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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.
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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.

1

WSTĘP

1.1

Identyfikacja produktu

Piktogramy i symbole

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

Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:

1.2

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, warsztatu lub otoczenia.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z
należytą ostrożnością, mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza ryzyko porażenia prądem.

Ogólny opis

Stół downdraft to stół warsztatowy ze zintegrowanym
wentylatorem odciągowym i systemem filtracji, który jest
używany do spawania, szlifowania i cięcia plazmowego. W
zależności od konkretnego zastosowania, użycie określonych
akcesoriów jest wymagane i / lub zalecane (patrz akapit 1.3).
Więcej instrukcji Rys. I dotyczących poszczególnych
zastosowań można znaleźć w tabeli na stronie 17.
Posiada ruszt roboczy, trzystopniowy system filtracji wstępnej
dla optymalnego zatrzymania iskier i dwa główne wkłady
filtracyjne1. Zarówno filtry wstępne, jak i główne są
wyposażone w szuflady na pył. Wysokość robocza stołu
downdraft jest regulowana.
1.2.1

DraftMax Basic

Wkłady filtrujące DraftMax Basic są jednorazowe.
1.2.2

DraftMax Ultra

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby
uniknąć pożaru.

Wkłady filtrujące w DraftMax Ultra są samoczyszczące za
pomocą automatycznie sterowanego układu sprężonego
powietrza.

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Ważne ostrzeżenie,
aby zapobiec eksplozji.

1.3

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.

Serwis i wsparcie techniczne
Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych regulacji,
konserwacji lub prac naprawczych, które nie zostały omówione
w tym podręczniku, należy skontaktować się z dostawcą
produktu. On zawsze będzie gotowy pomóc Upewnij się, że
masz pod ręką następujące specyfikacje:
- nazwa produktu
- numer seryjny
Informacje te znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub
akcesoria:
Zobacz paragraf 2.3 dotyczący funkcjonowania
różnych opcji i akcesoriów.
A Panel odciągowy (wymagany do wszystkich zastosowań
związanych ze spawaniem i cięciem plazmowym i
zalecany do szlifowania)
Panel odciągowy składa się z 2 płyt tłumiących do montażu
pod rusztem roboczym blatu oraz panelu odciągowego z
pionowymi lamelami.
B

Panele boczne

Panele boczne składają się z zamocowanych na zawiasach w
kształcie trapezu i mogą być używane tylko w połączeniu z
tylnym zestawem. Montuje się je po bokach stołu DraftMax.
C

Ruszt roboczy do cięcia plazmowego (wymagany do
zastosowań związanych z cięciem plazmowym)

Specjalnie skonstruowany ruszt roboczy odpowiedni do cięcia
plazmowego, w tym dodatkowo perforowane, stalowe
pochłaniacze iskier.
D Zestaw HEPA (wymagany do spawania stali
nierdzewnej)
Składa się z obudowy filtra z filtrem HEPA do zamontowania
na wylocie ze stołu downdraft. Powierzchnia filtra 34 m².
Klasa filtracji: HEPA 11.

1.
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Opcje i akcesoria

Głównymi filtrami są wkłady filtrujące

2

E

Tłumik / wylot powietrza

DraftMax Basic + zestaw HEPA

Składa się z prostokątnego, metalowego kanału do
zamontowania na wylocie ze stołu downdraft lub na zestawie
HEPA.
F

Światło robocze

Oprawa oświetleniowa ze światłem LED 9W do montażu na
tylnym panelu.
G Czujnik ruchu (tylko DraftMax Ultra)
Automatyczny start / stop oparty na czujniku ruchu, do
zamontowania na górze tylnego panelu.

zgodność z EN-ISO
21904-2-2020 (W3)

DraftMax Ultra + zestaw HEPA
Tylko DraftMax Ultra:

- Przyłącze sprężonego powietrza - G 3/8” (żeńskie)
- Ciśnienie sprężonego powietrza - 5-8 bar
- Wymagana jakość sprężonego
- suche i bezolejowe
powietrza

1.5

Warunki pracy urządzenia

H Czujnik na kabel masowy spawarki (tylko DraftMax
Ultra)

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

Metalowa klamra z wbudowanym czujnikiem, który działa jak
automatyczny start/stop stołu. Klamrę należy założyć na
przewód masowy spawarki. Nadaje się tylko do zastosowań
spawalniczych.

Maksymalna wilgotność
względna

80%

Odpowiednie do stosowania
na zewnątrz

nie

I

Uchwyt montażowy do imadła stołowego

Zapoznaj się ze specyfikacją produktu w dostępnych
kartach produktu.

Do podłączenia do standardowego rusztu roboczego stołu
odciągowego (imadło nie jest dołączone).
J

1.6

Zestaw kółek

Składa się z 5 kółek skrętnych - w tym 2 z hamulcem - do
montażu pod stołem odciągowym.
K

Pokrywa pojemnika na pył (zalecana przy spawaniu
stali nierdzewnej)

Pokrywa zakrywająca szufladę na pył pod wkładami
filtracyjnymi. W zestawie plastikowa torba, maska na twarz i
para rękawiczek jednorazowych.
L

FCC-36/PTFE (zalecany do ciężkich zastosowań)

Wkłady filtracyjne z poliestru spunbond BiCo + membrana
PTFE (2 x 18 m²).

1.4

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

1380 x 1005 x 920 mm

Regulacja wysokości

920-970 mm (w
przypadku zestawu kółek:
stała wysokość robocza
950 mm)

Waga (bez opcji):
- DraftMax Basic
- DraftMax Ultra

245 kg
255 kg

Maksymalne obciążenie

200 kg (w przypadku
zestawu kółek: 150 kg)

Dostępne napięcia
przyłączeniowe

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

Pobór energii

2,2 kW

Przewód zasilający

3 m (1 m wewn., 2 m
zewn.) - bez wtyczki

Klasa ochrony

IP 55 (tylko puszka
sterowania)

Poziom hałasu (zgodnie z ISO
3746):
- bez opcji
- z tłumikiem
- z tłumikiem i zestawem HEPA

74 dB(A)
69 dB(A)
67 dB(A)

Powierzchnia wkładów
filtracyjnych

2 x 26 m²

Klasa pyłu

M (zgodnie z DIN EN
60335-2-69)
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5°C
20°C
40°C

Transport urządzenia

Nie można przenosić odpowiedzialności na producenta za
wszelkie szkody transportowe powstałe po dostarczeniu
produktu.

