTRA [filter cleaning]
- do aktywowania dodatkowego cyklu oczyszczenia filtra
- aby wyłączyć brzęczyk (naciśnij i przytrzymaj przez 5
sekund)

II

Szczegółowe informacje na temat interfejsu HMI
można znaleźć w podręczniku użytkownika online
ControlPro:
www.plymovent.com/manuals/controlpro

Główny wyłącznik

H

GGHH

Panel sterowania

6.2

Użytkowanie

W zależności od konkretnej konfiguracji i ustawień systemu w
interfejsie HMI, można ręcznie włączyć wentylator i system
czyszczący lub uruchomić cały system w pełni automatycznie.
6.2.1

HMI

Interfejs HMI pokazuje aktualny stan systemu przez cały czas.
Sterowanie całym systemem za pomocą interfejsu HMI jest
oczywiste.

27. Czas zwalniania: 60 sekund
28. System nadal działa
29. System przestaje działać

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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6.2.2

Panel

Ręcznie aktywowane funkcje tylko do celów serwisowych:
Rys. 6.1
- Przycisk URUCHOM / ZATRZYMAJ WENTYLATOR [start/stop
fan] (G)
- Przycisk CZYSZCZANIE FILTRA [filter cleaning] (H)30 31

7
7.1

Czynność

Zasilanie
sprężonym
powietrzem

Upewnij się, że połączenie
jest szczelne.

X

Upewnij się, że ustawienie
czujnika jest prawidłowe
(4-5 bar).

X

Upewnij się, że zawory i
membrany nie są
uszkodzone

X

Wkład filtra

Upewnij się, że pozycja jest
poprawna; patrz akapit 4.8

X

Śruby

Upewnij się, że wszystkie
śruby są prawidłowo
dokręcone

X

Okresowa konserwacja

Okres między przeglądami może się różnić w zależności od
konkretnych warunków pracy i otoczenia. Dlatego zalecamy
przegląd całego systemu raz w roku, poza wskazanymi
okresowymi czynnościami konserwacyjnymi. W celu wykonania
przeglądu skontaktuj się z dostawcą.
Czynności konserwacyjne w poniższej tabeli oznaczone [*]
mogą być wykonywane przez użytkownika; inne czynności są
ściśle zarezerwowane dla dobrze wyszkolonego i
autoryzowanego personelu serwisowego.

7.1.2

Panel
OSTRZEŻENIE
Jeśli to możliwe, ustaw sterownik w trybie
serwisowym, zanim wykonasz czynności opisane
poniżej; patrz do Rys. 6.1H.
Czynność

Częstotliwość:
każdego X
miesiąca
X=1

OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może
spowodować pożar.
OSTRZEŻENIE!
Zawsze należy całkowicie odłączyć system od sieci
przed wykonaniem czynności konserwacyjnych, jak
wspomniano poniżej. Przed przystąpieniem do pracy
przeczytaj instrukcję.
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych
należy zawsze odłączyć dopływ sprężonego
powietrza.
Czynność

Pojemnik na Sprawdź poziom pyłu i
pył
zanieczyszczenia. W razie
potrzeby opróżnij (patrz
akapit 7.2)
Wlot
powietrza

Oczyść wnętrze; patrz
paragraf 7.4

Obudowa

Upewnij się, że nie ma
wycieków powietrza

Częstotliwość:
każdego X
miesiąca

X=6

Sterownik

MDB-Diluter

Komponenty

Częstotliwość:
każdego X
miesiąca
X=3

OBSŁUGA

System został zaprojektowany tak, aby działał bez
problemów przez długi czas przy minimalnej
konserwacji. Należy przeprowadzać proste czynności
konserwacyjne opisane w tym rozdziale. Jeśli zachowasz
niezbędną ostrożność i będziesz przeprowadzać konserwację w
regularnych odstępach czasu, wszelkie występujące problemy
zostaną wykryte i naprawione, co zapobiegnie awarii
urządzenia.

