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SE | ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA
Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument har samlats in för våra kunders allmänna bekvämlighet. Den bygger på allmänna data som är relaterade till
konstruktionsmaterialets egenskaper och de arbetsmetoder som är kända för oss vid tidpunkten för utgåvan av dokumentet och de kan därför när som helst förändras eller kompletteras
och vi förbehåller oss härmed uttryckligen rätten att ändra eller komplettera dem. Instruktionerna i denna publikation tjänar endast som riktlinjer för installation, användning, underhåll och
reparation av produkten som nämns på omslaget av detta dokument. Denna publikation skall användas för standardmodellen av produkten av den typ som anges på omslagssidan.
Därför kan tillverkaren inte hållas ansvarig för eventuella skador som blir följden av tillämpning av denna publikation på den version som faktiskt levererats till er. Denna publikation har
skrivits med stor aktsamhet. Emellertid kan tillverkaren inte hållas ansvarig, varken för eventuella fel som finns i denna publikation eller för eventuella konsekvenser av dessa.
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FÖRORD
Användning av manualen
Denna manual är avsedd att användas som referensmaterial
för professionella, utbildade och auktoriserade användare, för
att de säkert ska kunna installera, använda, underhålla och
reparera produkten som nämns på framsidan av detta
dokument.

Piktogram och symboler
Följande piktogram och symboler används i denna manual:

1.2

Allmän beskrivning

1.2.1

Filtersystem

MDB-Diluter är ett fristående allmänt filtreringssystem som
förebygger ackumulering av svetsrök genom att kontinuerligt
filtrera förorenad luft. Det består av ett centralfiltersystem
med åtta filterpatroner, en fläkt med ljuddämpande låda, en
utloppsenhet med justerbara utloppsmunstycken, en
ljuddämpare och reglerutrustning.
1.2.2

Reglerutrustning

TIPS
Förslag och rekommendationer för att enklare utföra
uppgifter och åtgärder.

MDB-Diluter levereras med ControlPro, som är en intelligent
kontrollpanel med en integrerad frekvensomriktare och separat
HMI1. Detta system styr fläkten och filterrensningssystemet
med hjälp av tryckluft.

OBSERVERA
En anmärkning med ytterligare information för
användaren. En anmärkning som påkallar
användarens uppmärksamhet på möjliga problem.

1.3

FÖRSIKTIGHET
Procedurer, som om de ej utförs med nödvändig
varsamhet, kan skada produkten, verkstaden eller
miljön.

Systemöversikt

Fig. 1.1
A Filtersystem (typ MDB-Diluter)
B HMI
C Panel [kontrollpanel]
D Utsugsfläkt (typ SIF-1200)

VARNING
Procedurer som, om de inte utförs med nödvändig
försiktighet, kan skada produkten eller orsaka
allvarlig personskada.
FÖRSIKTIGHET
Anger risk för elektrisk stöt.
VARNING!
Brandfara! Viktig varning för att förhindra brand.
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Instruktioner vid användning av andningsskydd när
du utför service, underhåll och reparationsarbeten
och även vid funktionstest. Vi rekommenderar att
använda andningsskydd bestående av en halvmask
enligt EN 149:2001 + A1:2009, klass FFP3 (Direktiv
89/686/EEG).
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Instruktioner att använda skyddshandskar när du
utför service, underhåll och reparationsarbeten.

Textindikatorer
Listor indikerade med ”-” (bindestreck) avser uppräkningar.
Listor indikerade med ”•” (listpunkter) beskriver steg som ska
utföras.

Produktbeteckningar/förkordningar
Produkttyp:
Lika med:
- ControlPro/Panel
Panel
- ControlPro/HMI 		
HMI
- MDB-Diluter PRO
MDB-Diluter

1
1.1

INTRODUKTION
Identifiering av produkten

Produkten består av olika komponenter, och
identifieringsplåtarna på dem anger följande data:
- produktnamn
- serienummer
- matningsspänning och frekvens
- strömförbrukning
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AB

C

Fig. 1.1

MDB-Diluter PRO

1.4

Tillval och tillbehör

D

Följande produkter kan fås som tillval och/eller som tillbehör:
- CAR-KIT2 | Tryckluftsregulator med tryckmätare
- Panel  HMI Kabel 30 eller 60 m, istället för standardlängd
15 m
- LightTower
- BoosterFan | Boosterfläkt för att öka luftflödet

1.5

Tekniska specifikationer

1.5.1

MDB-Diluter (filtersystem)
5

Dimensioner

se Fig. I på sida 26

Filtermaterial
Filteryta

BiCo spunnen polyester + PTFE membran
+–

A

Svetsröksklass
Nödvändig
tryckluftskvalitet

20

8 x 15 m² = 120 m²

D

C
W3 (EN-ISO
15012-1:2013)
B
23
24

torr och oljefri i enlighet med ISO 8573-3
klass 6

Nödvändigt tryck

4-5 bar

Tryckluftsanslutning

inskjutningsanslutning:
- in: G ⅜ in.
- ut: 12 mm

1.

Maskinens användargränssnitt

2.

Rekommenderat tillval för reglering av tryckluftsmatningen

2

Tryckluftsförbrukning

40-50 nl/puls

Max luftflöde:
- obegränsad
- operativ

12 000 m³/h
9 000 m³/h

Strömförbrukning fläkt

7,5 kW

Anslutningsspänning

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

Isoleringsklass fläkt

F med PTC

Kapslingsklass

IP 54

Lämplig för användning utomhus

nej

HMI
Omgivande temperatur:
- nom.
- max.

- min.

0 °C
+20 °C
+50 °C

Max. relativ fuktighet

80 %

Lämplig för användning utomhus

nej

Vikt (netto)

1.5.2

2

ControlPro (reglerutrustning)

2.1

Panel
se Fig. II på sida 26

Vikt

55 kg

Filterhus material

plåt

Kapslingsklass

IP 54

Ingångsspänning

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

2.1.1

Intern driftspänning

24 VDC (styrström) | 115 V/230 V (kylfläkt)

Strömförbrukning

max. 7,5 kW

Interna trycksensorer

2x integrerad trycksensor (för filtertryck
och fläkttryck)

Godkännanden/certifikat

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

HMI
255 x 165 x 125 mm

Vikt

900 gr

Filterhus material
- brännbarhetsstandard

PC/ABS
- UL94 V-0

Komponenter

Produkten består av följande huvudkomponenter och delar:

Dimensioner

Dimensioner

PRODUKTBESKRIVNING

Driftspänning

24 VDC (+/- 15%)

Strömförbrukning

- display av: nom. 4 W

MDB-Diluter

Fig. 2.1
A Utloppsenhet med 6 justerbara utloppsmunstycken
B Vertikal kanal 1,5 m/Ø 500 mm
C Ljuddämpare
D Utsugsfläkt (SIF-1200) i ljudlåda
E Panel (kontrollpanel inklusive frekvensomriktare)
F HMI
G Fläktram
H Stofttunna
I Monteringsstativ
J Filtermodul (2)
K Luftinloppsmodul med inspektionsluckor
L Filterpatron CART-PTFE/15 (8)

A

- display på: max. 5 W
Externa kontakter

- CAN + effekt (anslutning till Panel)
[M12-5p skärmad kontakt]
- USB 2.0 (endast värd)
[USB A behållare, med dammlock]

L

- ethernet 10/100 Mbit/s
[RJ45, skärmad, med dammlock]

B

Display:
-

storlek
typ
ljusstyrka
färg
upplösning

Godkännanden/certifikat

-

7”
resistiv pekskärm
300 cd/m²
262K
800 x 480 pixlar

CE

1.6

Omgivande förutsättningar

1.6.1

MDB-Diluter (filtersystem)

C

D

Arbetstemperatur:
- min.
- nom.
- max.

+5 °C
+20 °C
+70 °C

Max. relativ fuktighet

90 %

Lämplig för användning utomhus

nej

1.6.2

K

E

J

ControlPro (reglerutrustning)

F

I

Panel
Trycksensorer:
Omgivande temperatur:

internt

externt (alternativ)

- min.
- nom.
- max.

0 °C
+20 °C
+50 °C

-20 °C
+20 °C
+50 °C

Max. relativ fuktighet

80 %
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H
G
Fig. 2.1

Huvudkomponenter och -element

3

2.1.2

Reglerutrustning

Panel
Fig. 2.1
Högspänningsutrymme
A VFD (frekvensomriktare)
B Transformator
C Kylfläkt
D Termostat
E Omkopplingsläge strömförsörjning
F Strömkretsskydd3
G Huvudströmbrytare (interna delar)

Funktion

2.2.1

MDB-Diluter

Luften - som innehåller svetsrök - sugs ut genom
luftinloppsmodulen högst upp på enheten. De större
partiklarna och eventuella gnistor avskiljs med hjälp av en
labyrintformad4 gnistsläckare. Efter detta renas luften i de åtta
filterpatronerna. Luften passerar sedan utsugsfläkten och en
ljuddämpare. Den rena luften leds tillbaka till verkstaden
genom utloppsenheten med justerbara munstycken.
Filterpatronerna rensas individuellt från insidan ut med
tryckluftsimpulser. Filterrensningssystemet kallas för RamAir™
pulsförstärkare. Dammet och smutspartiklarna samlas i
stofttunnan.
Fläktens hastighet är tryckreglerad.

Lågspänningsutrymme
H Kretskort
I Manuella reglage
Utsida
J Statuspanel
K Huvudbrytare (externa delar)
A

2.2

Förutom att rena luften optimerar systemet den naturliga
ventilationen (självdrag) och/eller forcerade ventilationen
(tak-/väggfläktar) och fördelar den svetsrök som finns, för att
sänka bakgrundskoncentrationen av svetsrök i verkstaden.
J

B

2.2.2

ControlPro

ControlPro är en intelligent plattform som styr filtersystemet
samt den anslutna utsugsfläkten. Den innehåller omfattande
funktionspaket för övervakning och styrning av RamAir™ pulse
amplifier (filterrensningssystem), det erforderliga luftflödet och
motsvarande fläkthastighet. Med användning av den
användarvänliga HMI kan du programmera alla önskade
parameter. HMI ger en klar insikt i systemets status och
prestanda under hela tiden.
ControlPro tillåter fjärrstyrning via nätverksanslutning.

C
D
E
F

I

3

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Allmänt
G
Fig. 2.1

H

K

Huvudkomponenter Panel

HMI
Fig. 2.2
A Pekskärm
B Monteringsfäste

A

Tillverkaren tar inget skadeansvar för skada på
produkten eller personskada som orsakats genom
underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna i
denna manual, eller genom oaktsamhet vid installation,
användning, underhåll och reparation av produkten som
nämns på omslaget till detta dokument och motsvarande
tillbehör. Specifika arbetsförhållanden eller de använda
tillbehören kan kräva ytterligare säkerhetsinstruktioner.
Kontakta omedelbart er leverantör om ni upptäcker en
potentiell fara vid användning av produkten.
Användaren av produkten är alltid helt ansvarig för att
följa de lokala säkerhetsinstruktionerna och
bestämmelserna. Följ alla tillämpliga
säkerhetsinstruktioner och bestämmelser.