2
2.1

OPIS PRODUKTU
Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów i
elementów (patrz Rys. 2.1 i Rys. 2.2):
Rys. 2.1
A Ruszt roboczy (dwa elementy)
B Panel sterowania
C Lewe drzwi (sterowanie / wentylator)
D Prawe drzwi (komora filtra)
E Zbiornik sprężonego powietrza (tylko DraftMax Ultra)
E

A

B

C

D

Rys. 2.1

Główne komponenty (na zewnątrz)

Rys. 2.2
F Wstępny pochłaniacz iskier
G Szuflady na pył (filtracja wstępna)
H Szuflada na pył (wkłady filtrujące)

3

I
J
K
L
M
N
O

Mechanizm czyszczenia filtra (tylko DraftMax Ultra)
Wkład filtra
Główny pochłaniacz iskier
Wentylator
Kratka wylotowa
Elektryka wysokiego napięcia
Elektryka niskiego napięcia
F

określoną maksymalną wartość podczas użytkowania
(czyszczenie online). Wkłady filtracyjne są oczyszczane
indywidualnie od wewnątrz na zewnątrz za pomocą impulsów
sprężonego powietrza.
Kontrolka alarmu na panelu sterowania wskazuje, kiedy należy
wymienić wkłady filtrujące.

2.3

Opcje i akcesoria

G

Zobacz akapit 1.3 aby uzyskać dodatkowe
informacje na temat różnych opcji i akcesoriów.

O

Rys. 2.4
A Tylny panel odciągowy
Tylny panel odciągowy jest wymagany do wszystkich
zastosowań związanych ze spawaniem i cięciem plazmowym
oraz jest zalecany do szlifowania. Dzięki zastosowaniu
zestawu tylnego panelu odciągowego wydajność odciągu
przez ruszt jest zmniejszona do ok. 20%. Pozostałe 80% jest
pobierane przez tylny panel odciągowy.
B
N

Rys. 2.2

M

L

K

J

I

H

Główne komponenty (wewnątrz)

W tylnej części stołu downdraft znajdują się przyłącza dla:
Rys. 2.3
A Czujnika ruchu lub czujnika przewodu spawalniczego (tylko
DraftMax Ultra)
B

Światło robocze

C

Sprężone powietrze (tylko DraftMax Ultra)

Panele boczne

Panele boczne poprawiają skuteczność odciągu, zmniejszając
efekt przeciągów. Zapobiega również wypadaniu narzędzi,
metali i innych części za stół downdraft. Otwierane panele
boczne dają możliwość ułożenia dużych przedmiotów.
C

Ruszt do cięcia plazmowego (nie pokazany)

Ruszt do cięcia jest wymagana do cięcia plazmowego (maks.
50 A). Dodatkowe, perforowane, stalowe pochłaniacze iskier
chronią zamontowane fabrycznie łapacze iskier.
OSTRZEŻENIE!
Prąd przecinarki plazmowej niemoże przekraczać 50
A.
D Zestaw HEPA (wymagany do spawania stali
nierdzewnej)
Filtr końcowy, szczególnie odpowiedni do procesów spawania
stali wysokostopowych.
E

Tłumik / wylot powietrza

Jeśli masz DraftMax Basic, połączenia (A) i (C) nie są
dostępne.

Tłumik kanałowy na wylocie służy jako tłumik i jednocześnie
zapobiega podrywaniu kurzu z podłogi. Jeśli tłumik kanałowy
jest używany w kabinie spawalniczej, to zapobiega on
również zawirowaniom powietrza w kabinie nie zakłóca pracy
w sąsiedniej kabinie.

2.2

F

A

Rys. 2.3

B

C

Połączenia (tył)

Użytkowanie

Powietrze zawierające opary spawalnicze, pył szlifierski lub
gruz z innych procesów jest odsysane i filtrowane, po czym
przefiltrowane powietrze jest zawracane do środowiska pracy.
Powietrze jest wyciągane przez ruszt roboczy i tylny panel
odciągowy (patrz akapit 2.3 A) przez wewnętrzny wentylator
wyciągowy. Powietrze przechodzi przez filtr wstępny
zapewniający optymalną dystrybucję powietrza. Ten filtr
wstępny jest pierwszym etapem zatrzymywania iskier.
Następnie powietrze przechodzi przez labiryntowy pochłaniacz
iskier, zanim dotrze do pionowych łapaczy iskier w obudowie
stołu. Na końcu powietrze przechodzi przez wkłady filtrujące.
Powietrze wydostaje się ze stołu downdraft przez wylot po
lewej stronie.
2.2.1

DraftMax Basic

Wkłady filtrujące DraftMax Basic są jednorazowe. Manometr na
panelu sterowania wskazuje, kiedy wkłady filtrujące wymagają
wymiany.
2.2.2

DraftMax Ultra

Światło robocze

Światło robocze zapewnia dobrą widoczność obrabianego
przedmiotu. Pokrywę można odchylić, aby ułatwić wymianę
rurki LED. Oświetlenie robocze włącza się po włączeniu
wyłącznika głównego stołu downdraft.
G Czujnik ruchu (tylko DraftMax Ultra)
Po wykryciu ruchu nad rusztem blatu roboczego, urządzenie
automatycznie włącza wentylator;
- opóźnienie włączenia: 2 sekundy
- opóźnienie wyłaczenia: 60 sekund
H Czujnik na kabel masowy spawarki (tylko DraftMax
Ultra; nie pokazany)
Czujnik na kabel działa na zasadzie zmiany pola
magnetycznego kabla masy spawarki. W momencie
rozpoczęcia spawania czujnik kabla spawalniczego wykrywa
sygnał, w wyniku którego wentylator uruchamia się
automatycznie;
- opóźnienie włączenia: 2 sekundy
- opóźnienie wyłaczenia: 60 sekund

System oczyszczanie filtra wewnątrz stołu DraftMax Ultra
uruchamia się automatycznie, gdy spadek ciśnienia osiągnie

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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Uchwyt montażowy do imadła stołowego (nie
pokazany)

Wspornik montażowy do mocowania różnego rodzaju imadeł
stołowych. Nadaje się tylko do standardowego rusztu.
J

Zestaw kółek

Zestaw kółek umożliwia przestawianie stołu między
stanowiskami.
W razie potrzeby jest również możliwość przesunięcie stołu w
celach serwisowych i dostęp do elektrozaworów z tyłu stołu
(dotyczy tylko DraftMax Ultra).
K

- Każda osoba pracująca przy urządzeniu musi być zapoznana
z tą instrukcją i bezwzględnie jej przestrzegać. Organy
zarządzające powinny przeszkolić personel zgodnie z
instrukcją i przestrzegać wszelkich zaleceń w niej zawartych.

- Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem.

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.

FCC-36/PTFE (nie pokazano)

Zestaw wkładów filtracyjnych, szczególnie odpowiedni do
zastosowań w trudnych warunkach.

- Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie używać
urządzenia pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.

G

E

Instrukcja użytkowania

- Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do
wykonania.