7.1.1

Komponenty

X=3

Wyczyść z zewnątrz przy użyciu łagodnych
detergentów

X [*]

Upewnij się, że dławiki kablowe są
prawidłowo dokręcone

X

Sprawdź siatkę wlotu aluminium pod
kątem zanieczyszczeń. Wyjmij ją i oczyść
sprężonym powietrzem

X [*]

Oczyść przedział wkładu filtracyjnego przy
pomocy odkurzacza przemysłowego

X [*]

Upewnij się, że wszystkie zaciski śrubowe
na płycie PC są podłączone

X

HMI
Czynność

Częstotliwość:
każdego X
miesiąca

Częstotliwość
zależy od procesu
spawania

Wyczyść z zewnątrz przy użyciu łagodnych
detergentów

X

X

Upewnij się, że kabel interfejsu HMI jest
podłączony

X

X=3

X=6

X1

X1

1

X

X=3

Sprawdź aktualizacje oprogramowania
układowego; patrz instrukcja użytkownika
online

7.2

X=12

X

Opróżnianie pojemnika na pył

Beczkę trzeba opróżniać regularnie.

30. Nie można zatrzymać / przerwać cyklu oczyszczania filtra
31. Nie można aktywować tego przycisku w ciągu pierwszych 40 godzin pracy
systemu i w ciągu 40 godzin roboczych po wymianie filtra, aby utrzymać
warstwę ochronną materiału powłoki wstępnej na wkładach filtra
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Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Zawsze nosić maskę i rękawice podczas
opróżniania beczki. Podczas transportu
beczki używać załączonej pokrywy.
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OSTRZEŻENIE!
Nie wyjmuj pojemnika na pył podczas pracy
wentylatora.
Rys. 7.1
• Wyłącz główny przełącznik na Panelu aby odłączyć cały
system.
• Odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem.
• Poluzuj zawór spustowy (A), aby opróżnić zbiornik
sprężonego powietrza.
•

Dokręcić zawór spustowy.

•

Wyjmij (jeden z) górnych wkładów filtra32(B) i włóż go do
plastikowego worka, w którym dostarczany jest wymienny
wkład filtra.

•

Zamknij szczelnie worek.

•

Umieść nowy wkład filtra w uchwycie wkładu (A) i
przymocuj go do zdemontowanych części.

•

Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych wkładów filtra.

•

Podłączyć zasilanie sprężonym powietrzem

•

Odłącz zasilanie urządzenia.

•

Zużyty wkład filtra zutylizuj zgodnie z lokalnymi
przepisami.

•

Oczyść otoczenie urządzenia.

A

A

max. 2 mm
Zawór spustowy

•

Poluzuj zacisk szybkiego zwalniania.
Zwolnij zawleczkę i opuść pojemnik na pył.
Pociągnij kosz na śmieci do przodu.
Zamknij worek na odpady i wyjmij go.
Umieść nowy worek na pył w pojemniku na pył.
Zainstaluj pojemnik na pył w odwrotnej kolejności.
Pełny worek na pył należy zutylizować zgodnie z krajowymi
lub lokalnie obowiązującymi przepisami.
Podłączyć zasilanie sprężonym powietrzem

7.3

Rys. 7.2

E

F

Wymiana wkładu filtracyjnego

UWAGA
Upewnij się, że przód wkładu filtra jest wyrównany*)
z obudową filtra, aby pokrywa dobrze się zamykała.
Jeśli tak nie jest, wkład filtra nie jest prawidłowo
ustawiony. Może to spowodować wyciek i mniej
wydajne działanie wkładu filtracyjnego.

