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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.

SPIS TREŚCI
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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.

Piktogramy i symbole
Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:

WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie 
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla 
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę 
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, o ile nie są przeprowadzane z należytą 
ostrożnością, mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia, 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. 

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby 
uniknąć pożaru. 
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Ważne ostrzeżenie, 
aby zapobiec eksplozji. 

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.

Identyfikacja produktu
Chyba że ustalono inaczej, treść tej instrukcji odnosi się do 
MonoGo, jak również MonoGoplus. 

1 WSTĘP

1.1 Identyfikacja produktu

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

1.2 Ogólny opis

MonoGo to stacjonarne urządzenie filtrujące ze zintegrowanym 
wentylatorem i ramieniem odciągowym. Urządzenie posiada 
wkład filtra wstępnego i kasetę filtra HEPA (oba jednorazowe). 

1.2.1 Intensywność użytkowania

Zalecamy używanie urządzenia MonoGo do sporadycznego 
spawania1 i spawania metodą TIG. Urządzenie MonoGoplus 
nadaje się do sporadycznych i regularnych prac spawalniczych 
o niedużym natężeniu2.

1.3 Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub 
akcesoria:

 - Kołnierz wylotowy do podłączenia kanału Ø 250 mm

1.4 Specyfikacja techniczna

MonoGo MonoGoplus

Wymiary i właściwości
Materiał (obudowa) blacha cynkowana

Waga (wyłączając ramię) 78 kg 79,5 kg

Filtry
Kaseta filtra wstępnego:

 - materiał poliester poliester

 - powierzchnia filtra 1 m² 1 m²

 - wydajność ISO Coarse 70% 
zgodnie z ISO 
16890

ISO Coarse 70% 
zgodnie z ISO 
16890

Kaseta filtra HEPA:

 - materiał włókno szklane włókno szklane

 - powierzchnia filtra 15 m² 26 m²

 - klasa skuteczności E12 zgodnie z 
EN 1822-1:2009

E12 zgodnie z 
EN 1822-1:2009

Zmywalność nie nie

Ramię odciągowe
Typ ramię z przewodem 

elastycznym 
(Economy Arm)

ramię metalowe 
(KUA)

Długość 2, 3 lub 4 m 2, 3 lub 4 m

Średnica Ø 160 mm Ø 160 mm

Waga (na ramię) Typ Waga Typ Waga
EA-2/H 11 kg KUA-

160/2H
13,5 kg

EA-3/H 13 kg KUA-
160/3H

17 kg

EA-4/H 15 kg KUA-
160/4H

18 kg

Wentylator
Typ wentylatora promieniowy

Wydajność odciągu maks. 1000 m3/h

Prędkość wentylatora 2800 obr./min

1. Ok. 1 szpuli drutu pełnego lub 7,5 kg elektrod na miesiąc

2. Ok. 2 szpuli drutu pełnego lub 15 kg elektrod na miesiąc



0000111691/110223/C MonoGo | MonoGoplus 3

Poziom hałasu 67 dB(A) zgodnie z EN ISO 3746

Dane elektryczne
Pobór energii 1,1 kW

Dostępne napięcia 
przyłączeniowe

 - 115V/1ph/50Hz
 - 230V/1ph/50Hz

Wyłącznik 24V

Konstrukcja silnika IEC

Efektywności 
energetycznej

nie dotyczy

Przewód zasilający nie zawiera

Wtyczka nie zawiera

Klasa dymów spawalniczych
W3 zgodnie z ISO 15012-1:2013

1.4.1 Wymiary

Zobacz Rys. I na stronie 11.

1.5 Zakres pracy

Zobacz Rys. II na stronie 11.

1.6 Warunki pracy urządzenia

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

5°C
20°C
70°C

Maksymalna wilgotność 
względna

90%

Odpowiednie do stosowania 
na zewnątrz

nie

Zapoznaj się ze specyfikacją produktu w dostępnych 
kartach produktu.

1.7 Transport urządzenia

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

 - Poruszaj urządzeniem i współpracującym ramieniem z 
odpowiednią ostrożnością.

 - Kompletnie zdemontować ramię odciągowe przed 
transportem. Demontaż ramienia należy wykonać wg 
procedury montażu w odwrotnej kolejności. Następnie 
urządzenie i ramię mogą być przenoszone na palecie w 
oryginalnym opakowaniu.