Pokrywa pojemnika na pył (nie pokazano)

Gdy szuflada na pył pod wkładami filtrującymi wymaga
opróżnienia, pokrywa, plastikowa torba i środki ochrony
osobistej umożliwiają bezpyłowe opróżnienie szuflady.
L

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

- 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.

F
A

B (2x)

- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się
produktem.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem2
Produkt został zaprojektowany jako stół warsztatowy ze
zintegrowanym urządzeniem do odciągania i filtrowania dymów
i pyłów ze spawania i szlifowania, pod warunkiem
zainstalowania odpowiednich opcji (patrz akapit 2.3). Dzięki
opcjonalnemu zestawowi HEPA produkt nadaje się do
odciągania dymów spawalniczych ze stali wysokostopowej,
czyli stali o zawartości niklu i chromu> 30%. Odpowiada to
klasie dymów spawalniczych „W3”. 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
D

Rys. 2.4

3

J (5x)

Opcje

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.

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

Nie należy zmieniać specyfikacji podanych w niniejszej
instrukcji.

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

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
regulacjami EMC.
- Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
2.

"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.
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to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy
podczas instalacji.
- Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i
wyjściami, które są przeznaczone do wykorzystania przez
służby ratunkowe.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
- Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków.
- Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu,
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym.
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu
do:
- polerowania w połączeniu ze szlifowaniem oraz
spawania lub innych aplikacji, które generują iskry
(włókna z tarcz polerskich lub ściernych są wysoce łatwopalne i
stwarzają wysokie ryzyko pożaru filtra w przypadku powstania na
iskry).

- żłobienia łukowego
- odciągania i/lub filtrowania łatwopalnych,
żarzących się lub palących cieczy oraz elementów
stałych

- Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco
wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych
przestrzeni.
- Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC).

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.
- Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących
się w miejscu pracy.
- Upewnić się, czy pomieszczenie jest odpowiednio
wentylowane.
- Należy stosować wyłącznie narzędzia, materiały, środki
smarne i techniki pracy zatwierdzone przed producenta. Nie
używać zużytych narzędzi, nie zostawiać narzędzi w lub na
urządzeniu.
- Zawsze należy oczyścić teren po zakończeniu pracy.
UWAGA
Obsługa, konserwacja i naprawy muszą być
wykonywane zgodnie z dyrektywą TRGS 560 i TRGS
528 przez autoryzowany, wykwalifikowany i
przeszkolony personel (z uprawnieniami) przy
użyciu odpowiednich narzędzi oraz metod pracy.

- odciągania i/lub filtrowania agresywnych oparów
(na przykład kwasu solnego) lub ostrych
elementów
- odciągania i/lub filtrowania cząsteczek pyłu, które
są uwalniane podczas spawania powierzchni
pokrytych preparatem gruntującym
- odciągania papierosów, cygar, oleju i innych
płonących cząstek, obiektów i kwasów
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać produktu
do działań grożących wybuchem, np.:
- cięcia aluminium laserem
- szlifowania aluminium i magnezu
- w środowisku wybuchowym lub przy
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów
OSTRZEŻENIE!
Nie należy używać produktu do:
- cięcia gazowego
- żłobienia łukowego
- mgła olejowa
- rozpylona farba
- ciężka mgła olejowa w oparach spawalniczych
- odciągania gorących gazów (więcej niż 45°C bez
przerwy)
- szlifowania aluminium i magnezu
- natryskiwania ogniowego
- wydobycie cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.
- w środowisku wybuchowym lub przy
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj stołu downdraft bez pochłaniaczy iskier,
wkładów filtrujących i szuflad na pył.
UWAGA!
W przypadku spawania i cięcia plazmowego
wymagane jest zastosowanie zestawu backdraft.
- 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.

UWAGA
Przed rozpoczęciem obsługi, konserwacji i/lub prac
naprawczych należy:
- całkowicie odłączyć urządzenie od sieci
energetycznej
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych oraz
rękawice ochronne podczas serwisowania,
konserwacji i napraw urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Odkurzacz przemysłowy wykorzystywany podczas
wykonywania serwisu i konserwacji musi posiadać
klasę pyłu H oraz być zgodny z normą EN 60335-269 lub klasą (HEPA efektywności ≥99.97% przy 0,3
um).

4
4.1

INSTALACJA
Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania,
aby zainstalować urządzenie:
- podstawowe narzędzia

4.2

Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie
zawiera:
-

Stół odciągowy
Ruszt roboczy (dwa elementy)
Śruba M6 (8)
Klucz kwadratowy 8 mm (do blokowania / odblokowywania
drzwi)
- Klucz kwadratowy 6 mm (do blokowania / odblokowywania
szuflad na pył i drzwiczek elektryki)

- Sprawdzić środowisko pracy. Nie dopuszczaj osób
nieuprawnionych do wejścia w obszar pracy urządzenia.

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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4.3

Instalacja

Zapoznaj się z akapitem 4.4, aby uzyskać instrukcje
montażu opcji dodatkowych i akcesoriów.
Jeśli nie masz żadnych opcji dodatkowych, przejdź do akapitu
4.5 dotyczącego montażu rusztu roboczego.

4.4
•

Rys. 4.6
• Poluzuj śruby po luźnej stronie zawiasów i zdejmij
podkładki. Zachowaj śruby i podkładki.
•

Przełóż kołki przez otwory po bokach panelu tylnego.

•

Załóż podkładki i śruby na kołki.

•

Dokręć śruby.

Opcje i akcesoria

Zainstaluj opcje i akcesoria, jeśli są dostępne.

4.4.1

Tylny panel odciągowy
□
□

Tylny panel odciągowy
Lamele (2)

Jeśli masz również panele boczne, zalecamy, aby
najpierw zainstalować je na panelu tylnym. Zobacz
akapit 4.4.2.
UWAGA!
Gdy stół downdraft jest używany tylko do
szlifowania, zalecamy nie montować lameli w
tylnym panelu odciągowym. Do spawania i cięcia
plazmowego lamele są wymagane.

Rys. 4.6

4.4.3

Montaż panelu bocznego

Ruszt do cięcia plazmowego
□
□
□

Rama rusztu (2)
Metalowy słupek (2x13)
Dodatkowy pochłaniacz iskier ze stali
perforowanej (2)

Aby zainstalować tylny panel odciagowy, wykonaj następujące
czynności.

Aby zainstalować ruszt roboczy do cięcia plazmowego, wykonaj
następujące czynności.

Rys. 4.5
• Zdejmij listwę maskującą. Zachowaj 8 śrub.

Rys. 4.7
• Umieść perforowane stalowe pochłaniacze iskier (A) na
wstępnych pochłaniaczach iskier. Pamiętaj, aby skierować
boki bez krawędzi do tyłu.