Wymiana wkładu filtracyjnego

Wymień wszystkie wkłady filtrujące w tym samym
czasie
>2 mm

C D

max. 2 mm

Rys. 7.1

•
•
•
•
•
•
•

B

*)

Środki ochrony
(ŚOI)
max. indywidualnej
2 mm
Zawsze nosić maskę i rękawice podczas
wymiany filtra.

tolerancja: max. 2 mm
>2 mm

max. 2 mm

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie wymieniaj wkładu filtracyjnego przy
włączonym wentylatorze.
Żywotność wkładów filtrujących zależy od procesu spawania,
składu dymów spawalniczych, intensywności użytkowania i
wilgotności powietrza.
Sterownik i / lub interfejs HMI wskazują, kiedy konieczna jest
wymiana filtra.
Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.
•
•
•
•

Wyłącz główny przełącznik na Panelu aby odłączyć cały
system.
>2 mm
Odłączyć sprężone powietrze
Poluzuj zawór spustowy (patrz Rys. 7.1A), aby opróżnić
zbiornik sprężonego powietrza.
Dokręcić zawór spustowy.

Rys. 7.2
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę €. Następnie
odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
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Na koniec:
• Postępuj zgodnie z instrukcjami na interfejsie HMI.
>2 mm

7.4

Czyszczenie modułu wlotu powietrza

W celu czyszczenia, moduł wlotu powietrza jest
wyposażony w pokrywę rewizyjną z przodu i z tyłu.
W zależności od pozycji montażowej MDB-Diluter
można użyć jednej lub obu pokryw rewizyjnych.
32. Najpierw wyjmując górne wkłady filtracyjne, ogranicza uwalnianie pyłu do
minimum
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Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Zawsze noś maskę na twarz i rękawiczki
podczas czyszczenia modułu wlotu
powietrza.

Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Błąd silnika
(„awaria
silnika”)

System nie
działa

Blokada wirnika
wentylatora

Odblokuj wirnik
wentylatora

Kabel PTC nie
jest
(prawidłowo)
zainstalowany

Napraw połączenie
kabla PTC (patrz
akapit 4.12.2)

Słaba
wydajność
odciągu

Brak
oczyszczania
wkładu

Luźne przyłącze
sprężonego
powietrza

Popraw przyłącze
sprężonego
powietrza

Brak
przyłączonego
sprężonego
powietrza lub
ciśnienie jest za
niskie

Podłącz lub napraw
zasilanie sprężonym
powietrzem

Uszkodzony
zawór
membranowy

Wymień zawór
membranowy

Brak ciśnienia
w zbiorniku
sprężonego
powietrza

Zawór
spustowy jest
poluzowany

Dokręcić zawór
spustowy.

Zbiornik
niepodłączony
do zasilania
sprężonym
powietrzem

Popraw przyłącze
sprężonego
powietrza

Brak
oczyszczania
wkładu

Uszkodzony lub
zużyty zawór
membranowy

Wymień zawór
membranowy

Nieprawidłowe
lub uszkodzone
okablowanie

Popraw lub napraw
okablowanie

Aby wyczyścić wnętrze modułu wlotu powietrza, wykonaj
następujące czynności.
•
•
•

Poluzuj 6 śrub jednej lub obu pokryw rewizyjnych.
Zdejmij pokrywę(y) rewizyjną(e).
Wyczyść wnętrze modułu, najlepiej odkurzaczem
przemysłowym i delikatnym detergentem.
Zainstaluj pokrywę(y) inspekcyjną(e).

•

Rys. 7.3

8

Pokrywa inspekcyjna (1 z 2)

Syczący
dźwięk

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli system nie działa (prawidłowo), skonsultuj się z
poniższą listą kontrolną, aby sprawdzić, czy można
naprawić tą usterkę we własnym zakresie. Jeżeli nie
będzie to możliwe, należy skontaktować się z
dostawcą.
OSTRZEŻENIE
Jeśli to możliwe, ustaw sterownik w trybie
serwisowym, zanim wykonasz czynności opisane
poniżej; patrz do Rys. 6.1I.