Användarmanual
B

Fig. 2.2

Huvudkomponenter HMI

Anslutningskablar
-

Panel  HMI kabel
motorkabel
PTC-kabel
kontrollkabel (ansluten till tryckluftsbrytaren)

- Alla som arbetar på eller med systemet, måste vara bekanta
med innehållet i denna manual och måste strikt följa alla
instruktioner som ges i denna. Ledningen skall instruera
personalen i enlighet med manualen och följa alla
instruktioner och anvisningar som ges.
- Ändra aldrig ordningen på de steg som ska utföras.
- Förvara alltid manualen tillsammans med produkten.

Piktogram och instruktioner på produkten (om
förekommande)
- De piktogram, varningar och instruktioner som finns på
produkten är en del av säkerhetsfunktionerna. De får inte
täckas över eller avlägsnas och måste finnas och vara
läsbara under produktens hela livslängd.
- Ersätt eller reparera omedelbart skadade eller oläsliga
symboler, varningar och instruktioner.

3.

CE (400 V): överspänningsskydd | UL (480/600 V): säkringar
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4.

Se Fig. VI sida 28 för luftflödet genom luftinloppsmodulen

4

Användare

Installation

- Användningen av detta system är reserverad för behöriga,
utbildade och kompetenta användare. Tillfällig personal och
personal under utbildning får endast använda produkten
under övervakning och ansvar av kvalificerade tekniker.

- Installationen av denna produkt får endast utföras av
auktoriserade, utbildade och behöriga tekniker.

- Var uppmärksam och koncentrera dig på arbetet. Använd
inte produkten när du är påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel.

- Vid installation ska alltid personlig skyddsutrustning (PSU)
användas för att undvika skador. Detta gäller även för
personer som beträder arbetsområdet under installationen.

- Produkten får inte användas av barn eller personer med
nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under
övervakning eller har fått instruktioner.

- El-anslutning måste utföras enligt lokala föreskrifter.
Säkerställ att det överensstämmer med EMC föreskrifter.

- Använd nödvändig klätterutrustning och
säkerhetsanordningar när du arbetar på en högre nivå än 2
meter (lokala restriktioner kan finnas).

- Barn måste övervakas så att de inte leker med produkten.

- Placera aldrig produkten framför entréer och utgångar som
ska användas vid nödsituationer.

Avsedd användning5

- Var försiktig med eventuella gas- och vattenledningar och
elektriska kablar.

MDB-Diluter har utvecklats enbart för utsug och filtrering av
gaser och partiklar som frigörs vid de vanligaste
svetsprocesserna.
ControlPro har designats uteslutande som reglerutrustning för
användning med ett filtersystem av typen MDB-Diluter från
Plymovent inklusive den anslutna utsugsfläkten.
Att använda produkten för andra ändamål anses som i strid
med avsedd användning. Tillverkaren tar inget ansvar för
någon sakskada eller personskada som är följden av sådan
användning. Produkten har byggts i överensstämmelse med
toppmoderna standarder och erkända säkerhetsföreskrifter.
Använd endast denna produkt när den är i tekniskt perfekt
skick, i enlighet med dess avsedda användning och de
instruktioner som ges i användarhandboken.

Tekniska specifikationer
Specifikationerna som anges i denna manual får inte
förändras.

Modifieringar
Modifiering av (delar av) produkten är inte tillåtet.

Produktkombinationer
Om produkten används i kombination med andra produkter
eller maskiner, gäller också säkerhetsinstruktionerna i
dokumentationen till dessa produkter.
VARNING!
Brandfara! Använd aldrig produkten för:
- utsug och/eller filtrering av brännbara, glödande
eller brinnande partiklar eller fasta ämnen eller
vätskor
- utsug och/eller filtrering av aggressiva ångor
(såsom saltsyra) eller vassa partiklar
- utsug och/eller filtrering av dammpartiklar som
frigörs när man svetsar ytor som är behandlade
med primer
- suga upp cigarretter, cigarrer, oljiga trasor eller
brinnande partiklar, föremål och syror
VARNING
Använd aldrig produkten för:
- oljedimma
- färgdimmor
- utsug av heta gaser (mer än 45 °C kontinuerligt)
- explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser
Anmärkning: denna lista är inte allomfattande.

5.

”Avsedd användning” som förklaras i EN-ISO 12100-1 är den användning för
vilken den tekniska produkten är lämpad enligt tillverkarens specifikationer,
inklusive dennes instruktioner i försäljningsbroschyren. Vid tveksamhet är det
den användning som kan härledas från konstruktionen, modellen och
funktionen på den tekniska produkten som anses normal användning. Att
använda maskinen inom gränserna för den avsedda användningen inbegriper
även att följa instruktionerna i användarmanualen.
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- Se till att väggen, taket eller stödsystemet är kraftigt nog att
bära produkterna.
- Säkerställ att arbetsplatsen är väl upplyst.
- Använd sunt förnuft. Var uppmärksam och koncentrera dig
på arbetet. Installera inte produkten när du är påverkad av
droger, alkohol eller läkemedel.
- Se till att verkstaden som är i närheten av produkten,
innehåller tillräckligt antal godkända brandsläckare
(anpassad för brandklasser ABC).
- Luft som innehåller partiklar av t.ex. krom, nickel, beryllium,
kadmium, bly m.m. vilka utgör hälsorisker, skall aldrig
återvinnas. Denna luft måste alltid föras bort från
arbetsutrymmet.

Användning
- Inspektera produkten och kontrollera den på skador.
Bekräfta säkerhetsfunktionernas funktion.
- Vid drift ska alltid personlig skyddsutrustning (PSU)
användas för att undvika skador. Detta gäller även för
personer som beträder arbetsområdet.
- Kontrollera arbetsmiljön. Låt inte obehöriga personer beträda
arbetsområdet.
- Skydda produkten mot vatten och fukt.
- Se till att rummet alltid är ordentligt ventilerat; detta gäller
särskilt för trånga utrymmen.

Service, underhåll och reparationer
- Följ underhållsintervallerna som anges i denna manual.
Uteblivet underhåll kan leda till höga kostnader för
reparation och revision och kan göra garantin ogiltig.
- Vid service, underhåll och reparationsjobb, använd alltid
personlig skyddsutrustning (PSU) för att undvika skador.
Detta gäller även för personer som beträder arbetsområdet.
- Använd verktyg, material, smörjmedel och serviceteknik som
är godkänd av tillverkaren. Använd inga slitna verktyg och
lämna inte några verktyg i eller på produkten.
- Säkerhetsanordningar som har avlägsnats för service,
underhåll eller reparationer, måste sättas tillbaka omedelbart
efter att dessa jobb slutförts och det måste kontrolleras att
de fortfarande fungerar ordentligt.
- Använd nödvändig klätterutrustning och
säkerhetsanordningar när du arbetar på en högre nivå än 2
meter (lokala restriktioner kan finnas).
OBSERVERA
Service, underhåll och reparationer skall endast
utföras i enlighet med direktiv TRGS 560 av
auktoriserade, behöriga och utbildade personer som
har kunskap om och vana av lämpliga
arbetsmetoder.

5

VARNING
Innan man utför service, underhåll och/eller
reparationsjobb:
- koppla helt från maskinen från nätet
- koppla från tryckluftsförsörjningen

-

VARNING
Använd alltid ansiktsmask och handskar vid byte/
rensning av filtret.
Industridammsugare som används vid service och
underhåll skall uppfylla dammklass H i enlighet med
EN 60335-2-69.

Utsugsfläkt
- Fläkt
- Fläkt montagestativ

4

INSTALLATION

4.1

Verktyg och krav

Följande verktyg är nödvändiga för att installera
systemet:
- lyftutrustning (t.ex. gaffeltruck, kran)
- arbetsliftar (t.ex. saxlyft)
- sladdlös borrmaskin
- skruvnyckel (metriska storlekar 10-13-17)
- skruvmejsel
- vattenpass
- nätkabel 4 mm²; (AWG 12); 3 ledare + jord
- självgängande skruvar
- vävtejp
- flödesmätare
- generella verktyg
- verktyg för elektrisk anslutning6
4.1.1

Införskaffas lokalt

Monteringsmaterial7:
- för montering av panelen vid fläkthuset eller vid
väggen (utrustning max. Ø 10 mm)
- för montering av HMI vid väggen (skallhöjd skruv max. 6
mm, Ø max. 4 mm)

Reservdel tätning set MDB
SealApplicator
Skruvar M8x20 (9)
Brickor M8 (9)
Tryckluftsbrytare (inklusive kontrollkabel #20)

Inuti fläkthuset:
- Kabelförskruvningar
- Elektriskt anslutningsmaterial
Utloppsenhet
- Ljuddämpare
- Kanalanslutning Ø 500 mm med KEN-LOK-tätning (2)
- Kanal 1,5 m Ø 500 mm
- Utloppsenhet med munstycken
- Stödkonsol (tvådelad)
- Gängstång M10 (2)
- Mutter M10 (8)

ControlPro | Reglerutrustning
- Panel (kontrollpanel), inklusive dubbelbitsnyckel,
monteringsfästen (4) och monteringsmaterial
- HMI, inklusive konsol och låsskruv och ethernet fältkontakt
(IP 67)

Anslutningskablar
- Motorkabel: kabel fyra ledare skärmad 4 mm²
- PTC-kabel: kabel två ledare skärmad 0,75 mm²
- Panel till HMI-kabel, inklusive värmekrympande
rör
- Pneumatiska slangar, inklusive monteringsmaterial:
- 2x10 m (för filtertryck)
- 10+1 m (för fläkttryck)
- Elschema

Anslutningskablar8:
- se Tabell I på sida 32 för kabelspecifikationer

Om delar saknas eller är skadade, kontakta leverantören.

Om nödvändigt:
- ytterligare kabelförskruvningar M16

4.3

Tillval (för fjärråtkomst till HMI via nätverket):
- nätverkskabel, min. CAT 5E skärmad

4.2

Uppackning

Kontrollera att produkten är komplett. Paketet skall
innehålla:

MDB-Diluter | Filtersystem
Filtersystem
- MDB-FRAME | Montagestativ
- MDB-BM/4 | Filtermodul (2)
- CART-PTFE/15 | Filterpatron (8)
- Luftinloppsmodul
- MDB-HOPPER/80 | Fallficka
- MDB-OUTLET/400 | Utlopp Ø 400 mm
- DB-80 | Stofttunna 80 liter
- MDB-JOIN KIT | Anslutningsmaterial
- MDB-COVER/S | Täckplåt (8)
- MDB-COVER/M | Täckplåt (4)
- Skruvset (2)
- Tätning set MDB-BM/4 (3)
6.