•

Umieść lamele (B) na stole downdraft.

•

Umieść panel tylny (A) na swoim miejscu.

•

Przymocuj lamele i panel tylny za pomocą 8 śrub.

OSTRZEŻENIE!
Nie demontuj standardowych pochłaniaczy iskier.

Listwa maskująca staje się zbędna.

A

A
B
Rys. 4.7

Montaż pochłaniaczy iskier ze stali perforowanej

Rys. 4.8
• Zdejmij wspornik uziemienia w miejscu rusztu roboczego.
Zachowaj śruby.
Rys. 4.5

4.4.2

Montaż zestawu tylnego

Panele boczne
□
□

Lewy panel boczny
Prawy panel boczny

•

Zainstaluj ramę rusztu.

•

Przymocuj ramę rusztu za pomocą 2 śrub (B).
OSTRZEŻENIE!
Niezbędne jest zastosowanie śrub do uziemienia
rusztu roboczego.

Aby zainstalować panele boczne, wykonaj następujące
czynności.
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A

B

Rys. 4.8

Montaż ramy rusztu.

Rys. 4.9
• Zamontuj metalowe słupki (C).
Standardowa ruszt roboczy i wspornik podłogowy stają się
zbędne.

Rys. 4.10

Pasek naciągowy

Rys. 4.11
• Wciśnij śrubokręt lub inne narzędzie w miejsce pasków (B),
aby odblokować filtr HEPA.
•

Usuń filtr HEPA.

B (2x)

C (x26)
Rys. 4.11
Rys. 4.9

4.4.4

Montaż metalowych słupków

Skrzynka HEPA z filtrem
Zapasowe śruby M6 (4)
Pasek naciągowy

UWAGA!
Aby uniknąć uszkodzeń, należy ostrożnie obchodzić
się z pudełkiem HEPA i filtrem podczas
rozpakowywania i instalowania.
Aby zainstalować zestaw HEPA, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.10
• Zdejmij panel wylotowy stołu downdraft Zachowaj 4 śrub.
•

Aby ułatwić instalację skrzynki HEPA:
• zdejmij panel wylotowy skrzynki HEPA
• usunąć siatkę wylotową wewnątrz stołu
downdraft

Zestaw filtra HEPA
□
□
□

Usuń filtr HEPA

Nie zapomnij zainstalować ich ponownie.
Rys. 4.12
• Umieść kwadratową śrubę w połowie 2 górnych otworów
(C) na wylocie stołu downdraft.
•

Zawieś skrzynkę HEPA na śrubach.

•

Przełóż śrubę przez 2 dolne otwory (D) w skrzynce HEPA.

•

Dokręć 4 śruby (C+D).

•

Umieść filtr HEPA w skrzynce.

•

Pociągnij mocno dwa paski, aby zablokować filtr. Gdy
usłyszysz kliknięcie, filtr jest prawidłowo zablokowany.

Przymocuj pasek naciągowy (A) do stołu downdraft

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

8

C (x2)

C (x2)
Rys. 4.14

Rys. 4.15
• Umieść dolny kanał (B) przewodu tłumika/wylotu na
śrubach (C).
D (x2)
Rys. 4.12

Montaż skrzynki HEPA

•

Ustaw go w pozycji pionowej i umieść śrubę (A) w 2
górnych otworach.

•

Dokręć 4 śruby.

Jeśli zainstalujesz tłumik/kanał wylotowy to panel
wylotowy skrzynki HEPA jest zbędny.
Kiedy stół downdraft znajduje się w swojej końcowej pozycji:
• użyj nóżek regulacyjnych, aby ustawić stół w pozycji
całkowicie poziomej;
Panel wylotowy stołu downdraft i tak staje się zbędny.

A

4.4.5

B

Tłumik / wylot powietrza
□
□
□
□
□

Górny kanał z górną siatką
Dolny kanał
Pasek naciągowy
Śruba (6)
Podkładka (6)

Możesz podłączyć tłumik / przewód wylotowy do skrzynki HEPA
lub zainstalować go bezpośrednio na stole downdraft.

C
Rys. 4.15

Montaż dolnego kanału

Rys. 4.16
• Umieść górny kanał (A) na górze dolnego kanału (B).
•

Przymocuj go 6 śrubami + podkładkami (C).

Aby zainstalować tłumik/kanał wylotowy, wykonaj następujące
czynności
Rys. 4.13
• Jeśli dotyczy: zdejmij panel wylotowy stołu downdraft lub
panel wylotowy skrzynki HEPA. Zachowaj 4 śrub.
•

A

Przymocuj pasek naciągowy do stołu downdraft (A) lub do
skrzynki HEPA (B)

C (6x)

A

Rys. 4.13

B

Pasek naciągowy

Rys. 4.14
• Umieść śrubę (C) w połowie 2 dolnych otworów przy
wylocie stołu downdraft lub skrzynki HEPA.

B

Rys. 4.16

Montaż górnego kanału

Panel wylotowy stołu downdraft i tak staje się zbędny.
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4.4.6

Światło robocze
□
□
□

Oprawa oświetleniowa z kablem 2,3 m i wtyczką
Śruby M6 (6)
Opaska zaciskowa (3)

A (x2)

Aby zainstalować światło robocze, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.17
• Zamontuj oprawę oświetleniową na panelu backdraft za
pomocą 6 śrub (A).
A (x6)
Rys. 4.19

Montaż czujnika ruchu

Rys. 4.20
• Poprowadź kabel w dół tylnej części stołu downdraft.

Rys. 4.17

•

Przymocuj kabel do panelu backdraft za pomocą 3 opasek
zaciskowych (B).

•

Podłącz kabel (zgodnie z Rys. 2.3A).

Montaż oprawy oświetleniowej

Rys. 4.18
• Poprowadź kabel w dół tylnej części stołu downdraft.
•

Przymocuj kabel do panelu backdraft za pomocą 3 opasek
zaciskowych (B).

•

Podłącz kabel (zgodnie z Rys. 2.3B).

B (x3)

Rys. 4.20

B (x3)

4.4.8

Montaż kabla

Czujnik kabla spawalniczego
□
□

Zacisk z 2,3 m kablem i wtyczką
Opaska zaciskowa (3)

Aby zainstalować czujnik kabla spawalniczego, wykonaj
następujące czynności.
• Podłącz kabel (zgodnie z Rys. 2.3A).
4.4.9
Rys. 4.18

4.4.7

Montaż kabla

Wspornik montażowy imadła jest przeznaczony wyłącznie do
montażu na standardowym ruszcie roboczym.