8.1

System
wibruje przy
wybranych
częstotliwościach

Niepożądane
hałasy

Zależnie od
długości,
przewód
połączeniowy
może mieć taką
samą
częstotliwość
jak wentylator

Skontaktuj się z
dostawcą

Awaria
systemu

System nie
działa
prawidłowo

Nieprawidłowe
ustawienia
parametrów w
przemienniku
częstotliwości

Skontaktuj się z
dostawcą

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Świeci żółta
dioda LED
WARNING (z
lub bez
brzęczyka)

Zobacz do
interfejsu
HMI

Zobacz do
interfejsu HMI

Świeci
czerwona
dioda LED
ALARM +
brzęczyk

Wentylator
zatrzymuje
się

Zobacz do
interfejsu HMI;
po więcej
informacji
zobacz
instrukcję
online

Pamięć USB
nie jest
rozpoznawana

Aktualizacja
oprogramowania nie jest
możliwa

Pamięć USB nie
jest zgodna ze
standardem
USB 2.0 (zbyt
wolny)

Użyj USB 2.0 lub
USB 3.0

MDB-Diluter

Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Dym lub pył
wydobywa się
przez dysze
wylotowe

Zanieczyszczenia
przelatują
przez
urządzenie

Dziurawy wkład
filtracyjny lub
nieprawidłowo
zamontowany

Niewłaściwie
zamontowany lub
przedarty wkład
filtracyjny

Niski
przepływ
powietrza lub
głośna praca
wentylatora

System nie
działa
prawidłowo

Nieprawidłowy
kierunek
obrotów
wentylatora

Sprawdzić, czy
wentylator pracuje
w kierunku
zgodnym z
oznaczeniem na
obudowie. Jeśli nie,
zmień kierunek
silnika, odwracając
fazy silnika między
przemiennikiem
częstotliwości a
silnikiem (patrz
akapit 5.2)

Po instalacji
wentylator
pracuje tylko
z pełną
prędkością
(50 Hz)

System
ignoruje
wartość
zadaną PID

Czujnik
ciśnienia
wentylatora nie
jest prawidłowo
zainstalowany
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Zainstaluj
prawidłowo czujnik
ciśnienia
wentylatora (patrz
akapit 4.10.2)

8.2

Panel

Objawy
Panel

System
oczyszczania
wkładu
zatrzymuje
się
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8.3

HMI

Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Ekran
interfejsu
HMI jest
zablokowany

Brak
możliwości
sterowania
interfejsem
HMI

Sterownik jest
w trybie
serwisowym

Umieść przełącznik
wewnątrz
sterownika na 0
(patrz Rys. 6.1 I)

Interfejs HMI
jest w trybie
blokady

Wprowadź kod PIN i
odblokuj ekran
główny

Luźne
połączenia

Dokręć kabel HMI
do złącza CAN
(patrz do Rys.
4.41B+C)

Czarny ekran

Przy
uruchamianiu
nie ma
kreatora
instalacji

Interfejs HMI
nie
funkcjonuje

Konfiguracja
systemu nie
jest możliwa

System nie
działa

Biała dioda
LED pozostaje
wyłączona

Rozwiązanie

Pamięć USB
nie jest
rozpoznawana

Aktualizacja
oprogramowania nie jest
możliwa

Pamięć USB nie
jest zgodna ze
standardem
USB 2.0 (zbyt
wolny)

Użyj USB 2.0 lub
USB 3.0

Więcej informacji na temat rozwiązywania
problemów można znaleźć w HMI.

9

CZĘŚCI ZAMIENNE

Następujące części zamienne są dostępne dla tego
produktu.

System
skonfigurowany
na
wcześniejszym
etapie

Przejdź do ekranu
5.8 w celu
ponownego,
ręcznego
uruchomienia
kreatora

Zobacz widok rozstrzelony Rys. VII na stronie 30.