T.ex. värmepistol, skalverktyg för elledning

7.

Vilken typ av monteringsmaterial som ska användas beror väggens
konstruktion

8.

Antal och typ av kablar beroende på valda tillval
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Placering

MBD-Diluter kan ställas upp på golvet eller på en
plattform. Se till att utloppsmunstyckena kan riktas
mot skiktet med svetsrök utan hinder.
Beroende på omständigheterna, kan det vara nödvändigt att
använda en längre eller kortare kanal än den 1,5 m långa
kanal som levereras som standard.
•

Se Fig. III på sida 27 för placeringsexempel.

4.4

Montering av filtersystemet

För att montera filtersystemet, gör följande.
4.4.1

Montagestativ (MDB-FRAME)

Fig. 4.1
• Montering av montagestativet9 med skruvar M8x16 (A) och
brickor (B). Dra åt skruvarna löst.

9.

Notera: den ”öppna” sidan av stängerna är på utsidan

6

Fig. 4.3

A

Utloppsmodul på stativ

Fig. 4.4
• Lyft något på utloppsmodulen och lägg supportprofilerna
(A) i slitsarna (B).

B
A (2x)

Fig. 4.1

Montering av montagestativet

4.4.2

Luftutloppsmodul och fallficka

Utloppsmodulen (MDB-OUTLET/400) måste monteras bakom
fallfickan (MDB-HOPPER) på montagestativet.

B (4x)

För att montera utloppsmodulen, gör följande.
Fig. 4.4

Utloppsmodul (MDB-OUTLET)
Fig. 4.2
• Borra ett Ø 9 mm hål i de två skårorna (A) på
utloppsmodulen.

Stödprofiler

Fig. 4.5
Hopper (MDB-HOPPER)
• Placera fallfickan (A) på stativet.

A

A (2x)

Fig. 4.2

A
BFig. 4.3
•

Utloppsmodul

Tillfällig demontering av baksidan av ramen för att sätta
utloppsmodulen på ramen.

C
D

Fig. 4.5

Fallficka på stativ

Fastsättning
• Skruva fast skruvarna på hela stativet (se Fig. 4.1).
Fig. 4.6
Lyftpinne för stofttunna
• Montera lyftpinnen (B) på stativet. Placera skruvarna
M10x40 (A) från insidan in i de slitsade hålen10.

10. Inga muttrar behövs. Lyftpinnen till stofttunnan har lite tolerans
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A

B

A

B

A

Fig. 4.6

A

Fig. 4.9

Lyftpinne för stofttunna

Fig. 4.7
• Montera låsanordningen (A) med 2st brickor och 2st
skruvar.

Tätningar på ramen

En remsa 846 mm är överflödig.
Fig. 4.10
Börja med en lång tätning (1046 mm).
Försök undvika att röra vid den klibbiga sidan
med fingrarna.
•A Se till att du fäster tätningen i centrum på
ramens kanter och att formerna passar ihop.

•
•
A

•
A

D

•
Fig. 4.7

D

D

Skala av cirka 50 mm av ryggmaterialet (A) och fäst
tätningen på ramen. Dra ryggmaterialet till insidan av
ramen.
Fortsätt med att dra av och fäst tätningen i steg cirka 50
mm enligt indikerad sekvens (B).

Låsanordning

A

Fig. 4.8
• Montera lyftpinnen (B) genom hålen och fäst den med 2st
låspinnar (A).
• Montera förlängningsröret med handtag (C) in i lyftpinnen.
A

±

50

mm

A

B

2

1
5

B
Fig. 4.8

B

C

4

3

C

Lyftpinnen

Fig. 4.10 Avlägsna ryggmaterialet

Fig. 4.9
Tätning (MDB tätningsmonteringssats)

4.5

Speciellt konstruerade tätningar mellan ramen, de individuella
filtermodulerna, utloppsmodulen och täckplåtarna är
nödvändiga för att göra hela MDB-Diluter systemet lufttätt.

MDB-Diluter har två filtermoduler, som är placerade på
varandra. På toppen och på höger sida av varje filtermodul
finns redan tätningar monterade. På vänster sida av
filtermodulerna måste ytterligare tätningar placeras.

Att applicera
tätningarna:

Att använda tätningen/
applikatorn:

Filtermoduler (MDB-BM/4)

Gör på följande sätt för att montera ytterligare tätningar på
vänster sida av filtermodulen.
Fig. 4.11
• Avlägsna pappkartongen och plastpåsen från den första
filtermodulen12.
• Lyft och vänd filtermodulen 90 grader i
originalförpackning13.

•
•
•

Avlägsna damm, om det finns, från den övre ramen.
Lägg tätningarna löst på ramen och för ihop dem11.
Se till att formerna passar ihop och sitter ordentligt.

11. Oroa dig inte för en lite felpassning av tätningshålen.
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12. Lämna kvar filtermodulen på pallen för att undvika skador.
13. Flytta inte filtermodulen för att undvika skador på tätningarna och
ryggmaterial.

8

2
4x

<60 s

90°

90°

3

4

5
4x

Fig. 4.14 Vänd tillbaka

För att reparera trasig eller skadade applicerade
tätningar, gör följande.
• Ta bort denAskadade eller inte korrekt applicerad
tätning.
• Företrädesvis: avlägsna återstående lim, om det
C
finns, från filtermodul (t.ex. med
klistermärkesborttagare). Se till att du inte
4x
skadar oskadade tätningar.

Fig. 4.11 Uppackning

Fig. 4.12
• Avlägsna damm, om det finns, från kanternas ytor på
filtermodul.
• Lägg tätningarna löst på filtermodulen och för ihop dem14.
•

Se till att formerna passar ihop och sitter ordentligt.

•

OBSERVERA
Generella monteringsinstruktioner
B
• Avlägsna ryggmaterialet
innan du placerar de
spetsiga positioneringstapparna på ramen och
filtermodulen. Försök undvika att röra vid de
klibbiga tätningarna med fingrarna.

90°

•

Fig. 4.12 Tätning på filtermodul

Fig. 4.13
•
•
•
•

•

Börja med en lång tätning (1046 mm).
Försök undvika att röra vid den klibbiga sidan
med fingrarna.
Se till att du monterar tätningen i centrum på
kanterna och att pusselbitarna passar ihop.

Skala av cirka 50 mm av ryggmaterialet (A) och fäst
tätningen på filtermodulen. Dra ryggmaterialet till insidan
av filtermodulen.
Fortsätt med att dra av och fäst tätningen i steg cirka 50
mm enligt sekvensen nedan.

Applicera en reservdelstätning enligt
ovanstående
A instruktioner.

•

A

4x

Använd alltid SealApplicator smörjmedel på
A
tätningsmaterialet före du ansluter någon
komponent på MDB-Diluter systemet 15.
Genom att använda SealApplicator kan du lätt
B
flytta filtermodulen så att den kommer i rätt
position. Efter ungefär 60 sekunder har
smörjmedlet
C torkat så mycket att du inte mer
kan flytta den.
9x
Installera en filtermodul i taget.
1x Efter sprayning,
omgående positionera filtermodulen eller annan
komponent16.

1x

Vertikal anslutning av filtermodulerna

2x

C
+

4x
A

±

50

mm

A

4x

5x

2x
Avlägsna filterlocken och de runda täckplåtarna
på
baksidan för att enklare komma åt på insidan av
filtermodulerna för att göra anslutningar.

B

4x

A

2

1
5

A
C

6
4

B
2x

Fig. 4.13 Avlägsna ryggmaterialet

Fig. 4.14
• Lyft och4x
vänd filtermodulen tillbaka till sin originalposition.
• Upprepa denna procedur vid den andra filtermodulen.

2x

14. Oroa dig inte för en lite felpassning av tätningshålen.

4x
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A

Filtermodul på stativ

Fig. 4.15
1x
• Ställ MDB-FRAME (A) i helt horisontellt läge.

3

A
B

4.5.1

1x

C
1x

15. Tätningarna är extremt vidhäftande; utan att använda SealApplicator,
komponenterna kanske fäster vid varandra i felaktig position och kan inte
demonteras utan skador.
16. Efter cirka 60 sekunder förlorar SealApplicator smörjmedel dess funktion och
du kan inte längre flytta

9

7

(±30 sec.)

3

4

1
2
4x

A
B

5
4x

<60 s

A
A
B

Fig. 4.15 Stativ i horisontellt läge

A

4

A (4x)

Fig. 4.16
<30 s
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
2
• (2) Placera 4st positioneringsnubbar i de övre
korgmuttrarna
på monteringsramen (hörnpositioner).
1

B (2x)

Fig. 4.18 Den andra filtermodulen

•

(3) Spraya SealApplicator smörjmedel på tätningarna.

•

(4) Placera filtermodulen på ramen inom 60 sekunder.

•

(5) Lägg en bricka + låsmutter
på positioneringsnubbarna
<60 s
och skruva fast dem.

3

Fig. 4.19
• Placera pinnskruvar i de fem återstående korgmuttrarna
mellan filtermodulerna och dra åt dem med flänsmutter
(B).
A
B

B

3
A

B

4

1
2
4x

A
B

B

A (4x)

A

5
4x

<60 s

B (5x)

Fig. 4.19 Placering av nubbar

4.5.2

Luftinloppsmodul

Luftinloppsmodulen har 9 korgmuttrar för montering vid
filtermodulen.
Fig. 4.16 Filtermodul på stativ

Fig. 4.17
• Placera pinnskruvar i de två återstående korgmuttrarna och
dra åt dem med en flänsmutter (B).

Fig. 4.20
• Avlägsna de 9 korgmuttrarna17 från på toppen av
filtermodulen.

A
B

3x

3x

A
A
B
A
A (4x)

B (2x)

Fig. 4.17 Placering av nubbar

Fig. 4.18
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
• (2) Placera 4st positioneringsnubbar i de övre
korgmuttrarna i den första filtermodulen (hörnposition).
•

(3) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.

•

(4) Ställ ytterligare filtermodul (A) inom 60 sekunder på
den tidigare.

•

(5) Lägg en bricka + låsmutter (B) på
positioneringsnubbarna och skruva fast dem.

3x

Fig. 4.20 Att ta bort korgmuttrarna

Fig. 4.21
• Ta bort ryggmaterialet från tätningarna uppe på
filtermodulen.
•

Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.

17. Du kan behöva kassera dem
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+

•

Placera luftinloppsmodulen på filtermodulen inom 60
sekunder.
OBSERVERA
Se till att de rektangulära öppningarna är placerade
över filterhuset.