Czujnik ruchu
□
□
□

□
□
□
□
□

Automatyczne urządzenie start/stop z 2,3 m
kablem i wtyczką
Śruby M6 (2)
Opaska zaciskowa (3)

Aby zainstalować czujnik ruchu, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.19
• Zamontuj czujnik ruchu na górze tylnego panelu za
pomocą 2 śrub (A).
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Uchwyt montażowy do imadła stołowego

Uchwyt montażowy
Pasek (2)
Śruba M6 (4)
Nakrętka M6 (4)
Podkładka (8)

Aby zainstalować wspornik montażowy imadła stołowego,
wykonaj następujące czynności.
Rys. 4.21
• Określ żądaną pozycję i umieść wspornik montażowy na
ruszcie.
•

Zainstaluj paski pod rusztem i przymocuj je śrubami,
nakrętkami i podkładkami.

10

UWAGA
Niezbędne jest zastosowanie wspornika do
uziemienia rusztu roboczego.

4.6

Przyłącze sprężonego powietrza
(tylko DraftMax Ultra)

Stół downdraft działa na sprężone powietrze o
zalecanym ciśnieniu roboczym 5-8 barów. Upewnij
się, że ciśnienie robocze mieści się między tymi wartościami
(najlepiej przy 5 barach). W razie potrzeby zainstaluj zawór
bezpieczeństwa, aby zapobiec nadmiernemu ciśnieniu. Jeśli
ciśnienie jest zbyt wysokie, zawór bezpieczeństwa systemu
zostanie otwarty, zmniejszając w ten sposób ciśnienie, aż
ciśnienie w systemie osiągnie odpowiedni poziom.

Rys. 4.21

UWAGA
Sprężone powietrze musi być suche i wolne od oleju
zgodnie z normą ISO 8573-3 klasa 6.

Montaż wspornika montażowego imadła stołowego

4.4.10 Zestaw kółek
□
□

Kółko obrotowe z hamulcem (2)
Kółko obrotowe bez hamulca (3)

•

Podłącz stół downdraft do sprężonego powietrza (zgodnie z
Rys. 2.3C).

4.7

Ustawienie

Aby zainstalować zestaw wstawek, wykonaj następujące
czynności.

Możesz przenieść stół downdraft do jego końcowej
pozycji za pomocą:
- wózka widłowego (preferowany sposób); lub

•

Podnieś stół downdraft za pomocą wózka widłowego lub
wózka paletowego.

- wózka paletowego (w tym przypadku należy przechylić stół);
lub

•

Poluzuj i zdejmij 5 nóżek regulacyjnych.

•

Zamiast tego zainstaluj kółka obrotowe;
- kółka obrotowe z hamulcem: lewy + prawy przedni róg
- kółka skrętne bez hamulca: pozycje z tyłu

- odciągi ładunku podnoszone wózkiem widłowym (patrz Rys. I
strona 18 )
OSTRZEŻENIE!
Nie umieszczaj produktu w miejscu narażonym na
wibracje lub promieniowanie cieplne ze źródeł
ciepła. Przestrzegaj wcześniej opisanych warunków
otoczenia.

UWAGA
Wkręć gwint w kółkach obrotowych tak głęboko, jak
to możliwe.
Dzięki zastosowaniu zestawu kółek wysokość robocza
stołu z nachyleniem jest ustalona na 950 mm.

4.5

•

Oprzyj stół dondraft o ścianę.

•

Jeśli to konieczne:
Użyj nóżek regulacyjnych, aby ustawić poziom stołu i
ustawić go na żądanej wysokości (min. 920 mm - maks.
970 mm) (patrz również Rys. III strona 18).

Ruszt roboczy

Aby zainstalować ruszt roboczy, wykonaj następujące
czynności.

4.8

Rys. 4.1
• Poluzuj wspornik uziemienia3 ze stołu downdraft. Zachowaj
śruby.
• Zainstaluj ruszt roboczy.
• Umieść wspornik uziemiający na obu rusztach roboczych.
• Przymocuj go za pomocą wykręconych śrub.

Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE!
Upewnij się, że urządzenie nadaje się do
podłączenia do lokalnej sieci elektrycznej.
Informacje na temat napięcia zasilania i
częstotliwość można znaleźć na tabliczce
znamionowej.
Kable muszą być podłączone zgodnie z lokalnymi
przepisami i regulacjami i mogą być wykonywane
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych i
autoryzowanych techników.
Stół downdraft można podłączyć do sieci poprzez:
- wtyczka trójfazowa (uziemiona); lub
- bezpośrednio do zasilacza
•

Rys. 4.1
3.

Podłącz przewód zasilający do sieci.

Wspornik uziemiający (dwuczęściowy)

Wspornik naziemny składa się z dwóch części
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4.8.1

Kierunek obrotów

Upewnij się, że kierunek obrotów silnika jest prawidłowy.
• Włącz główny wyłącznik.
• Naciśnij przycisk ON, aby włączyć wentylator.
• Naciśnij przycisk OFF, aby wyłączyć wentylator.
• Poczekaj 10 sekund.
• Otwórz lewe drzwi.
OSTRZEŻENIE
Nie otwieraj drzwi w ciągu 10 sekund po wyłączeniu
wentylatora. Trzymaj ręce z dala od koła
wentylatora.
Silnik zawiera naklejkę, która wskazuje prawidłowy kierunek
obrotu.
• Zbadaj kierunek obrotów w okresie spowolnienia
wentylatora.
•

Włącz główny wyłącznik.

•

Odłącz stół downdraft od sieci.

•

Jeśli to konieczne:
Zmień połączenie faz.

5

UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie używaj stołu downdraft
bez pochłaniaczy iskier, wkładów filtrujących i
szuflad na pył.

5.1

DraftMax Basic

5.1.1

Panel sterowania

5.1.2

Użytkowanie

Rys. 5.1
• Upewnij się, że wyłącznik główny (A) jest włączony.
•

Naciśnij przycisk ON (C), aby uruchomić wentylator.

•

Rozpocznij spawanie/szlifowanie.

•

Naciśnij przycisk OFF (D) po zakończeniu spawania/
szlifowania, aby zatrzymać wentylator.

5.1.3

Wymiana wkładu filtracyjnego

Rys. 5.1
• Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać
manometr (B). Gdy ciśnienie osiągnie 1400 Pa, należy
wymienić wkłady filtracyjne.
•

Zapoznaj się z akapitem 6.2.1, aby zapoznać się z
procedurą wymiany filtra.