 - Aby zapobiec uszkodzeniu, należy upewnić się, że urządzenie 
i ramię nie może przesunąć się na palecie.

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów i 
elementów:

Rys. 2.1
A Wentylator + silnik
B Kaseta filtra HEPA
C Kaseta filtra wstępnego
D Ramię odciągowe (pokazano: ramię z przewodem 

elastycznym)
E Wyłącznik
F Zamknięcie przepustnicy

Rys. 2.1 

A

B

C

D

E

F

Najważniejsze części i elementy

2.2 Użytkowanie

MonoGo pracuje zgodnie z zasadą recyrkulacji. 
Dymy spawalnicze są pobierany przez ssawę w 
ramieniu odciągowym dzięki wbudowanemu 
wentylatorowi. Zanieczyszczone powietrze przechodzi przez 
kasetę filtra wstępnego i jest oczyszczane przez kasetę filtra 
HEPA.
Oczyszczone powietrze jest zwracane do warsztatu poprzez 
kratkę wylotową na górze urządzenia.

2.2.1 Wskazanie wymiany filtra

Urządzenie MonoGo ma wskaźnik serwisowy, który monitoruje 
przepływ powietrza. Daje akustyczny sygnał do wymiany filtra 
(filtrów).

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

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

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

Instrukcja użytkowania
 - 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.
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 - Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do 
wykonania.

 - 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.

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

 - Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci lub 
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą 
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane.

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

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem3

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do odciągania i 
filtrowania szkodliwych gazów i cząstek, które są uwalniane 
podczas większości procesów spawalniczych. Używanie 
produktu do innych celów jest uważane za niezgodne z jego 
przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne szkody czy obrażenia wynikające z takiego użytkowania. 
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi 
standardami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa. 
Użytkować wyłącznie urządzenie w doskonałym stanie 
technicznym zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją 
obsługi.

Specyfikacja techniczna
Nie 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 
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy 
podczas instalacji.

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

 - Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i 
wyjściami, które są przeznaczone do wykorzystania przez 
służby ratunkowe.

 - Należy uważać na wszelkie przewody gazowe, wodne i 
elektryczne.

 - Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
 - Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy 
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków, 
alkoholu czy leków.

3. "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.

 - 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 narażenia na 
iskry)

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

 - 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:
 - odciągania gorących gazów (więcej niż 70°C bez 
przerwy)

 - natryskiwania ogniowego
 - mgły olejowej
 - ciężkiej mgły olejowej w oparach spawalniczych
 - wydobycia cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.

 - 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.

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

 - Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
 - Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco 
wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych 
przestrzeni.

 - Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje 
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych 
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC).

 - Nie zostawiaj żadnych narzędzi ani innych przedmiotów w 
urządzeniu lub na nim.

 - Obwód powrotny prądu spawania między przedmiotem 
obrabianym a spawarką ma niską rezystancję. W ten sposób 
unika się związku między przedmiotem obrabianym i 
MonoGo, tak że nie ma możliwości powrotu prądu spawania 
płynącego z powrotem do spawarki poprzez przewód 
uziemienia w MonoGo.

Obsługa, konserwacja i naprawy
 - Przestrzegaj terminów okresowej konserwacji podanych w 
instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może 
prowadzić do kosztownych napraw i przeglądów oraz 
skutkować utratą gwarancji.
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 - Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby 
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących 
się w miejscu pracy.

 - Upewnij 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.

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

 - 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.
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 60335-2-
69 lub klasą (HEPA efektywności ≥99.97% przy 0,3 
um).

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

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

4.1.1 Elementy pozyskiwane lokalnie

 - sprzęt do montażu na ścianie4

 - przewód sieciowy 3G1.5 (3x1,5 mm²)
 - dławik kablowy M20
 - opcja: wtyczka5

4.2 Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie 
zawiera: 

Jednostka filtracyjna
 - stacjonarne urządzenie filtrujące, w tym wspornik ścienny
 - śruba M10x30 (2) + nakrętek zabezpieczających  M10 (2) + 
podkładka (4)

 - podkładka M6 (8)
 - nakrętka M6x25 (8)

Ramię odciągowe

W przypadku MonoGo: ramię elastyczne
 - ramię odciągowe (wstępnie zmontowane, z wyjątkiem 
przewodu elastycznego)