•

Anslut den lösa änden av tryckluftsslangen till
tryckluftsbrytaren (B) via T-kopplingen.

•

Montera tryckluftsregulator (CAR-KIT eller liknande) (C) på
monteringsstativet. Ställ den till max 5 bar.

•

Montera en tryckluftsslang mellan tryckluftsbrytaren (B)
och tryckluftsregulatorn (C).
OBSERVERA
Se till att riktningen på luftflödet genom regulatorn
är rätt; detta indikeras med pilen på backsidan.

8x

A

+

Fig. 4.21 Luftinloppsmodulens position

F

B

Fig. 4.22
• Placera 9x skruv M20x8 med 9x bricka M8 i korgmuttrarna
G
för att fästa bägge komponenter.

H

9x

C

D

Fig. 4.23 Tryckluftsslang

VARNING
Förhindra skada på rensningsmekanismen. Se till att
tryckluften är fri från olja och fukt (se ISO 8573-3
klass 6).

4.7

8x

Fig. 4.24
• Gör ytterligare hål i tätningarna. De måste stämma
överens med hålen på filtermodulen.
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
•

(2) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.

•

(3) Montera en täckplåt inom 60 sekunder på
filtermodulen.

•

(4) Montera täckplåten med flänsskruvarna.

•

Upprepa denna procedur för de återstående täckplåtarna.

Fig. 4.22 Luftinloppsmodul på filtermodul

4.5.3

Ändlock

Täckplåtar

Utloppsmodulen för luft levereras med ett ändlock.
•
•
•

1

Montera ett ändlock på den öppna sidan av
utloppsmodulen.
Fäst den med självgängande skruvar.
Använd silvertejp för att säkerställa att det är lufttätt.

4.6

Filtertrycksslangar

Varje filtermodul har en tryckluftsslang med en T-koppling.
Fig. 4.23
• Montera varje T-koppling (D) på baksidan av varje
filtermodul.
• Seriekoppla slangarna.
•

Montera en plugg (A) för den sista T-kopplingen.

•

Montera tryckluftsbrytaren (B).
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3

Fig. 4.24 Täckplåtar
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4.8

Filterpatroner

För att montera filterpatronerna, gör följande.
Fig. 4.25
• Lossa stjärnknoppen (F) och ta bort täckplåten (E),
muttern (D) och metallbrickan (C).
• Montera filterpatronen (B) på filterhållaren (A).
•

A
B
C

Montera tillbaka de borttagna delarna i omvänd ordning.

D

Fig. 4.26 Stofttunna

A

B

4.9.1
C D

E

F

Utsugsfläkt

Fig. 4.27
• Sätt utsugsfläkten på fläktramen.

max. 2 mm

A

Fig. 4.25 Montering av filterpatronerna

B

OBSERVERA
Se till att fronten på filterpatronen ligger i linje *)
med filterhuset, så att locket sitter fast ordentligt.
Om detta inte är fallet, sitter filterpatronen inte rätt.
Detta kan orsaka läckage och sämre effektivitet på
filterpatronen.
*)

tolerans: max. 2 mm
>2 mm

max. 2 mm

Fig. 4.27 Fläkt på ramen

I standardkonfigurationen är inspektionsluckan placerad på
framsidan. Inspektionsluckan kan också placeras på baksidan.
•

Ändra inspektionsluckans position om så önskas/krävs.

4.9.2

Anslut filtersystemet till fläkten

Filtersystemets utlopp är försett med en anslutningsring.
Andra nödvändiga delar:
- adapter Ø 400 mm
- kanalanslutning Ø 400 mm med KEN-LOK-tätning
•

Gör samma procedur med återstående filterpatron (-er).

4.9

Stofttunna

>2 mm

Fig. 4.26
• Ställ stofttunnan (D) under fallfickan (A).
• Använd handtaget (C) för att lyfta stofttunnan och ställ den
i rätt position.
•

Fig. 4.28
• Placera adaptern (B) på anslutningsringen (A). Skjut inte
adaptern hela vägen över ringen, utan lämna ungefär 20
mm.
Demontera anslutningsringen från filtersystemet för
att underlätta monteringen. Använd en batteridriven
borrmaskin med ett långt stift vid återmontering.

Anslut stofttunnan till fallfickan med
snabbanslutningsklämma (B).
•
•
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Fäst adaptern vid anslutningsringen med fyra
självgängande skruvar.
Gör denna konstruktion lufttät med vävtejp (helst två
varv).

•

Placera kanalanslutningen (C) vid adapter (B). Fäst den
med fyra självgängande skruvar.

•

Installera fläkten (D).

12

•

Se till att filterutloppet är i linje med fläktens inlopp. Om
det är nödvändigt ska du anpassa höjden på fläktramen
genom att justera justeringsfötterna.

•

Skjut in kanalanslutningen hela vägen i fläktens
inloppsöppning.
OBSERVERA
Se till att både filtersystemet och utsugsfläkten står
i våg. Kontrollera både horisontellt och vertikalt

A

B

C

Beroende på omständigheterna kan det vara
nödvändigt att stänga ett eller flera munstycken helt
eller delvis.
Fig. 4.30
• Placera utloppsenheten (A) på kanalen (B). Fäst den med
fyra självgängande skruvar.
• Placera kanalen på ljuddämparen. Fäst den med åtta
självgängande skruvar.

D

B
A

B

Fig. 4.28 Anslut filtersystemet till fläkten

4.9.3

Ljuddämpare

Fig. 4.29
• Placera en kanalanslutning (C) i fläktens utloppsöppning
(D). Fäst den med åtta självgängande skruvar.
• Placera den andra kanalanslutningen (A) uppe på
ljuddämparen
(B). Fäst den med åtta självgängande
A
skruvar.
•

Placera ljuddämparen på den nedre kanalanslutningen (C).
Fäst den med åtta självgängande skruvar.

A

A
A

B

Fig. 4.30 Utloppsenhet på kanalen

Du måste fästa den vertikala kanalen till filtersystemet18 för att
göra konfigurationen starkare. Det finns hål i den övre änden
av luftinloppsmodulen för att föra in en gängstång.
Gör på följande sätt för att fästa kanalen vid filtersystemet.
Fig. 4.31
• Montera två gängstänger med muttrar vid
luftinloppsmodulen (position A+B). Dra åt muttrarna (C).
•

Montera den andra sidan av gängstängerna vid kanalen
med stödkonsol och muttrar (D).

•

Kontrollera att kanalenBoch filtersystemet är helt parallella
med varandra (E).

B

SECTIO

A

A
B
B
D

C
D

C

D

E

Fig. 4.29 Montering av ljuddämparen

4.9.4
•

Utloppsenhet med justerbara munstycken

Bestäm utloppsenhetens riktning och luftflödets riktning för

Cde olika munstyckena.

Fig. 4.31 Att sätta fast kanalen

C

18. Kanalen kan fästas i väggen i stället för att fästa den vid filtersystemet
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B

C

4.10

Pneumatisk anslutning

Fig. 4.32
• Anslut en tryckluftsledning till tillvalet CAR-KIT
eller liknande (A). Fäst ledningen ordentligt.

B

+

VARNING
Förhindra skada på rensningsmekanismen. Se till att
tryckluften är fri från olja och fukt (se ISO 8573-3
klass 6).

+

4.10.1 Filtertryckssensor
För att övervaka filtertrycket måste du montera
tryckluftsslangar mellan filtersystemet och den interna
filtertryckssensorn. Denna sensor mäter tryckskillnaden mellan
filterhuset och det hus där tryckluftstanken är placerad.
Fig. 4.32
• Ta bort täckkåporna från + och – (B+C) på den nedre
filtermodulen.
• Sätt in kabelförskruvningar i anslutningarna + och –.

–

A

Fig. 4.34 Tryckluftsslang ändar

Fig. 4.36
• Anslut den andra sidan av de pneumatiska slangarna vid
motsvarande inskjutningsanslutning (A) i panelens
bottenplatta.
4.10.2 Fläkttryckssensor
För att övervaka fläkttrycket måste du ansluta en
tryckluftsslang till den interna fläkttryckssensorn.

+ –

A

Fig. 4.35
• Bestäm trycksensorns placering i den vertikala kanalen.
Den bästa positionen är ungefär 500 mm under
utloppsenheten.
• Borra två hål Ø 10 mm i den vertikala kanalen vid de två
positioner som anges (A+B).
•

B C
Fig. 4.32 anslutning + och –

Fig. 4.34
• Ta bort filterkåpan och montera ytterligare en
kabelförskruvning i filtermodulen (+).
• (1) Dra en tryckluftsslang genom anslutningen +.
• (2) Dra slangen genom den andra kabelförskruvningen in i
filterutrymmet.
• (3) Dra den andra slangen genom anslutningen –.

Anslut tryckluftsslangen (D) med T-kopplingen (C) vid
kanalen med det medföljande anslutningsmaterialet.

Fig. 4.36
Filter +
–
• Anslut den andra sidan av Filter
de pneumatiska
slangarna vid
Fan +
motsvarande inskjutningsanslutning (B) 19 i panelens
bottenplatta.
B

A

± 500 mm (20 in.)

A+B

90°
C

+

2

B

D

Fig. 4.35 Montering av trycksensorn

1

+

3

–

Fig. 4.34
• Se till att ha ungefär 25 mm (A+B) i slangänden.
• Dra åt alla kabelförskruvningar.

Se avsnitt 4.10.1 och 4.10.2.

+ ― +

Fig. 4.33 Kabelförskruvningar och tryckluftsslangar

4.10.3 Anslutning av tryckluftsslangar till panelen

A Filter Pressure
B Fan Pressure

Fig. 4.36 Anslutning av tryckluftsslangar till panelen
19. Inskjutningsanslutningar – (minus) förblir oanvänd
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4.11

Montering av reglerutrustningen

Panelen och HMI ska placeras på en väl synlig och
lättåtkomlig position.
OBSERVERA
Utsätt inte någon del av ControlPro för vibrationer
eller värmestrålning.
Vi rekommenderar att montera panelen på sidan av
fläkthuset.
4.11.1 Panel
Fig. 4.37
• Fäst monteringsfästena (A) vid panelen med medföljande
monteringsmaterial (B).

B (4x)

A

B

C

D

E

Fig. 4.38 Bottenplattor

Tabell I på sida 32 finns en översikt över de nödvändiga och
extra kablar som behövs för att installera systemet.
•

Beroende på vilka tillval som valts, bestäm hur många och
vilken typ av kablar som du behöver.

Om det är fler än fyra kablar (exklusive nätsladden), måste
man sätta in fler kabelförskruvningar i den högra
bottenplattan. Gör i så fall på följande sätt.
Fig. 4.39
• (1) Lossa tryckluftsslangarna från
inskjutningsanslutningarna på insidan av panelen.
• (2) Lossa och (3) ta bort den högra bottenplattan.