5.2

DraftMax Ultra

5.2.1

Panel sterowania

Panel sterowania posiada następujące kontrolki i wskaźniki:
Rys. 5.2
A Główny wyłącznik
B Manometr
C Przycisk ON/OFF (zielony)
D Przycisk CZYSZCZENIE RĘCZNE (czarny)
E Kontrolka ALARM

Panel sterowania posiada następujące kontrolki i wskaźniki:
Rys. 5.1
A Główny wyłącznik
B Manometr
C Przycisk ON (zielony)
D Przycisk OFF (czarny)

Rys. 5.2

5.2.2

Panel sterowania DraftMax Ultra

Użytkowanie

Rys. 5.2
• Upewnij się, że wyłącznik główny (A) jest włączony.
W zależności od konkretnej konfiguracji:

Rys. 5.1

Panel sterowania DraftMax Basic

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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Bez

Z:

dowolny czujnik

czujnik ruchu

czujnik kabla
spawalniczego
(tylko do spawania)

• Naciśnij przycisk
ON/OFF (C), aby
uruchomić
wentylator.

• Rozpocznij
spawanie/
szlifowanie

• Zamocuj zacisk
czujnika kabla
spawalniczego do
przewodu
masowego
spawarki

• Rozpocznij
spawanie/
szlifowanie.
• Naciśnij przycisk
ON/OFF (C) po
zakończeniu
spawania/
szlifowania, aby
zatrzymać
wentylator
5.2.3

• Rozpocznij
spawanie

Wentylator uruchomi się i zatrzyma
automatycznie

•

Zapoznaj się z akapitem 6.2.1, aby zapoznać się z
procedurą wymiany filtra.

6
6.1

OBSŁUGA
Okresowa konserwacja

Urządzenie zaprojektowano dla długotrwałej i
bezawaryjnej eksploatacji przy minimalnych
zabiegach konserwacyjnych. Należy przeprowadzać proste
czynności konserwacyjne opisane w tym rozdziale. Przy
zachowaniu stosownej ostrożności i regularnej konserwacji,
ewentualne usterki zostaną szybko wykryte i usunięte, co
zapobiegnie awarii urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może
spowodować pożar.

Automatyczne czyszczenie filtra

Gdy ciśnienie nad wkładami filtracyjnymi osiągnie wartość
progową (1200 Pa) podczas użytkowania, system czyszczenia
filtra uruchamia się automatycznie. Zabieg ten trwa 2 minuty,
podczas których każdy wkład filtrujący jest czyszczony 7
strzałami sprężonego powietrza.
5.2.4

Rys. 5.2
• Naciśnij przycisk ON/OFF (C), aby zatrzymać wentylator.

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.

Ręcznie aktywowane czyszczenie filtra

OSTRZEŻENIE!
Przed wykonaniem poniższych czynności należy
wyłączyć zasilanie stołu downdraft i odłączyć
sprężone powietrze (jeśli dotyczy). Przed
przystąpieniem do pracy przeczytaj instrukcję.

W razie potrzeby system czyszczenia filtra można aktywować
ręcznie (tylko czyszczenie online).
Rys. 5.2
• Naciśnij przycisk ON/OFF (C), aby uruchomić wentylator.
•

Naciśnij przycisk RĘCZNE CZYSZCZENIE (D), aby
aktywować system czyszczenia filtra.

Zabieg ten trwa 2 minuty, podczas których każdy wkład
filtrujący jest czyszczony 7 strzałami sprężonego powietrza.
5.2.5

Kontrolka ALARM

Lampka ALARM może pokazywać dwa różne sygnały:
Sygnał

Znaczy

Wymagane
działanie

Zapchany wkład
filtrujący

Wymień wkłady
filtracyjne (patrz
akapit 6.2.1).
Wymień również filtr
HEPA, jeśli jest
(patrz rozdział
6.2.2)

Brak dostępnego
sprężonego
powietrza

Popraw przyłącze
sprężonego
powietrza

Tekst wydrukowany kursywą w poniższej tabeli dotyczy opcji i
akcesoriów.
Komponenty

Czynność

Wstępny
pochłaniacz
iskier

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

Główny
pochłaniacz
iskier
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X
X

Wyczyść odkurzaczem
przemysłowym

X

Wkład filtra

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

X

Szuflady na
pył

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

X

Opróżnij szufladę na
pył pod wkładami
filtracyjnymi za
pomocą odkurzacza
przemysłowego

Wymiana wkładu filtracyjnego

Gdy system czyszczenia filtra nie jest w stanie uzyskać
ciśnienia poniżej 1200 Pa w ciągu 10 minut, prawdopodobnie
wkłady filtracyjne są zatkane i należy je wymienić. Jest to
sygnalizowane przez lampkę alarmową (patrz akapit 5.2.5).

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

Drzwi

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

Kratka
wylotowa

Wyczyść odkurzaczem
przemysłowym

2
12
tygodnie miesięcy

X

Wyczyść odkurzaczem
przemysłowym

Aby tymczasowo wyłączyć lampkę ALARM:
Naciśnij przycisk ON/OFF dwa razy (wyłącz i włącz).
Lampka ALARM zacznie ponownie migać po 10
minutach, chyba że problem został rozwiązany.
5.2.6

Częstotliwość: każdego ...
tydzień

X

X

X

13

Komponenty

Czynność

Ruszt do
cięcia
plazmowego

Sprawdź czy nie jest
uszkodzony. W razie
potrzeby wymień
uszkodzone słupki.

X

Pochłaniacz
iskier ze
stali perforowanej
(poniżej
siatki
roboczej do
cięcia
plazmowego)

Sprawdź, czy nie ma
uszkodzeń i popraw
instalację. Wymień w
razie potrzeby.

X

6.2

Częstotliwość: każdego ...
tydzień

2
12
tygodnie miesięcy

•

Zamknij drzwi.

•

Zużyte wkłady należy usuwać zgodnie z krajowymi lub
lokalnie obowiązującymi przepisami.

Wymiana wkładu filtracyjnego

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Podczas wymiany filtra należy nosić
ochronę dróg oddechowych i rękawice
ochronne.
OSTRZEŻENIE!
Nie wymieniaj żadnego filtra podczas pracy
wentylatora.
UWAGA
Do czyszczenia pochłaniaczy iskier, szuflad na pył,
komory filtra i (opcjonalnej) obudowy filtra HEPA
należy używać odkurzacza przemysłowego, który
spełnia wymagania klasy pyłu H zgodnie z normą EN
60335-2-69.
6.2.1

Wkład filtra

Zapasowe wkłady filtracyjne są dostarczane w plastikowej
torbie i dostarczane z maską na twarz i parą jednorazowych
rękawiczek. Zaleca się wymianę obu wkładów filtracyjnych
jednocześnie.
Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.
Rys. 6.1
• Odłącz zasilanie urządzenia.
•

Rozpakuj nowe filtry i zachowaj plastikowe torby.

•

Otwórz prawe drzwi kwadratowym kluczem. Przekręć
kwadratowy klucz w lewo, aby odblokować drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Odczekaj co najmniej 60 sekund przed otwarciem
drzwi, aby pył w komorze filtra osiadł.