4. Typ sprzętu zależy od materiału z którego jest wykonana ściana

5. Alternatywnie: bezpośrednie połączenie z siecią + dodatkowy wyłącznik główny

 - przewód elastyczny
 - opaska zaciskowa (2)
 - kołnierz obrotowy
 - pierścień obrotowy ramienia w tym gumowy kołnierz
 - ssawa odciągowa
 - kołnierz ssawy z siatką zabezpieczającą
 - podkładka M20
 - śruba z łbem M6x25 (4)

W przypadku MonoGoplus: ramię metalowe
 - ramię odciągowe (wstępnie złożone)
 - kołnierz obrotowy
 - pierścień obrotowy ramienia w tym gumowy kołnierz
 - ssawa odciągowa
 - kołnierz ssawy z siatką zabezpieczającą
 - podkładka M20
 - śruba z łbem M6x25 (4)

Sterownik
 - wyłacznik

4.3 Stacjonarne urządzenie filtrujące

UWAGA!
Przed zainstalowaniem urządzenia upewnij się, że 
ściana jest wystarczająco mocna. Ciężar urządzenia 
podano w rozdziale 1.4.

• Sprawdź Rys. III na stronie 11 zalecaną wysokość 
montażu i układ otworów wspornika ściennego.

Aby zainstalować wspornik ścienny, wykonaj następujące 
czynności.

Rys. 4.1
• Uchwyt ścienny jest tymczasowo przymocowany do 

urządzenia za pomocą opaski kablowej. Przetnij opaskę 
kablową.

• Zamontuj wspornik ścienny (B) na ścianie. Użyj wszystkich 
4 punktów montażowych.

• Podnieś urządzenie i włóż zaczepy (A) w szczeliny 
wspornika ściennego.

• Przymocuj urządzenie do wspornika ściennego za pomocą 
śruby, nakrętek i podkładek (C).

Rys. 4.1 

B

A

C
Montaż wspornika ściennego

4.4 Ramię do jednostki stacjonarnej

Aby zainstalować ramię odciągowe, należy postępować w 
następujący sposób.

WSKAZÓWKA
Sprawdź wyważenie ramienia przed zamocowaniem 
węży. Zobacz akapit 6.3.
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Rys. 4.2
• Zdejmij nakrętkę M20 (A) z pręta zawiasu (E).
• W przypadku ramienia z przewodem elastycznym: umieścić 

wąż nad wewnętrznymi stelarzem ramienia.
• Nasuń opaskę zaciskową węża (F) i pierścień obrotowy 

ramienia (wraz z gumowym kołnierzem) (D) na pręt 
zawiasu (E).

• Umieść podkładkę M20 (C) na pierścieniu obrotowym 
ramienia (D).

• Włożyć pręt zawiasu (E) do obrotowego kołnierza (B).
• Nałóż wąż (G) na pierścień obrotowy ramienia (D).
• Użyj gumowych kołnierzy, aby zapewnić szczelność 

połączeń.
• Przymocuj wąż (G) do pierścienia obrotowego (D) za 

pomocą zacisku węża (F).
• Nałożyć nakrętkę M20 (A) na pręt zawiasu (E) i dokręcić.
• Zamontuj kołnierz wraz z ramieniem  do jednostki 

filtrującej za pomocą 8 śrub M6x25 + podkładki M6.

Rys. 4.2 

C
H

G

E

F+G

D

A

I

B

A

D

F+G
E
H

A

B

B

C

D

D

E

F

F

G

G

Ramię do jednostki stacjonarnej

4.5 Montaż ssawki

Aby zainstalować ssawy, wykonaj następujące czynności.

Ramię elastyczne (Economy Arm): patrz Rys. 4.3
Ramię metalowe (KUA): patrz Rys. 4.4
• Poluzuj elementy montażowe przymocowany do zawiasu 

ssawy.
• Zamontować osłonę (G) za pomocą śruby (F), 2 podkładek 

(E),2 podkładek sprężystych (D) i przeciwnakrętki (C).
• Zamocuj kołnierz ssawy (H) do ssawy (G). Przymocuj go 

zatrzaskiem.
• Zamocuj wąż elastyczny (A) do ssawy.
• Przymocuj wąż elastyczny opaską zaciskową (B).