A (4x)

•

Öppna så många förperforerade hål som krävs21.

•

(4) Placera extra kabelförskruvningar M16 (E) i
bottenplattan och dra åt dem.

•

Montera bottenplattan.

•

Fäst tryckluftsslangarna i inskjutningsanslutningarna.
VARNING
Du måste ta bort bottenplattan för att undvika
1 panelen när du
skador på de inre delarna av
placerar ytterligare kabelförskruvningar.

Fig. 4.37 Monteringsfästen

Fig. 4.38
• Montera panelen på fläkthuset eller på väggen. Kontrollera
att den är i våg.

1
2
2

3
Fig. 4.38 Montering av panelen vid fläkthuset

Huset består av två avtagbara bottenplattor som har följande
kabelförskruvningar och anslutningar:
Fig. 4.38
Högspänningsutrymme (vänster bottenplatta)
A Kabelförskruvning M25 för motorkabeln
B Kabelförskruvning M16 för PTC-kabeln
C Kabelförskruvning M25 för nätkabeln
Lågspänningsutrymme (höger bottenplatta)
D Universalkabelförskruvningar M16 (4)
E Inskjutningsanslutningar (3) för tryckledningarna20

3
4
Fig. 4.39 Ytterligare kabelförskruvningar (tillval)

4.11.2 HMI

•
20. Fläkttryck + | Filtertryck + och –
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Fig. 4.40
• Lossa låsskruven (C) och HMI (B) från väggfästet (A).
• Montera väggfästet på väggen. Använd alla tre
fästpunkterna och se till att den är i våg.
Placera HMI på väggfästet.

21. Max. 4

15

A

- Se alltid till att du ansluter kablarna på rätt sätt.
Felaktigt anslutna kablar kan orsaka permanenta
skador på kretskortet.

B

- Använd kabelförskruvningar för att föra in
kablarna i panelen.
- Låt förslutningspluggarna sitta kvar på de
kabelförskruvningar som inte används för att
förhindra att det tränger in smuts i panelen.
- Se alltid det särskilda kopplingsschemat för
elektriska anslutningar.

C

- Se Tabell II på sida 32 för specifikationer för de
digitala ingångarna (hög/låg).

Fig. 4.40 Montering av HMI

Fig. 4.41
• Fäst HMI med låsskruven (A).
• Anslut HMI-kabeln (C) vid CAN-anslutningen (B) och dra
åt.

Allmänna instruktioner för att ansluta en kabel
till ett särskilt anslutningsdon (om inget annat
anges)
Skala kabel:

A
A

50 mm

B

6 mm

B
B
A

C

D

Fig. 4.41 Låsskruv och HMI-kabel

•

(1) Mata in kabeln i panelen genom en kabelförskruvning
M16.

•

(2) Ta försiktigt bort anslutningsdonet från kretskortet.
Dra kontaktdonet i en horisontell riktning.

•

Kapa kabeln till rätt längd och skala ledarna.

Tillval:
Fig. 4.42
• Anslut den medföljande ethernet fältkontakten (B) till
nätverkskabeln (A).
• Ta bort dammskyddshylsan (se Fig. 4.41D) och anslut
nätverkskabeln i motsvarande LAN-port.

1
2

A

B

Gäller endast skärmade kablar:
• Placera ett krymprör på avtappningskabeln (A) och
kabelmanteln (B).
• Använd en värmepistol (C) för att dra åt krympröret

A

B

4

A

B

5

Fig. 4.42 Ethernet fältkontakt

4.12

C

C

Elektrisk anslutning

Detta kapitel beskriver den elektriska anslutningen
av alla nödvändiga och extra komponenter till
panelen.
Beroende på filtersystemets specifika konfiguration är vissa
anslutningar på kretskortet i panelen lediga. Kretskortet har
avtagbara skruvkopplingsplintar (”anslutningsdon”).
Tabell I på sida 32 finns en översikt över de nödvändiga och
extra kablar 22 som behövs för att installera systemet.
VARNING
- Korta av för långa kablar. En slinga eller
hopknutna kablar kan orsaka elektromagnetiska
störningar.
22. Rekommenderade kabelspecifikationer; använd kablar med en maximal
diameter på ledarna på 1,5 mm² (AWG 16)
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1

Alla kablar:
2
• (3) För in ledarna i anslutningsdonet.
• (4) Dra åt skruvarna.
• (5) Sätt tillbaka anslutningsdonet på kretskortet.
• Dra åt kabelförskruvningen.
4
5

3

Avtagbar skruvkopplingsplint (”anslutningsdon”)

16

4.12.1 Anslutningskabel (Kabel #5)

Fig. 4.44 + Fig. 4.47 (elschema)
Anslutning av motorkabeln till VFD
• Ta bort den främre kåpan (nedre delen) av VFD-enheten
inuti panelen.
• Ta bort den yttre isoleringen från motorkabeln där EMCklämman (A) är placerad.

Gör på följande sätt för att ansluta nätkabeln till panelen.

•

Anslut motorkabeln enligt det elektriska kopplingsschemat.

•

Fäst EMC-klämman.

För en översikt över alla elektriska och pneumatiska
anslutningar, se Fig. IV på sida 28.

FÖRSIKTIGHET
Högspänningsanslutning

Fig. 4.43
• Mata in nätkabeln (B) genom höger kabelförskruvning.
• Anslut den till anslutningsdon L1, L2 och L3 på
huvudströmbrytarens (A) terminaler och till PE23 på vänster
anslutningsdon.
•

PE

Fäst kabelförskruvningen.

A
Fig. 4.45 Motorkabel till VFD

A

B

PE

Fig. 4.46 + Fig. 4.47 (elschema)
Anslutning av PTC-kabeln till VFD
• Anslut PTC-kabeln enligt det elektriska kopplingsschemat.
PTC cable
System control
- A: skruvmejsel
panel (SCP)
X3.1-2
- B: ledningar 13+33
X3.3-4

13

X3.5-6

33

Fig. 4.43 Anslutningskabel

M

3Ø

4.12.2 Motorkabel + PTC-kabel
Gör på följande sätt för att ansluta motorkabeln och PTCkabeln till panelen.

PMD ca

X3.7-8

U 96

X3.9-10

V 97

X3.11-12

W 98

X3.13-14

99 (PE)

motor cable

VFD
A

Fig. 4.44
• Mata in motorkabeln (A) genom vänster kabelförskruvning.
• Mata in PTC-kabeln (B) genom kabelförskruvningen i
mitten.

53
13

Main switch

Mains cable
L1 L2 L3

B

Mains

Pressure tran
(PT-100

Fig. 4.46 PTC-kabel till VFD

A
B

PTC cable

Danfoss
frequency inverter
(VFD)
13
33
U 96

M

V 97
W 98

3Ø
Fig. 4.44 Motorkabel och PTC-kabel

99 (PE)

motor cable

Gör på följande sätt för att ansluta motorkabeln och PTCkabeln till VFD (frekvensomriktare).
Fig. 4.47 Elschema

•

Dra åt motorkabelns och PTC-kabelns kabelförskruvningar.

23. PE = Protective Earth (skyddsjord)
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PMD cable
System control

Solenoid ca
Control box

Digital input 6-12

Fig. 4.48
• Anslut motorkabelns ledare till anslutningsdon U1, V1, W1
(C) och PE (A) i fläktens kopplingsdosa.
• Anslut metallplattorna (ligger i plastpåsen i
kopplingsdosan) för att få en ”delta-anslutning”. Kontrollera
att anslutningen är i enlighet med uppgifterna på
Filter pressure
motorplåten.

-

(internal
sensor) avskärmningen till PE)
Anslut PTC-kabelns
ledare (inklusive
till PTC-anslutningen (B) i kopplingsdosan. Denna
anslutning är inte fasberoende.

+

Fan pressure
(internal sensor)

-

1

Valves

Digital input
6-12
Fan Pressure
Dustbin

Indicator LED’s

sensor

sensor

Digital input 1-5

RS485 VFD

1

CAN Slave

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

Light tower

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

Kabel #20

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

A

B

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

RS-232
(for service only)

Digital input 1-5

[sida 16]

ingång IN 10Digital inp

8 9 10 11 12
2 3Anslutning
4 5 6 av
7 kontrollkabeln
Fig.1 4.50

C

1 2 3 4 5 6 7

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

Digital input 6-12
4.12.5 Ingående signaler (tillval)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Om så önskas kan ControlPro anslutas till en start-/stoppsignal
och/eller en larmsignal från en extern enhet;
Digitalkabel
input 6-12
- start/stopp signal:
#6
- larmsignal:
kabel
#7
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

Fig. 4.48 ”Delta-anslutning” av motorkabeln till fläktmotorn

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3

•

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

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

Anslutning av motorkabeln och PTC-kabeln till
fläktmotorn

5 VFD

4.12.3 Panel  HMI
CAN Slave

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

Digital input 6-12

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

Relays

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

CAN HMI

Digital input 6-12

Relays

1

+ 24V
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

Power

Fan Pressure
sensor

Digital input 1-5

RS485 VFD

CAN Slave

CAN HMI
1 2 3 4 5

Valves

Light tower

Analog
output

Filter Pressure
sensor

Digital input 6-12

Indicator LED’s

Dustbin
sensor

Fan Pressure
sensor

Digital input 1-5

Power

Light tower

Analog
output

Filter Pressure
sensor

Digital input 6-12

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

Kabel #1
Ledningarnas färger
+24V
röd
CAN_H
vit
CAN_L
blå
GND
svart
SHD
avtappningskabel
(med krymprör)

Fig. 4.49 Anslutning Panel  HMI
arm
ressed air switch
nal alert 4.12.4 Kontrollkabel
in level switch

Kabel #20 ansluter tryckluftsbrytaren till panelen.