•

Wyjmij zużyte wkłady filtracyjne i zapakuj je w plastikowe
torby, w których dostarczane są nowe filtry.

•

Szczelnie zamknij worki za pomocą dostarczonej opaski
zaciskowej.

•

Wyczyść pochłaniacze iskier i włóż je z powrotem.

•

Opróżnij szuflady na pył poniżej pochłaniaczy iskier i
wkładów filtracyjnych, najlepiej za pomocą odkurzacza
przemysłowego. Włóż szuflady na pył z powrotem na
miejsce.

•

Usuń główne pochłaniacze iskier i wyczyść je.

•

Wyczyść całą komorę filtra, łącznie z przestrzenią po lewej i
prawej stronie głównych pochłaniaczy iskier.

•

Załóż z powrotem główne pochłaniacze iskier.

•

Zainstaluj nowe wkłady filtracyjne.

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

Rys. 6.1

Wymiana wkładu filtracyjnego

Jeśli zainstalowałeś opcjonalny zestaw HEPA, musisz również
wymienić filtr HEPA.
6.2.2

Filtr HEPA (opcja)

Zapasowe filtry HEPA są dostarczane w plastikowej torbie i
dostarczane z maską na twarz i parą jednorazowych
rękawiczek. Musisz wymienić filtr HEPA razem z wkładami
filtracyjnymi.
Aby wymienić filtr HEPA, wykonaj następujące czynności.
•

Otwórz drzwiczki pudełka HEPA.

•

Odblokuj filtr HEPA (patrz Rys. 4.11B).

•

Wyjmij zużyty filtr HEPA i zapakuj go do plastikowej torby,
w której dostarczany jest nowy filtr.

•

Wyczyść obudowę filtra.

•

Zainstaluj nowy filtr HEPA.

•

Pociągnij mocno dwa paski, aby zablokować filtr. Gdy
usłyszysz kliknięcie, filtr jest prawidłowo zablokowany.

•

Zamknij drzwi.

•

Utylizuj zużyty filtr HEPA zgodnie z lokalnymi przepisami.

7

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli jednostka 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.
Tekst drukowany kursywą odnosi się do opcji i
akcesoriów.
OSTRZEŻENIE!
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, które są
napisane w rozdziale 3 podczas przeprowadzania
czynności poniżej.

14

Po wyłączeniu wentylatora odczekaj co najmniej 60
sekund przed otwarciem jakichkolwiek drzwi.

Objawy

Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Światło
robocze nie
działa

Brak światła

Główny
wyłącznik
wyłączony

Włącz główny
wyłącznik

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Kabel nie jest
podłączony

Podłącz kabel
(zgodnie z Rys.
2.3B)

Stół
downdraft nie
działa

Brak zasilania

Podłącz zasilanie

Główny
wyłącznik jest
wyłączony

Włącz główny
wyłącznik

Rurka LED jest
uszkodzona

Wymienić rurkę
LED

Uszkodzony
bezpiecznik

Uszkodzony
silnik

Napraw lub wymień
silnik

Sprawdź
bezpiecznik F4 i
wymień w razie
potrzeby

Uszkodzony
przycisk ON/
OFF

Wymień przycisk
ON/OFF

Bezpiecznik (y)
uszkodzony

Sprawdź
bezpieczniki F1, F2
i F3 i wymień w
razie potrzeby

Automatyczny
start/stop
(czujnik ruchu
lub czujnik
kabla
spawalniczego)
niepodłączony

Podłącz kabel
automatycznego
start/stop (zgodnie
z Rys. 2.3A)

Zadziałał
przekaźnik
termiczny

Sprawdź bieżące
ustawienia i
zresetuj przekaźnik
termiczny

Uszkodzony
czujnik czujnika
ruchu

Wymień czujnik

Wyłącznik
termiczny jest
uszkodzony

Wymień wyłącznik
termiczny

Czujnik kabla
spawalniczego
nie jest
podłączony

Otwarte lewe i/
lub prawe drzwi

Zamknij i zarygluj
oboje drzwi

Podłącz zacisk
czujnika kabla
spawalniczego do
przewodu
masowego
spawarki

Uszkodzony
wyłącznik
bezpieczeństwa
w lewych i/lub
prawych
drzwiach

Wymień
wyłącznik(i)
bezpieczeństwa

Zapchany wkład
filtrujący

Wymień oba wkłady
filtracyjne (patrz
rozdział 6.2.1).
Wymień również
filtr HEPA, jeśli jest
(patrz rozdział
6.2.2)

Ogólne
Wentylator
nie
uruchamia się

Słaba
wydajność
odciągu

Z wylotu
wydobywa się
pył lub dym

Stół
downdraft nie
działa
poprawnie

Zanieczyszczenia
przelatują
przez
urządzenie

Uszkodzony
manometr
(wskazuje
wartość poniżej
800 Pa)

Wymień manometr
i wkłady filtracyjne
(patrz rozdział
6.2.1).
Wymień również
filtr HEPA, jeśli jest
(patrz rozdział
6.2.2)

Niewłaściwy
kierunek
obrotów
wentylatora

Odwróć połączenie
faz, aby zmienić
kierunek obrotów

Zanieczyszczone wstępne i
główne
pochłaniacze
iskier

Wyczyść
pochłaniacz iskier

Wkład(y) filtra
zerwany(e)

Wymień oba wkłady
filtracyjne (patrz
rozdział 6.2.1) i
wyczyść siatkę
wylotową.
Wymień również
filtr HEPA, jeśli jest
(patrz rozdział
6.2.2)

Tylko DraftMax Ultra
Wentylator
nie
uruchamia się

Stół
downdraft nie
działa

Nieregularne
czyszczenie
filtra

Jeden z
wkładów
filtracyjnych
nie jest
czyszczony

Uszkodzony
jeden z
zaworów
membranowych

Wymień oba zawory
membranowe

Słaba
wydajność
odciągu

Brak
oczyszczania
wkładu

Uszkodzony
zawór
membranowy

Wymień oba zawory
membranowe

Przycisk
RĘCZNE
CZYSZCZENIE nie
reaguje

Brak
oczyszczania
wkładu

Przycisk
RĘCZNE
CZYSZCZENIE
jest uszkodzony

Wymień przycisk
RĘCZNEGO
CZYSZCZENIA

Uszkodzona
płyta PC

Wymień płytę PC

Sygnał
świetlny
alarmu:

Stół
downdraft nie
działa
poprawnie

Zapchany wkład
filtrujący

Wymień oba wkłady
filtracyjne (patrz
rozdział 6.2.1).
Wymień również
filtr HEPA, jeśli jest
(patrz rozdział
6.2.2)

Sygnał
świetlny
alarmu:

System
czyszczenia
filtra nie
działa

Brak
dostępnego
sprężonego
powietrza

Podłącz lub napraw
zasilanie sprężonym
powietrzem

8

CZĘŚCI ZAMIENNE

8.1

Jednostka filtracyjna

Do stołu downdraft dostępne są następujące części
zamienne;
- patrz widok rozstrzelonyRys. IV na stronie 19 i lista Rys. V
części zamiennych na stronie20

9

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem
elektrycznym.