Rys. 4.3 

C

A

B

F

G

H

D (2x) 

E (2x) 

D (2x) 

Montaż ssawy (ramię z przewodem elastycznym / Economy 
Arm)

Rys. 4.4 

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Montaż ssawy (ramię metalowe / KUA)

4.6 Wyłącznik

• Zainstaluj wyłącznik w odpowiedniej pozycji.
• Podłączyć skrzynkę rozdzielczą do jednostki 

filtrującej i do sieci elektrycznej zgodnie z 
dostarczonym oddzielnie schematem elektrycznym.



0000111691/110223/C MonoGo | MonoGoplus 7

5 UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie używać produktu do 
procesów polerowania w połączeniu ze szlifowaniem, 
spawaniem lub innych działań, które powodują 
powstanie iskry.
Patrz rozdział 3 / Instrukcja bezpieczeństwa / 
Użytkowanie.

5.1 Panel sterowania

Urządzenie MonoGo ma oddzielny wyłącznik, który umożliwia 
włączanie i wyłączanie urządzenia. Kontrolki i wskaźniki: 

Rys. 5.1
A Brzęczyk (wskaźnik serwisowy)
B Lampka kontrolki
C Wyłącznik z przełącznikiem obrotowym 0/1

Rys. 5.1 

A B C

0
1

Kontrolki i wskaźniki

5.2 Użytkowanie

• Ustawić ramię odciągowe podłączone do urządzenia w 
odległości maks. 480 mm, od źródła zanieczyszczenia. 
Sprawdź Rys. IV na stronie 11 prawidłową pozycję.

• Upewnij się, że przepustnica (patrz Rys. 2.1F) jest otwarta. 
• Uruchom urządzenie (patrz Rys. 5.1C).
• Rozpocznij spawanie.
• Gdy zmienia się położenie spawania należy przesunąć 

ramię odciągowe do prawidłowego położenia w stosunku do 
spoiny.

OSTRZEŻENIE!
Aby utrzymać dymy spawalnicze z dala od strefy 
oddychania spawacza, upewnij się, że wszystkie 
opary są usuwane za pomocą ramienia 
odciągowego.

• Odłóż urządzenie na około. 20 sekund po zakończeniu 
spawania.

Gdy przepływ powietrza jest zbyt niski podczas użytkowania, 
brzęczyk (patrz Rys. 5.1A) emituje alarm dźwiękowy. Sprawdź 
w rozdziale 7 możliwą przyczynę i rozwiązanie.

UWAGA
Jeśli nie wymienisz filtra wstępnego i / lub kasety 
filtra HEPA na czas, przepływ powietrza (wydajność 
odciągu) będzie spadała.

6 OBSŁUGA

6.1 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.

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.

Kompo-
nenty

Czynność Częstotliwość: 
każdego X 
miesiąca

X=6 X=12

Jednostka filtracyjna

Obudowa Wyczyść z zewnątrz przy użyciu 
łagodnych detergentów

X

Wyczyść wewnątrz przy użyciu 
odkurzacza przemysłowego i 
usunąć pył z przedziału wkładu 
filtracyjnego

X

Sprawdź materiał uszczelniający 
drzwi. Wymień w razie potrzeby.

X

Wentylator 
odciągowy

Sprawdź czy obce elementy nie 
zalegają w obudowie lub na 
wirniku. Oczyść w razie potrzeby.

X

Przewód 
zasilający

Sprawdź czy nie jest uszkodzony. 
Napraw lub wymień w razie 
potrzeby.

X *)

Ramię odciągowe

Kanały Wyczyść z zewnątrz przy użyciu 
łagodnych detergentów

X

Dokładnie wyczyść wnętrze X

Przewody 
elastyczne

Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub 
uszkodzeń. Wymień w razie 
potrzeby

X

Ssawa Sprawdź ruch ssawy. Jeśli to 
konieczne, wyreguluj tarcie; patrz 
akapit 6.3

X

Ruch ramion Sprawdź poziomy, pionowy i 
ukośny ruch ramienia. Jeśli to 
konieczne, wyreguluj tarcie; patrz 
akapit 6.3

X

*) Przed każdym użyciem

6.2 Wymiana wkładu filtracyjnego

Brzęczyk emituje sygnał akustyczny, gdy przepływ 
powietrza jest zbyt niski.