Podłącz zasilanie

Główny
wyłącznik jest
wyłączony

Przekręć
przełącznik główny
w celu włączenia
(patrz do Rys. 6.1F)

Brak
wskazania

Dioda LED jest
uszkodzona

Wymienić diodę
LED

Wartość
ciśnienia filtra
i / lub
wentylatora =
0, gdy
system jest
włączony

Brak
wskazania
ciśnienia

Wąż
pneumatyczny

Luźne wężyki
ciśnieniowe

Wartość
ciśnienia filtra
i / lub
wentylatora ≠
0, gdy
system jest
wyłączony

Niewłaściwe
wskazanie
ciśnienia

Wartość
ciśnienia filtra
jest ujemna
lub
nielogiczna

Niewłaściwe
wskazanie
ciśnienia

Wartość
ciśnienia
wentylatora
jest ujemna

Możliwa
przyczyna

Podłącz kabel HMI
do złącza CAN HMI
(patrz do Rys.
4.49)

Brak kabla
zasilającego

Wadliwe
działanie
falownika

Problem

Luźne lub
niewłaściwie
podłączone
kable

W razie potrzeby:
zresetuj kod PIN
(patrz instrukcja
użytkownika online)
System nie
uruchamia się
(biała dioda
LED jest
wyłączona)

Objawy

Niewłaściwe
ustawienie
ciśnienia

Wykonaj kalibrację
punktu zerowego
czujników
wewnętrznych
(patrz ekran 1.2)

Wężyk
ciśnieniowy

Luźne wężyki
ciśnieniowe

Odwrócone
połączenie
wężyków
ciśnieniowych
(+ kontra –)

Popraw połączenie
(patrz akapit
4.10.1)

Skonfigurowano
niewłaściwy typ
zewnętrznego
czujnika
ciśnienia
(PT-1000
kontra
PT-2500)

Ustaw prawidłowy
typ czujnika
ciśnienia (patrz
ekran 1.2)

Odwrócone
połączenie
wężyków
ciśnieniowych
(+ kontra –)

Popraw połączenie
(patrz akapit
4.10.2)
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9.1

9.2

MDB-Diluter

Panel

Zobacz widok rozstrzelony na stronie 31.

9.3

HMI

Zobacz widok rozstrzelony na stronie 31.

10

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem
elektrycznym.

11

UTYLIZACJA

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować środki ochrony dróg
oddechowych oraz rękawic ochronnych
podczas demontażu i utylizacji urządzenia.

11.1

Demontaż

Aby bezpiecznie zdemontować system filtrów, przestrzegaj
poniższych instrukcji bezpieczeństwa.
Zanim rozpoczniesz demontaż urządzenia:
- odłącz urządzenie od zasilania
- odłącz urządzenie od sprężonego powietrza
- oczyść otoczenie
Podczas demontażu:
- upewnij się, że obszar pracy jest wystarczająco wentylowany
Po demontażu:
- oczyść obszar demontażu

11.2

Utylizacja

Zanieczyszczenia i pył wraz z zużytymi wkładami filtracyjnymi
należy usuwać w sposób profesjonalny, zgodnie z lokalnymi
przepisami.

25

DEKLARACJA CE
Deklaracja zgodności CE dla maszyn
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Holandia, niniejszym
oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że
produkt (ów):
- MDB-Diluter PRO (zawiera Panel i HMI)
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z warunkami
następujących dyrektyw:
Dyrektywy:
- Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
- Dyrektywa nisko napięciowa LVD 2014/35 EU
Zharmonizowane normy:
- EN-IEC 60204-1: 2006 | Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Ogólne
wymagania
- EN-IEC 61439-1: 2011 | Rozdzielnice i sterownice niskiego
napięcia - Część 1: Główne zasady
- EN-IEC 61131-2: 2007 | Sterowniki programowalne - Część
2: Wymagania i testy sprzętu
- EN-IEC 61000-6-2: 2005 | Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Standardy ogólne
- Odporność na środowiska przemysłowe
- EN-IEC 61000-6-4: 2007 | Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Standardy ogólne
- Norma emisji dla środowisk przemysłowych
Alkmaar, Holandia, 1-6-2021