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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10

UTYLIZACJA

Demontaż i utylizacja stołu downdraft muszą być
wykonywane przez wykwalifikowany personel.

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

10.1

Demontaż

Aby bezpiecznie zdemontować stół downdraft, należy
przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.
Zanim rozpoczniesz demontaż stołu downdraft:
- odłącz urządzenie od zasilania
- odłącz urządzenie od sprężonego powietrza
- oczyść otoczenie
Podczas demontażu stołu downdraft:
- upewnij się, że obszar pracy jest wystarczająco wentylowany
Po zdemontowaniu stołu downdraft:
- oczyść obszar demontażu

10.2

Utylizacja

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

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 (-y):
- DraftMax Basic
- DraftMax Ultra
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z warunkami
następujących dyrektyw:
- Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
- EMC 2014/30 EC
- LVD 2014/35 EC
- Dyrektywą ErP 2009/125 EC
- EN-ISO 21904-2-2020 (W3) 4
Podpis:

Nazwisko:
Funkcja:
Data wydania:

4.

M.S.J. Ligthart
Product Manager
15 kwietnia 2021 r.

DraftMax + zestaw HEPA
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ZAŁĄCZNIK
Rys. I

Diagram Wyboru
Zastosowanie
Spawanie stali
stopowej

Spawanie stali
nierdzewnej

Szlifowanie

Ciecie plazmowe

DraftMax Basic

tak

tak

tak

tak

- Tylny panel odciągowy

wymagany

wymagany

opcje

wymagany

- Panele boczne

opcje

opcje

opcje

opcje

- Ruszt do cięcia plazmowego

nie

nie

nie

wymagany

- Zestaw filtra HEPA

zalecany

opcje

opcje

opcje

- Tłumik / wylot powietrza

zalecany

zalecany

zalecany

zalecany

- Światło robocze

opcje

opcje

opcje

opcje

- Uchwyt montażowy do imadła
stołowego

opcje

opcje

opcje

nie

- Zestaw kółek

opcje

opcje

opcje

opcje

- Pokrywa pojemnika na pył

zalecany

zalecany

opcje

opcje

DraftMax Ultra

tak

tak

tak

tak

- Tylny panel odciągowy

wymagany

wymagany

opcje

wymagany

- Panele boczne

opcje

opcje

opcje

opcje

- Ruszt do cięcia plazmowego

nie

nie

nie

wymagany

- Zestaw filtra HEPA

zalecany

opcje

opcje

opcje

- Tłumik / wylot powietrza

zalecany

zalecany

zalecany

zalecany

- Światło robocze

opcje

opcje

opcje

opcje

- Czujnik ruchu

opcje

opcje

opcje

opcje

- Czujnik kabla spawalniczego

opcje

opcje

opcje

opcje

- Uchwyt montażowy do imadła
stołowego

opcje

opcje

opcje

nie

- Zestaw kółek

opcje

opcje

opcje

opcje

- Pokrywa pojemnika na pył

zalecany

zalecany

opcje

opcje
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ZAŁĄCZNIK
Rys. II

Odciągi ładunku

Rys. III

Regulacja nóżek

50 mm

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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ZAŁĄCZNIK
Rys. IV

Widok rozstrzelony urządzenia
0040900020

0040000040

0040100060

0040900110

0000101408

Ultra

0040900230
0040900250
0000101348
0040900080
0040900090

0040900240

0040900270 (2x)
0000102289

0040900050
0040900060

0000301061
0040900220

0000118906
0040000020

0040000030

0046030010
0040900010
0000110543
0040900010

0328050220
0040900130
0040900120
0328050210
0328050220
0000104768
0000117457
0040900040

0040900180
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ZAŁĄCZNIK
Rys. V

Części zamienne

Nr art.

Opis

Ogólne
0000101348

Silnik 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101408

Bezpiecznik 2A 5x20mm UK

0000102289

Przekaźnik MC2A

0000102753

Regulowana stopka do DM/MF/ME

0000102822

Ruszt roboczy (2-częściowy)

0000301061

NTR-4.2/5.7A / Przekaźnik termiczny

0000117457

Manometr Ø 60 mm (czarny pierścień)

0000117906

Cewka 24 V AC wraz z złączem

0000117908

Membrana (kwadratowa) + sprężyna do
zaworu magnetycznego

0040000020

DuraFilter FCC-52 (2-częściowy)

0040000040

Wstępny pochłaniacz iskier (zestaw 2 szt.)

0040100060

Pochłaniacz iskier (zestaw 2 szt.)

0040900040

Manometr Ø 63 mm (pierścień metalowy)

0040900050

Wirnik wentylatora (50Hz)/2800 obr/min

0040900060

Wirnik wentylatora (60Hz)/3400 obr/min

0040900080

Silnik 3 kW (4 KM); 208-240/480 V/3
fazy/60 Hz (USA)

0040900090

Silnik 3 kW (4 KM); 600V/3ph/60Hz
(Kanada)

0040900120

Przycisk uruchamiający czarny

0040900130

Przycisk uruchamiający zielony z kontrolką
LED

0040900180

Główny wyłącznik 25A

0040900220

Przekaźnik termiczny 3,2-16 A

0040900230

Transformator UL 65 VA

0040900240

Bezpiecznik 1A zwłoczny (CC MR1)

0040900250

Bezpiecznik 500 mA

0040900270

Przełącznik bezpieczeństwa

0328050210

Element przełączający N/C

0328050220

Element przełączający N/O

DraftMax Ultra
0000104768

Kontrolka czerwona

0000110543

Czujnik obecności sprężonego powietrza NC

0040900010

Zawór magnetyczny AC

0040900020

Czujnik ciśnienia

0040900100

Płytka sterująca

0040900110

Przełącznik różnicy ciśnień 6-50 mBar

0046030010

Zawór bezpieczeństwa 6-10 bar do zbiornika
sprężonego powietrza

Opcje i akcesoria
0000102982

Pochłaniacz iskier ze stali perforowanej
(2-częściowy) do rusztu roboczego do cięcia
plazmowego

0000118906

DuraFilter FCC-36 (2-częściowy)

0040000030

Filtr HEPA

0040900290

Czujnik ruchu PIR

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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