Upewnij się, że:
 - przepustnica jest otwarta
 - ramię ssące jest prawidłowo złożone

Jeśli brzęczyk nadal alarmuje, należy wymienić kasety filtrów.
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Ponieważ filtr wstępny jest mniejszy i szybciej się zatyka niż 
filtr HEPA, możesz wymienić kasetę filtra wstępnego kilka razy, 
zanim zajdzie potrzeba wymiany kasety filtra HEPA.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Podczas wymiany kaset z filtrem należy 
używać osłony dróg oddechowych, i 
rękawice ochronne.

OSTRZEŻENIE!
Nie wymieniaj kaset filtra podczas pracy 
wentylatora.
OSTRZEŻENIE!
Nie otrząsaj lub nie odkurzaj zużytych kaset 
filtracyjnych, aby uniknąć uwolnienia się cząsteczek 
pyłu.

6.2.1 Kaseta filtra wstępnego

Aby wymienić kasetę filtra wstępnego, wykonaj następujące 
czynności.

Rys. 6.1
• Odłącz zasilanie urządzenia.
• Otwórz drzwi (A).
• Wyjmij kasetę filtra wstępnego (B).
• Utylizuj zużytą kasetę z filtrem zgodnie z lokalnymi 

przepisami.
• Włóż nową kasetę filtra wstępnego do urządzenia. Upewnij 

się, że strzałka na ramie skierowana jest w górę6.
• Zamknij i zablokuj drzwi.

Rys. 6.1 

BA

Wymiana kasety filtra wstępnego

Gdy po wymianie kasety filtra wstępnego brzęczyk 
nadal wydaje dźwięk, należy wymienić kasetę filtra 
HEPA.

6.2.2 Kaseta filtra HEPA

Aby wymienić kasetę filtra HEPA, wykonaj następujące 
czynności.

Rys. 6.2
• Odłącz zasilanie urządzenia.
• Otwórz przednie drzwiczki (A).
• Wyjmij kasetę filtra wstępnego.
• Poluzuj nakrętki motylkowe (C) i umieść zaciski (B) w 

pozycji pionowej. Upewnij się, że uchwyt nakrętki 
motylkowej znajduje się w pozycji pionowej.

• Delikatnie pociągnij i wyjmij filtr HEPA (D).
• Utylizuj zużytą kasetę filtra HEPA zgodnie z lokalnymi 

przepisami.

6. Strzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza 

Rys. 6.2 

A

A

B

B

C

D

45°

B
C

1
2

Usunięcie kasety filtra HEPA

Rys. 6.3
• Włóż nową kasetę filtra HEPA do urządzenia. Kołki boczne 

pasują do szczelin (A) wewnątrz obudowy.
• Zablokuj kasetę filtra HEPA za pomocą zacisków (B). 

Upewnij się, że wkładasz zaciski w szczeliny (kąt 45°).
• Dokręcić nakrętki motylkowe.
• Włóż kasetę z filtrem wstępnym z powrotem do obudowy. 

Upewnij się, że strzałka na ramie skierowana jest w górę7.
• Zamknij i zablokuj drzwi.

A

A

B

B

C

D

45°

B
C

1
2

A

A

B

B

C

D

45°

B
C

1
2

Rys. 6.3 Szczeliny + zaciski (lewo + prawo)

6.3 Regulacja ramienia

Jeśli ramię odciągowe lub jego część nie pozostaje w żądanej 
pozycji, należy wyregulować przeguby cierne.

6.3.1 Ramię elastyczne (Economy Arm)

• Określ, które połączenie wymaga większego lub mniejszego 
oporu.

• Poluzuj przewód elastyczny, aby uzyskać dostęp do 
przegubów.

• Pociągnij ramię do pozycji poziomej.
• Dostosuj opór; patrz Rys. VI na stronie 12 punkty 

regulacji.

6.3.2 Ramię metalowe (KUA)

• Określ, które połączenie wymaga większego lub mniejszego 
oporu.

• Poluzuj wąż elastyczny w tej pozycji, aby uzyskać dostęp 
do przegubu.

• Pociągnij ramię do pozycji poziomej.
• Dostosuj opór; patrz Rys. VI na stronie 12 punkty 

regulacji.

7. Strzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza. Nieprawidłowo umieszczona 
kaseta filtra wstępnego wpływa na jego żywotność.
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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.

OSTRZEŻENIE!
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, które są 
napisane w rozdziale 3 podczas przeprowadzania 
czynności poniżej.

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Wentylator 
nie 
uruchamia się

Urządzenie 
nie pracuje

Brak kabla 
zasilającego

Podłącz zasilanie

Zabezpieczenie 
przed 
przeciążeniem 
termicznym jest 
aktywne

 - Sprawdź 
wentylator i 
silnik, w celu 
znalezienia 
przyczyny i 
rozwiązania 
problemu

 - Naciśnij czerwony 
przycisk za 
przednim 
panelem, aby 
zresetować 
urządzenie. 
Zobacz Rys. V na 
stronie 11

Kabel zasilający 
jest uszkodzony

Napraw lub wymień 
kabel zasilający

Luźne styki Dokręć styki

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Zielona dioda 
LED świeci, 
ale 
wentylator 
nie działa

Urządzenie 
nie pracuje

Przekaźnik jest 
uszkodzony

Wymień przekaźnik

Wyłącznik 
termiczny jest 
uszkodzony

Wymień wyłącznik 
termiczny

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Słaba 
wydajność 
odciągu

Urządzenie 
nie 
funkcjonuje 
prawidłowo

Przepustnica 
odcinająca w 
pokrywie 
ramienia 
odciągowego 
jest (częściowo) 
zamknięta

(Całkowicie) otwórz 
przepustnicę 
odcinającą

Zatkane filtry i 
luźne 
połączenie 
czujnika 
ciśnienia

Napraw połączenie 
rurek ciśnieniowych

Zatkane filtry i 
uszkodzony 
czujnik 
ciśnienia

Wymień czujnik 
ciśnienia i kasetę 
filtra wstępnego

Wymień również 
kasetę filtra HEPA

Brzęczyk 
emituje 
sygnał 
akustyczny

Słaba 
wydajność 
odciągu

Słaba siła 
odciągu

Wymień kasetę 
filtra wstępnego

Filtr HEPA jest 
zatkany

Wymień kasetę 
filtra HEPA

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Ramię 
odciągowe 
nie pozostaje 
w żądanej 
pozycji

Ucieczka 
dymu; brak 
prawidłowego 
odciągu

Ustawienie 
tarcia jest 
nieprawidłowe

Dostosuj tarcie; 
patrz Rys. VI na 
stronie 11 dla 
punktów regulacji

Nie możesz 
ustawić 
ramienia w 
żądanej 
pozycji

8 CZĘŚCI ZAMIENNE

8.1 Jednostka filtracyjna

Następujące części zamienne są dostępne dla tego 
produktu; 
 - patrz widok rozstrzelony Rys. VII na stronie 13 i lista 
części zamiennych na stronie 14

8.2 Ramię odciągowe

Następujące części zamienne są dostępne dla tego produktu;
 - ramię z przewodem elastycznym (Economy Arm): patrz 
widok rozstrzelony Rys. VIII na stronie 15 i lista części 
zamiennych na stronie 16

 - ramię metalowe (KUA): patrz widok rozstrzelony Rys. IX na 
stronie 17 i lista części zamiennych na stronie 18

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem 
elektrycznym.

10 UTYLIZACJA

Demontaż i utylizacja urządzenia 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 demontować urządzenia, stosuj się do 
następujących instrukcji bezpieczeństwa.

Zanim rozpoczniesz demontaż urządzenia: 
 - odłącz urządzenie od zasilania
 - oczyść otoczenie

Podczas demontażu:
 - upewnij się, że obszar pracy jest wystarczająco wentylowany

Po demontażu:
 - oczyść obszar demontażu

10.2 Utylizacja

Utylizacja zanieczyszczeń i pyłu wraz ze zużytym wkładem 
filtracyjnym powinno odbyć się w sposób profesjonalny, 
zgodnie z przepisami lokalnymi.
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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):
 - MonoGo
 - MonoGoplus

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

Podpis:

Nazwisko: M.S.J. Ligthart
Funkcja: Product Manager
Data wydania:  15-9-2021
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ZAŁĄCZNIK

Rys. I Wymiary

mm

A 600

B 971

C 746
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Rys. II Zakres pracy
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A AB B CC