[sida 16]

RS485 VFD

CAN Slave

Digital input 6-12

CAN HMI

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

CAN HMI

Kabel #6

Digital inpu
1 2 3 4 5 6 7

[sida 16]

ingång 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

[sida 16]
ingång IN 11

Digital input 6-12

1

Fig. 4.51 Anslutning för externa ingångssignaler

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

2

GND
SHD

Dustbin
sensor

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3

Indicator LED’s

1 2 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

4 5

CAN Slave
Valves

+ +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

VFD

+ 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
CAN_H
CAN_L
GND
SHD

6

+ 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

1

Båda utgångsreläer är tillgängliga för anslutning till en extern
enhet. Händelser som kan aktivera reläerna är:
- Fläktstart/stopp24
Power
- Filterrensning aktiv
- System läge: Automatik
- Aktiv varning
- Varningssignaler: ingen tryckluft/stofttunnan full
- Aktivt larm
- Larmsignaler: ingen tryckluft
Valves

Analog
output

Digital input 1-5

RS485 VFD

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

Dustbin
sensor
1 2 3 4

Dustbin
sensor

Analog
output

Fan Pressure
sensor

Filter Pressure
sensor

Fan Pressure
sensor
1 2 3 4

Digital input 1-5

CAN Slave

RS485 VFD

Digital input

1 2 3 4 5 6 7
CAN HMI

Digital input 6-12

Filter Pressure
sensor

1 2 3 4 5 6 7

Analog
output
1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

OUT
GND
SHD

+ 24V
IN 3
GND
SHD

+ 24V
IN 6
+ 24V
IN 7
+ 24V
IN 8
+ 24V

Kabel #22

+ 24V
PWR
RUN
ALA
WRN
+ 24V
BUZ

MDB: (only for ShieldControl)
- out1 sliding valves
- out2 conpressed air release

Digital i

Fig. 4.53 Anslutning av LightTower

[sida 16]

IN 5
IN 6
IN 7
IN 8

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

5

Digita

External start/st
Fire alarm (Shie
Sliding valve fe
Sliding valve fe
√

Installationsassistent

√
√

Kontrollera att panelen är ansluten till elnätet.
Sätt huvudströmbrytaren (se Fig. 6.1F) i läge
”på”. Systemet startar25.

CAN Slave

HMI startar installationsassistenten.

Filter Pressure
sensor

Digital input 6-12

CAN HMI

•

Slutför installationsassistenten.

Kabel #8
Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

NC 2
NO
COM2 2
NC 2
COM 2

1
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
8

Relay 1Relay 1Relay 2Relay 2

NO 1
NC 1
NO
COM1 1
NC 1
COM
NO 2 1

Light tower

Fan Pressure
sensor

Light tower

Light tower

•
•
Dustbin
sensor

Filter Pressure
sensor

+ 24V
IN 1
+ 24V
IN 2
+ 24V
IN 3
+ 24V

Power

+ 24V
OUT 1
GND
+ 24V
OUT 2
GND
SCS:
cleaning valves (1 or 2)

GND

+ 24V

Relays 2
Power

Indicator LED’s

Digital input 1

+ 24V
IN 2
GND
SHD

1 2 3 4 5 6 7

Relays 1
Valves

Indicator LED’s

+ 24V
IN 1
GND
SHD

Valves

5.1

USB
(firmware updates)
USB
(firmware updates)
Ethernet
(for service only)
Ethernet
(for service only)

Fan Pressure
sensor

Relays

Indicator LED’s

Anslut om så önskas Relä 1 och/eller Relä 2 till en extern
Power
enhet.
2
1
Du måste välja den specifika händelse som du vill
ska aktivera reläet/reläerna på HMI (se skärm nr
1.4).

Analog
output

Light tower

OBSERVERA
1 2 3 4 5 6
- Du kan välja att ansluta kablarna direkt till NO
(normalt öppen) eller NC (normalt stängd).
- Max. anslutning: 30 VDC/2,5 A per relä.
•

Dustbin
sensor

Indicator LED’s

Valves

4.12.6 Utgångsreläer (kabel #8 och #9) (tillval)

Se avsnitt 5.3 och 5.3.1 för mer information om
VFD (frekvensomriktare) och PID-börvärdet.
Välj frågetecknet på pekskärmen för
detaljerade förklaringar av alla
inställningar.

[sida 16]
Kabel #9

5.2
•

[sida 16]

Fig. 4.52 Anslutning av reläutgångar

4.12.7 LightTower (ljustorn; tillbehör)

•

?

Utsugsfläkt

Sätt huvudströmbrytaren (se Fig. 6.1F) i läge ”av” och
öppna Panelen.
Skjut den stång som är ansluten till huvudströmbrytaren
för att slå på strömmen till panelen manuellt.

•

Tryck på fläktens START-/STOPPKNAPP (se Fig. 6.1F) för
att starta fläkten.

•

Se till att motorns rotationsriktning är korrekt.

LightTower har samma varningslampor som panelen, inklusive
Gör på följande sätt om motorn inte går åt rätt håll:
summern.
Dustbin
på en avFan
de Pressure
två anslutningarnaDigital
(96/97/98)
input 1-5på VFD
Indicator LED’s • Vänd
Valves
sensor
sensor
för att ändra motorns rotationsriktning.
Fan Pressure
Dustbin
Digital input 1-5
Indicator LED’s
Valves
sensor
sensor
• Tryck ner knappen igen för att stoppa fläkten.

Light tower

1 2 3 4 5 6
Valves

1 2 3 4 5 6 7
Indicator LED’s 25.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO

Power

+ 24V + 24V
PWR PWR
RUN RUN
ALA ALA
WRN WRN
+ 24V + 24V
BUZ BUZ

Indicator LED’s

+ 24V + 24V
OUT 1OUT 1
GND GND
) + 24V + 24V
OUT 2OUT 2
e
GND GND

24. T.ex. BoosterFan (boosterfläkt)

Valves

Light tower

Dustbin
Fan Pressure
Digital input 1-5
sensor
sensor
Fan
2 3 4
3 4
1 Dustbin
1 2Pressure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Digital input 1-5
Indikation: den vita dioden på panelen blinkar
sensor
sensor
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Analog

Filter Pressure

+ 24V + 24V
IN 1 IN 1
+ 24V + 24V
IN 2 IN 2
+ 24V + 24V
IN 3 IN 3
+ 24V + 24V
IN 4 IN 4
+ 24V + 24V
IN 5 IN 5
COM1COM1
GND GND

Power

Filter Pressure
Analog
VFD (frekvensomriktare)
Digital input 6-12
sensor
output
Filter
Pressure Fläktens hastighet styrs av
Analog
VFD är integrerad
i panelen.
Digital input 6-12
sensor
trycket ioutput
systemet. För
att manövrera systemet måste du
känna till eller mäta det luftflöde som krävs i kanalen för att få
rätt räckvidd och luftcirkulation.

5.3

+ 24V + 24V
IN 2 IN 2
GND GND
SHD SHD

Light tower

+ 24V + 24V
IN 1 IN 1
GND GND
SHD SHD

Power

19

Digital input 6-12

1
1

Det systemtryck som krävs måste programmeras i HMI för att
hålla luftflödet vid en konstant nivå, oberoende av det (ökade)
tryckfall som orsakas av filterpatronerna. Detta systemtryck
kallas ”PID-börvärde”, vilket sörjer för nödvändig
fläkthastighet (Hz).

6.1

Reglerutrustning

6.1.1

Panel

Tabellen nedan anger räckvidden i relation till luftflöde och
fläkthastighet26.

Utsida
Fig. 6.1 (se även Fig. V på sida 28)
A Vit LED | STRÖMMEN ÄR PÅ
- LED släckt: systemet är avstängt
- LED blinkar: systemet startar
- LED lyser: systemet är redo

Räckvidd

Luftflöde/
munstycke

Totalt
luftflöde

Frekvens

20 m

1000 m�/h

6000 m�/h

30 Hz

40 m

1500 m�/h

9000 m�/h

50 Hz

För mer detaljerad information, se Fig. X på sida 31. Fig. XI
visar den horisontella räckvidden per munstycke.
5.3.1

Kontrollpanelen innehåller följande kontroller och indikatorer:

B

Grön LED | FLÄKTEN ÄR IGÅNG
- LED släckt: fläkten är avstängd
- LED blinkar: fläkten går ner i varv27
- LED lyser: fläkten är igång

C

Gul LED | VARNING
- LED släckt: inget problem
- LED lyser28: se HMI för orsaken till varningen

D

Röd LED | LARM
- LED släckt: inget problem
- LED lyser29: se HMI för orsaken till larmet
Summer | akustisk signal
- tillsammans med LARM-signalen (D)
- i vissa fall: tillsammans med VARNING signal (C)
Huvudbrytare

PID-börvärde för fläkttrycket

Gör på följande sätt för att fastställa och ställa in
PID-börvärdet.
•

Gå till Inställningsmenyn på
HMI-enheten.

E

•

Ange PIN-koden.

F

Insida
Fig. 5.1
• Välj meny PID-börvärde för fläkttrycket (eller knappa
in2.2.1 på den numeriska knappsatsen).
• Tryck på knappen Starta fläkt.
•

Mät det faktiska luftflödet med en flödesmätare. Den bästa
mätpositionen är ungefär 500 mm under MDB-Diluterns
utloppsenhet.
Använd knapparna + eller ─ för att ställa in det börvärde
som ger önskat luftflöde. Frekvensen vid detta börvärde får
inte överstiga 45 Hz.

•

•

Tryck på Stoppa fläkt när luftflödet är rätt.

•

Tryck på Färdigställ för att lämna skärmen. De nya
värdena sparas.

OBSERVERA
Knapparna inuti panelen är endast för
serviceändamål. Man kan styra hela systemet via
HMI, därför är knapparna inuti panelen inte avsedda
för dagligt bruk.
G Knapp | START/STOP FAN
H

Knapp | FILTERRENGÖRING
- för att aktivera en extra filterrensningscykel
- för att tysta summern (tryck och håll den intryckt i 5
sekunder)

I

Strömbrytare 0-1 | SERVICELÄGE
- 0: normalt läge
- I: för att låsa HMI-pekskärmen för service syften
Utsida

Fig. 5.1

6

AA BB CC DD

EE

Insida

PID börvärde

ANVÄNDNING
VARNING
Vid drift ska alltid personlig skyddsutrustning (PSU)
användas för att undvika skador. Detta gäller även
för personer som beträder arbetsområdet.

FF

Fig. 6.1

GGHH

II

Kontrollpanel

27. Nedtrappningstid: 60 sekunder
28. Systemet fortsätter att arbeta
26. Alla munstycken 100 % öppna
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29. Systemet stängs av
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6.1.2

HMI

Underhållsaktiviteterna i tabellerna nedan som är märkta med
[*] kan utföras av användaren; andra aktiviteter får endast
utföras av utbildad och auktoriserad servicepersonal.

Se användarmanualen online för ControlPro för
detaljerad förklaring av HMI:
www.plymovent.com/manuals/controlpro

7.1.1

MDB-Diluter
VARNING!
Eftersatt underhåll kan orsaka brand.
VARNING
Stäng av och bryt all strömförsörjning till enheten
innan något underhållsarbete som beskrivs nedan
utförs. Läs först underhållsbestämmelserna i början
av denna manual.

ControlPro/HMI
EN

User manual

NL

Gebruikershandleiding

DE

Betriebsanleitung

FR

Manuel opérateur

ES

Instrucciones para el uso
0000112733/0

www.plymovent.com/manuals/controlpro

VARNING
Koppla alltid från tryckluftsförsörjningen innan allt
slags underhållsarbete.
Komponent

Stofttunna
Användarmanualen online är endast tillgänglig på
engelska. Kortfattade användarmanualer (i PDFformat) på andra språk håller på att sammanställas.
Kontakta leverantören om tillgänglighet till en
kortfattad användarmanual på ditt språk.