Jeroen Crezee
Manager R&D
Instalacja jest zdefiniowana jako połączenie kilku gotowych produktów
lub komponentów, które montuje instalator w danym miejscu. Różne
części instalacji są przeznaczone do wspólnego działania w określonym
środowisku i wykonywania określonego zadania. Cała instalacja musi
być zgodna z odpowiednimi dyrektywami i normami. Instrukcje
montażu podane przez producenta, jak również cała metoda instalacji,
muszą być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w kontekście
instalacji, a także zasadami montażu. Biorąc pod uwagę powyższe,
instalator będzie odpowiedzialny za ukończenie instalacji i wydanie
ostatecznej deklaracji zgodności CE.
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ZAŁĄCZNIK
Rys. I

Wymiary MDB-Diluter

A
B

C

E

D

F

J

L

G

K

2095 mm

B

897 mm

C

1100 mm

D

1312 mm

E

1100 mm

F

1124 mm

G

3649 mm

H

2072 mm

I

803 mm

J

1442 mm

K

4945 mm

M

1422 mm

M

H

Rys. II

A

Wymiary Panel
A

B

C
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A

600 mm

B

300 mm

C

800 mm
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ZAŁĄCZNIK
Rys. III

Cyrkulacja powietrza

Opary spawalnicze są mieszane u źródła,
więc optymalnie rozcieńczane

Koncentracja dymów spawalniczych
zamiast rozcieńczania

Przykład: pozycja dwóch systemów

Rozcieńczenie / filtracja określonej części
obiektu

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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ZAŁĄCZNIK
Rys. IV

Przegląd połączeń pneumatycznych i elektrycznych

Nr ref. / Kabla
1

E = Elektryczny
P = Pneumatyczny

AB

Panel  Kabel HMI

E

Do połączenia:

CPanel

Do:

D

HMI

5

Przewód zasilający

E

Panel

Sieć zasilająca

20

Kabel sterowniczy

E

Przełącznik sprężonego powietrza

Panel

23

Kabel silnika

E

24

Kabel PTC

E

Silnik wentylatora

Sterownik (przemiennik
częstotliwości)

A

Wąż pneumatyczny

P

B

Rurka ciśnienia filtra (+)

P

C

Rurka ciśnienia filtra (–)

P

D

Rurka ciśnienia filtra (+)

P

Przełącznik sprężonego powietrza (poprzez
opcjonalny regulator)

Zasilanie sprężonym powietrzem

Moduł filtrujący

Panel (złączki wciskane)

Panel

Kanał pionowy

5

+–

20

A

B

Rys. V

Panel sterowania

D

C

23
24

Rys. VI

Labiryntowy pochłaniacz iskier

A
POWER ON

FAN RUNNING

WARNING

ALARM

BEDRIJFSGEREED
STROMVERSORGUNG EIN
SOUS TENSION
ENCENDIDO

VENTILATOR DRAAIT
VENTILATOR EIN
MARCHE VENTILATEUR
VENTILADOR EN FUNCIONAMIENTO

WAARSCHUWING
WARNUNG
ATTENTION
ATENCIÓN

ALARM
ALARM
ALARME
ALARMA
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ZAŁĄCZNIK
Rys. VII

MDB-Diluter

0000103150
0000117908

0000301426

0000102584

0000102598
0000102666
0000104642

0000111621
0000111624

0000111381

0000110329
0000102411

0000110523

Nr art.
Opis
System filtrów MDB-Diluter

Nr art.
Opis
Wentylator SIF-1200

0000102411

Zawór spustowy ½ cala

0000102363

Wirnik wentylatora SIF-1200

0000102584

Zestaw zamka do wkładu filtra CART

0321300140

Motor SIF-1200; 400-690V/3ph/50Hz

0000102598

Pokrętło gwiazdowe M12

0000102666

Pokrywa wkładu filtra CART (MDB)

0000103150

Zawór magnetyczny 1 cal, zawierający
cewkę 24 V DC i kabel 3 m

0000104642

CART-PTFE/15 / Wkład filtra

0000110329

SealApplicator

0000110523

Zapasowy zestaw uszczelek MDB

0000111381

DB-80 / Beczka 80 litrów w tym pokrywa i
uchwyty

0000111621

Pokrywa do podłączenia DB-80 do HOPPER

0000111624

Pierścień zaciskowy do pojemnika na pył
DB-80

0000117908

Membrana (kwadratowa) + sprężyna do
zaworu magnetycznego

0000301426

Uchwyt wkładu filtra MDB
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ZAŁĄCZNIK
Rys. VIII Panel