6.2

Användning

Beroende på den specifika konfigurationen och
systeminställningarna på HMI kan du aktivera fläkten och
rengöringssystemet manuellt eller att hela systemet körs helt
automatiskt.
6.2.1

Åtgärd

Kontrollera nivån av dammoch smutspartiklar. Töm om
nödvändigt (se avsnitt 7.2)

Frekvens: var X
månad
X=3

X=6

X

X1

1

Frekvensen beror
på svetsningsprocessen
1

Luftinloppsmodul

Rengör inuti; se avsnitt 7.4

Hus

Säkerställ att det inte finns
något läckage

X

Tryckluftssystem

Säkerställ att anslutningen
är korrekt

X

Säkerställ att trycket är
korrekt (4-5 bar)

X

Säkerställ att ventiler och
membran inte är skadade

X

HMI

X

HMI visar alltid den faktiska systemstatusen.
Att styra hela systemet via HMI-enheten är självförklarande.

Filterpatroner

Säkerställ att positionen är
korrekt; se avsnitt 4.8

X

6.2.2

Skruvar

Säkerställ att alla skruvar är
korrekt fastskruvade

X

Panel

Manuellt aktiverade funktioner, endast för serviceändamål:
Fig. 6.1
- Knapp START/STOP FAN (G)
- Knapp FILTERRENSNING (H)30 31

7
7.1

7.1.2

Panel

UNDERHÅLL

VARNING
Försätt panelen i serviceläge, om så är tillämpligt,
innan du utför de aktiviteter som anges nedan; se
Fig. 6.1H.

Periodiskt underhåll

Systemet har konstruerats för att fungera
problemfritt under lång tid med ett minimum av
underhåll. För att garantera detta krävs att utrustningen
servas och rengörs regelbundet enligt beskrivningen i detta
kapitel. Om du iakttar nödvändig försiktighet och utför
underhållet regelbundet kommer du att upptäcka eventuella
problem innan de orsakar ett driftsavbrott.
De indikerade underhållsintervallerna kan variera beroende på
omgivningen och rådande driftsförhållanden. Därför
rekommenderar vi grundlig inspektion av hela systemet en
gång om året utöver det periodiska underhållet som anges.
För detta ändamål vänligen kontakta er leverantör.

30. Det är inte möjligt att stoppa/avbryta filterrensningscykeln

Reglerutrustning

Åtgärd

Frekvens: var X
månad
X=1

X=3

Rengör utsidan med ett icke aggressivt
rengöringsmedel

X [*]

Säkerställ att alla kabelförskruvningar är
åtdragna på rätt sätt

X

Kontrollera inloppsgallret av aluminium på
föroreningar. Ta ut det och rengör med
tryckluft

X [*]

Rengör insidan med en industriell
dammsugare

X [*]

Se till att alla borttagbara kopplingsplintar
på kretskortet är anslutna

X

31. Den här knappen kan inte tryckas ner under systemets första 40 driftstimmar
eller inom 40 driftstimmar efter filterbyte, för att förhindra skador på den
skyddande ytbehandlingen på filterpatronerna
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HMI
Åtgärd

Frekvens: var X
månad
X=3

Rengör med ett icke aggressivt
rengöringsmedel

X

Kontrollera att HMI-kabeln är ansluten

X

Panelen och/eller HMI anger när filtret måste bytas.
För att byta filterpatronerna, gör följande.

Kontrollera på firmware-uppdateringar; se
användarmanualen online

7.2

X=12

Filterpatronernas livslängd beror i hög utsträckning på
svetsningsprocessen, rökgasernas sammansättning,
belastningen och luftfuktigheten.

X

•
•
•

Tömning av stofttunnan

•

Stofttunnan måste tömmas regelbundet.
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Bär alltid ansiktsmask och handskar vid
tömning av stofttunnan. Använd det lock
som medföljer stofttunnan vid transport.

Stäng av huvudströmbrytaren på panelen för att stänga av
strömmen till hela systemet.
Koppla från tryckluften.
Lossa avtappningsventilen (se Fig. 7.1A) för att tömma
tryckluftstanken.
Dra åt avtappningsventilen.

Fig. 7.2
• Lossa stjärnknoppen (F) och ta bort täckplåten (E),
muttern (D) och metallbrickan (C).
• Ta bort (en av) övre filterpatron (-er)32 (B) och stoppa in
den i plastsäcken som följer med den nya filterpatronen.

VARNING
Avlägsna inte stofttunnan när fläkten går.

•

Knyt ihop säcken ordentligt.

•

Stoppa in en ny filterpatron på filterhållaren (A) fäst den
med de tidigare borttagna delarna.

Fig. 7.1
• Stäng av huvudströmbrytaren på panelen för att stänga av
strömmen till hela systemet.
• Koppla från tryckluftsförsörjningen.
• Lossa avtappningsventilen (A) för att tömma
tryckluftstanken.

•

Gör samma procedur med de undre filterpatronerna.

•

Anslut tryckluftsförsörjningen.

•

Sätt på strömmen till enheten.

•

Kassera de använda filterpatronerna i enlighet med
nationella eller lokala bestämmelser.

•

Rengör området kring enheten.

•

Dra åt avtappningsventilen.

A
A

Fig. 7.1

•
•
•
•
•
•
•
•

C D

E

F

Avtappningsventil

Lossa snabbanslutningsklämman.
Lösgör lyftpinnen och sänk stofttunnan.
Dra stofttunnan framåt.
Försegla avfallspåsen ordentligt och ta ut den.
Placera en ny avfallspåse i stofttunnan.
Montera stofttunnan i omvänd ordning.
Kassera det förbrukade filtret i enlighet med nationella eller
lokala bestämmelser.
Anslut tryckluftsförsörjningen.

7.3

B

Fig. 7.2

Filterbyte

Filterbyte

Byt alla filterpatroner samtidigt.
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd alltid ansiktsmask och handskar vid
filterbytet.
VARNING
Byt inte filterpatronerna när fläkten går.

32. Om de översta filterpatronerna rengörs först blir utsläppet av föroreningar så
litet som möjligt
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OBSERVERA
Se till att fronten på filterpatronen ligger i linje *)
med filterhuset, så att locket sitter fast ordentligt.
Om detta inte är fallet, sitter filterpatronen inte rätt.
Detta kan orsaka läckage och sämre effektivitet på
filterpatronen.
*)

tolerans: max. 2 mm
>2 mm

max. 2 mm

VARNING
Försätt panelen i serviceläge, om så är tillämpligt,
innan du utför de aktiviteter som anges nedan; se
Fig. 6.1I.

8.1

MDB-Diluter

Symptom

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Damm eller
rökgas från
utloppsmunstyckena

Förorening av
anläggningen

Filterpatron(er)
är skadade eller
inte rätt
installerade

Byt filterpatron(er)
eller sätt in dem på
rätt sätt

Lågt luftflöde
eller
bullrande
fläkt

Systemet
fungerar inte
ordentligt

Fläktens
rotationsriktning är fel

Följ pilen på
fläkthuset och
kontrollera att
propellern roterar i
samma riktning
som
riktningsangivelsen.
Om inte kan
motorns
rotationsriktning
ändras genom att
skifta motorns faser
mellan
frekvensomriktaren
och motorn (se
avsnitt 5.2)

Efter
installation
kommer
fläkten
endast att gå
på full
hastighet
(50 Hz)

Systemet
ignorerar
PIDbörvärdet

Fläkttryckssensorn är inte
rätt installerad

Installera
fläkttryckssensorn
på rätt sätt (se
avsnitt 4.10.2)

Motorfel
(“motor
failure” /
”motorhaveri”)

Systemet
fungerar inte

Fläkthjulet är
blockerat

Åtgärda
blockeringen av
fläkthjulet

PTC-kabeln är
inte (rätt)
monterad

Reparera
anslutningen av
PTC-kabeln (se
avsnitt 4.12.2)

Dålig
utsugskapacitet

Ingen
filterrensning

Lös
tryckluftsanslutning

Reparera
tryckluftsanslutningen

Ingen tryckluft
är tillgänglig
eller lufttrycket
är för lågt

Reparera
tryckluftsförsörjningen

Membranventil
(-er) är defekt

Ersätt
membranventil
(-er)

Avtappningsventil är lös

Dra åt
avtappningsventilen

Tanken är inte
kopplad till
tryckluften

Reparera
tryckluftsanslutningen

Membranventil
(-er) är defekt
eller utsliten

Ersätt membranventil (-er)

Felaktig eller
skadad ledning

Korrigera eller
reparera
ledningarna

Beroende på
kanalens längd
kan enheten ha
samma
frekvens som
den tvingade
fläktfrekvensen

Kontakta
leverantören

Slutligen:
• Följ instruktionerna på HMI-enheten.
>2 mm

7.4

Rengöring av luftinloppsmodulen

Luftinloppsmodulen är försedd med en
inspektionslucka på framsidan och en på baksidan
för att möjliggöra rengöring. Beroende på var
MDB-Diluter har monterats kan du använda en eller båda
inspektionsluckor.
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd alltid ansiktsmask och handskar
när du rengör inloppsmodulen.
Gör på följande sätt för att rengöra inloppsmodulen på insidan.
•
•
•

Lossa de 6 skruvarna på en eller båda inspektionsluckorna.
Ta bort inspektionsluckan/inspektionsluckorna.
Rengör modulen på insidan, helst med en industriell
dammsugare och ett milt rengöringsmedel.
Sätt tillbaka inspektionsluckan/inspektionsluckorna.

•

Inget tryck i
tryckluftsbehållaren

Väsande ljud
Fig. 7.3

8

Inspektionslucka (1 av 2)

Ingen
filterrensning

FELSÖKNING

Om systemet inte fungerar (korrekt), kontrollera
med checklistan nedan för att se om du själv kan
avhjälpa felet. Om detta inte är möjligt, vänligen
kontakta din leverantör.
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Systemet
vibrerar vid
vissa
frekvenser

Besvärande
buller
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Symptom

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Symptom

Felfunktion i
systemet

Systemet
fungerar inte
ordentligt

Fel parameterinställningar i
frekvensomriktaren

Kontakta
leverantören

Filtertrycksvärdet är
negativt eller
ologiskt

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Gul
VARNINGSLED lyser
(med eller
utan
summer)

Se HMI

Se HMI; för
mer
information, se
användarmanualen
online

Se HMI

Röd LARMLED lyser +
summer

Fläkten
stannar

USB-sticka
hittades inte

Firmwareuppdatering
ej möjlig

USB-stickan
uppfyller inte
USB
2.0-standarden
(för långsam)

Använd en USB
2.0- eller USB
3.0-sticka

Symptom

Problem

Möjlig orsak

Lösning

HMI-skärmen
är låst

Ingen
styrning på
HMI möjlig

Panelen är i
serviceläge

Sätt strömbrytaren
inuti panelen i läge
0 (se Fig. 6.1 I)

HMI är i låst
läge

Ange PIN-kod och
lås upp
hemskärmen

Följande reservdelar finns tillgängliga för produkten.

Lös anslutning

Dra åt HMI-kabeln
till CANanslutningen (se
Fig. 4.41B+C)

Se sprängskiss Fig. VII på sida 29.

8.2

Problem

Panel

Symptom
Panel

8.3

Möjlig orsak

Lösning

En
tryckluftsslang
är lös

Anslut slangen

Omvänd
anslutning av
de pneumatiska
slangarna (+
kontra –)

Åtgärda
anslutningen (se
avsnitt 4.10.1)

Fel typ av
extern
trycksensor
konfigurerad
(PT-1000
kontra
PT-2500)

Ställ in rätt typ av
trycksensor (se
skärm 1.2)

Funktionsfel i
frekvensomriktaren

Fläktens
tryckvärde är
negativt

Felaktig
anslutning av
den
pneumatiska
slangen (+
kontra –)

Åtgärda
anslutningen (se
avsnitt 4.10.2)

USB-sticka
hittades inte

Firmwareuppdatering
ej möjlig

USB-stickan
uppfyller inte
USB
2.0-standarden
(för långsam)

Använd en USB
2.0- eller USB
3.0-sticka

Filterrensning
avbryts

HMI

Svart skärm

Ingen
installationsassistent vid
start

HMI fungerar
inte

Det är inte
möjligt att
konfigurera
systemet

Lös eller
felaktigt
ansluten kabel

Anslut HMI-kabeln
till CAN HMIanslutningen (se
Fig. 4.49)

Systemet har
konfigurerats i
ett tidigare
skede

Dirigera till
skärmen 5.8 för att
starta om
assistenten
manuellt
Återställ PIN-koden
om det är
nödvändigt (se
användarmanualen
online)

Systemet
startar inte
(vit LED lyser
inte)

Systemet
fungerar inte

Vit LED förblir
släckt

Ingen
huvudspänning

Anslut
huvudspänningen

Huvudströmbrytaren är
avstängd

Slå på huvudströmbrytaren (se Fig.
6.1F)

Ingen
indikation

Defekt LED

Byt LED

Filter och/
eller
fläkttryckets
värde = 0 när
systemet är
på

Ingen
tryckindikering

Lös
tryckluftsslang(ar)

Anslut slangen/
slangarna

Filtret och/
eller
fläkttryckets
värde ≠ 0 när
systemet är
avstängt

Felaktig
tryckindikering

Felaktig
tryckinställning
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För mer felsökning se HMI.

9

9.1

9.2

MDB-Diluter

Panel

Se sprängskiss Fig. VIII på sida 30.

9.3

HMI

Se sprängskiss Fig. IX på sida 30.

10

ELSCHEMA

Se det separat tillhandahållna kopplingsschemat.

11

AVYTTRING

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar
när du demonterar och kasserar enheten.

11.1

Gör en nollpunktskalibrering av de
interna sensorerna
(se skärm 1.2)

RESERVDELAR

Demontering

För säker demontering av filtersystemet, följ noga
säkerhetsinstruktionerna som medföljer.
Före nedmontering av systemet:
- koppla bort den från huvudströmmen
- koppla bort den från tryckluften
- rengör utsidan

24

Vid nedmontering av systemet:
- se till att området är tillräckligt ventilerat, t.ex. med en mobil
ventilationsenhet
Efter nedmontering av systemet:
- rengöring av demonteringsområdet

11.2

Avyttring

Kassera föroreningarna och damm, tillsammans med använda
filterpatroner, på ett professionellt sätt i enlighet med
nationella eller lokala bestämmelser.

CE-FÖRSÄKRAN
CE-försäkran om överensstämmelse för
maskiner
Vi, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Nederländerna, intygar härmed,
på eget ansvar, att produkten:
- MDB-Diluter PRO (inkl. Panel och HMI)
vilket denna deklaration syftar på, är i enlighet med villkoren i
följande:
direktiv:
- Maskindirektivet 2006/42 EC
- LVD 2014/35 EU | Lågspänningsdirektivet
Harmoniserade standarder:
- EN-IEC 60204-1:2006 | Maskinsäkerhet - Maskiners
elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar
- EN-IEC 61439-1:2011 | Kopplingsutrustningar för högst
1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 1:
Allmänna regler
- EN-IEC 61131-2:2007 | Programmerbara styrenheter - Del
2: Fordringar på utrustningen och tester
- EN-IEC 61000-6-2:2005 | Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) - Del 6-2: Generiska standarder - Immunitet i
industriella miljöer
- EN-IEC 61000-6-4:2007 | Elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) - Del 6-4: Generiska standarder Emissionsstandarder i industriella miljöer
Alkmaar, Nederländerna, 1 juli 2019

Jeroen Crezee
Manager R&D
En installation definieras som en kombination av flera färdiga
produkter eller komponenter som monteras ihop av en installatör på en
given plats. De olika delarna av installationen är avsedda att fungera
tillsammans i en särskild omgivning och att utföra en specifik uppgift.
Hela installationen måste uppfylla relevanta direktiv och standarder.
Monteringsinstruktionerna som anges av tillverkaren, liksom hela
metoden i installationen, måste vara i enlighet med lämplig teknisk
praxis i installationssammanhang, liksom med installationsregler. Med
tanke på ovanstående, är installatören ansvarig för att genomföra
installationen och utfärda slutlig EG-deklaration om överensstämmelse.
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BILAGA
Fig. I

Dimensioner MDB-Diluter

A
B

C

E

D

F

J

L

G

K

M

H

Fig. II

mm

tum

A

2095

82,5

B

897

35,3

C

1100

43,3

D

1312

51,7

E

1100

43,3

F

1124

44,3

G

3649

143,7

H

2072

81,6

I

803

31,6

J

1442

56,8

K

4945

194,7

M

1422

56,0

Dimensioner Panel
A

B

C

A
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mm

tum

600

23,6

B

300

11,8

C

800

31,5
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BILAGA
Fig. III

Luftcirkulation

Svetsröken blandas vid källan, därför
optimal utspädning

Koncentration av svetsrök i stället för
utspädning

Exempel: placering av två system

Spädning/filtrering av en särskild sektion
av anläggningen

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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BILAGA
Fig. IV

Översikt över pneumatiska och elektriska anslutningar

Ref. / kabel #
1

E = Elektrisk

För anslutning av:

Till:

E

Panel

HMI

P = Pneumatisk
AB
C

Panel  HMI

D

5

Anslutningskabel

E

Panel

Elnätet

20

Kontrollkabel

E

Tryckluftsbrytare

Panel

23

Motorkabel

E

24

PTC-kabel

E

Fläktmotor

Panel (frekvensomriktare)

Tryckluftsbrytare (via tillvalsregulator)

Tryckluftsmatning

Filtermodul

Panel (inskjutningsanslutningar)

Panel

Vertikal kanal

A

Tryckluftsslang

P

B

Filter tryckledning (+)

P

C

Filter tryckledning (–)

P

D

Fläkt tryckledning (+)

P

5

+–

20

A

B

Fig. V

Kontrollpanel

D

C

23
24

Fig. VI

Labyrintformad gnistsläckare

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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BILAGA
Fig. VII

MDB-Diluter

0000103150
0000117908

0000301426

0000102584

0000102598
0000102666
0000104642

0000111621
0000111624

0000111381

0000110329
0000102411

0000110523

Artikelnr
Beskrivning
Filtersystem MDB-Diluter

Artikelnr
Beskrivning
Fläkt SIF-1200

0000102411

Avtappningsventil ½ tum

0000102363

Fläkthjul SIF-1200

0000102584

Låssats för CART filterpatron

0321300140

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

0000102598

Ratt M12

0000102666

Lock till CART (MBD) filterpatron

0000102675

Filterpatronhållare MDB

0000103150

Magnetventil 1 tum, inkl. 24 V DC spole och
3 m kabel

0000104642

CART-PTFE/15 / Filterpatron

0000110329

SealApplicator

0000110523

Reservdel tätning set MDB

0000111381

DB-80 / Stofttunna 80 liter, inkl. lyftstång
och handtag

0000111621

Lock för anslutning av DB-80 till HOPPER
(fallficka)

0000111624

Klämring till stofttunna DB-80

0000117908

Membran (fyrkantig) + fjäder för
magnetventil

0000300349/061221/A MDB-Diluter PRO
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BILAGA
Fig. VIII

Panel

0000113558

0324000300

0324000320

0324000310

0360000060

0040900180

0000113559

Artikelnr
Panel

Beskrivning

0000103139

Omkopplingsläge strömförsörjning 24 V DC
2,5 A

0000113558

Signallampa gul 24 V

0000113559

PCB huvudpanel ControlPro

0324000300

Signallampa vit 24 V

0324000310

Signallampa grön 24 V

0324000320

Signallampa röd 24 V

0360000060

Summer

Fig. IX

0000103139

HMI

0000112777

0000113560
Artikelnr
HMI

Beskrivning

0000112777

ControlPro/HMI (komplett)

0000113560

Dammhuv för ControlPro/HMI
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VT (m/s)
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Tabell I

Kabelspecifikationer

Anslutning

Rekommenderad
kabeltyp

Ingår

#

Införskaffas
lokalt

För användning med

Tillbehör

MDB-Diluter

1

Panel  HMI (skärmad)

2

Panel  SlaveBoard (skärmad)

3

SlaveBoard  SlaveBoard

5

Anslutningskabel

6

Externt start/stopp

7

Extern aviseringssignal

8

Relä utgång 1

9

Relä utgång 2

20

Kontrollkabel (tryckluftsbrytare)

H05VV-F 2X0.75

22

Ljustorn

H05VV-F 7X0.5

23

Motorkabel

190 CY 4X4 (skärmad)

24

PTC-kabel

190 CY 2X0.75

H05VV-F 4G4

H05VV-F 2X0.75

*)

(skärmad)
*) ansluten till tryckluftsbrytaren

Tabell II Digitala ingångar

Ingång

Ingång
Hög

IN 5

Extern signal start/stopp fläkt
start

IN 6

avisering

Extern larmsignal
normal

IN 12

normal

Tryckluftsbrytare
normal

IN 11

larm

Fläktlarm
larm

IN 10

stopp

Brandlarm
normal

IN 9

Låg

avisering

Stofttunna nivåbrytare
full
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ej full
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