0000113558

0324000300

0324000320

0324000310

0360000060

0040900180

0000113559

Nr art.
Panel

Opis

0000103139

Zasilacz impulsowy 24 V DC 2,5 A

0000113558

Dioda żółta 24V

0000113559

Płyta główna PCB ControlPro

0324000300

Dioda biała 24V

0324000310

Dioda zielona 24V

0324000320

Dioda czerwona 24V

0360000060

Brzęczyk

Rys. IX

0000103139

HMI

0000112777

0000113560
Nr art.
HMI

Opis

0000112777

ControlPro/HMI (komplet)

0000113560

Osłona przeciwpyłowa dla ControlPro/HMI
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VT (m/s)

vf (m/s)

Grafiek nr. 1 - horizontale worp

ZAŁĄCZNIK
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Voorbeeld horizontale worp - isotherm
Rys. XI

400

500
7 8 1000
600

500
7 8 1000
600

15003 2500
2000 3000
2

qv (m3/h)

3

LT (m)

2

4

3

1500 2500
2000 3000

qv (m3/h)

Wyrzut poziomy na dyszę

Voorbeeld horizontale worp - isotherm

- qv = 0,1 m3/s; grootte 250

VT
VT

10o

- Uit grafiek nr. 1: v = 7,8 m/s; LT = 10

- qv = 0,1 m3/s; grootte 250f

bij een vT = 0,42 m/s

- Uit grafiek nr. 1: vf = 7,8 m/s; LT = 10 m
Wyrzut poziomy (izoterma)

10o

nr. 4: ∆ Pt = 33 Pa
bij een- Uit
vT =grafiek
0,42 m/s
NR 17

- Uit grafiek nr. 4: ∆ Pt = 33 Pa
NR 17
LT

7

LT
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Correctie geluidsniveau
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)
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400

Hoekinstelling
α
Correctie
geluidsniveau
α tussenα0° en 25°
Hoekinstelling
α tussen
25° en 30°
0° en 25°
α tussen
α tussen 25° en 30°

Correctie NR
NR + 0
Correctie NR
NR + 0 NR + 2
NR + 2

NL 7 030NL 7
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ZAŁĄCZNIK
Table I

Specyfikacja przewodu

Połączenie

Zalecany typ kabla

W
zestawie

#

Pozyskaj
lokalnie

Do użytku z

Opcje

MDB-Diluter

1

Panel  HMI (ekranowany)

2

Panel  SlaveBoard (ekranowany)

3

SlaveBoard  SlaveBoard

5

Przewód zasilający

6

Zewnętrzny start/stop

7

Wejście alarmu zewnętrznego

8

Wyjście przekaźnikowe 1

9

Wyjście przekaźnikowe 2

20

Kabel sterowniczy (przełącznik
sprężonego powietrza)

H05VV-F 2X0.75

22

Wieża świetlna (LightTower)

H05VV-F 7X0.5

23

Kabel silnika

190 CY 4X4

24

Kabel PTC

190 CY 4X4

H05VV-F 4G4

H05VV-F 2X0.75

*)

(ekranowany)
(ekranowany)
*) podłączony do wyłącznika sprężonego powietrza

Table II

Wejście

Wejścia cyfrowe

Wejście
Wysoki

IN 5

Zewnętrzny sygnał start/stop wentylatora
start

IN 6

alert

Zewnętrzny sygnał alarmowy
normalny

IN 12

normalny

Przełącznik sprężonego powietrza
normalny

IN 11

alarm

Alarm wentylatora
alarm

IN 10

stop

Alarm pożarowy
normalny

IN 9

Niski

alert

Przełącznik poziomu pyłu w beczce
pełny
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nie pełny
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