A AB B CC

A EA-2/H KUA-160/2H
B EA-3/H KUA-160/3H
C EA-4/H KUA-160/4H

Rys. III Zalecana wysokość montażu (E) + wzór otworów 

A

C

D

E

B

mm

A 380

B 15

C 250

D 12

E 2100-3100

Rys. IV Ustawienie ramienia odciągowego

A
B

A
B

A = maks. 480 mm B = >480 mm

Rys. V Przycisk resetowania

A B C

0
1
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VI Regulacja ramienia odciągowego | Punkty dostosowania
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17

17
10

10

17

6

6

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 



0000111691/110223/C MonoGo | MonoGoplus 13

ZAŁĄCZNIK

Rys. VII Widok rozstrzelony MonoGo | MonoGoplus

0000100583

0000117142

0000111637 0000111628
0000111636

0000117141

0000117114 0000117117
0000117118

0000117128
0000117129

0000117135
0000117136

0000117904 (2x)

0000117121 0000300902

2019
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ZAŁĄCZNIK

Części zamienne MonoGo | MonoGoplus

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000111637 Kaseta filta wstępnego 1 m²

0000117141 Uszczelnienie L=1,9 m do drzwi GoLine

0000117904 Zatrzask GoLine (zestaw 2 szt.)

0000300902 Cyfrowy wyłącznik ciśnieniowy 100-240 VAC

MonoGo (115V/1ph/50Hz)

0000100583 Wirnik wentylatora FUA-3000 (IEC)

0000111628 Kaseta filtra HEPA 15 m²

0000117114 Brzęczyk 230V

0000117117 Wskaźnik serwisowy (zielony / 115VAC)

0000117121 Presostat (CE)

0000117128 Wyłącznik obwodu ST-1 15A

0000117135 Silnik 1,1 kW (IEC) 115

0000117142 Wyłącznik 24V dla MonoGo

MonoGo (230V/1ph/50Hz)

0000100583 Wirnik wentylatora FUA-3000 (IEC)

0000111628 Kaseta filtra HEPA 15 m²

0000117114 Brzęczyk 230V

0000117118 Wskaźnik serwisowy (zielony / 230VAC)

0000117121 Presostat (CE)

0000117129 Wyłącznik obwodu ST-1 10A

0000117136 Silnik 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

0000117142 Wyłącznik 24V dla MonoGo

MonoGoplus (115V/1ph/50Hz)

0000100583 Wirnik wentylatora FUA-3000 (IEC)

0000111636 Kaseta filtra HEPA 26 m²

0000117114 Brzęczyk 230V

0000117117 Wskaźnik serwisowy (zielony / 115VAC)

0000117121 Presostat (CE)

0000117128 Wyłącznik obwodu ST-1 15A

0000117135 Silnik 1,1 kW (IEC) 115

0000117142 Wyłącznik 24V dla MonoGo

MonoGoplus (230V/1ph/50Hz)

0000100583 Wirnik wentylatora FUA-3000 (IEC)

0000111636 Kaseta filtra HEPA 26 m²

0000117114 Brzęczyk 230V

0000117118 Wskaźnik serwisowy (zielony / 230VAC)

0000117121 Presostat (CE)

0000117129 Wyłącznik obwodu ST-1 10A

0000117136 Silnik 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

0000117142 Wyłącznik 24V dla MonoGo
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VIII Widok ramienia z przewodem elastycznym (Economy Arm)

0000101937

0000101550

0000101912 (2x)

0000101912

0000101917
0000101918
0000101919

0000101908

0000101537

0000102989

0000101395

0000101903

0000101944

0000102409

A

A B

B

0000101911
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ZAŁĄCZNIK

Części zamienne Economy Arm

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000101395 Wspornik obrotowy

0000101537 Wspornik ścienny, kompletny

0000101550 Ssawa z siatką zabezpieczającą

0000101903 Obrotowy pierścień ramienia KUA-160, w tym 
gumowy kołnierz i podkładka 

0000101908 Kołnierz ssawy, w tym uchwyt, przepustnica i zawias 
montażowy

0000101911 Zawias montażowy ssawy, w tym materiały 
montażowe

0000101912 Podkładka cierna 83x10x3 mm (zestaw 2 szt.)

0000101937 Siatka zabezpieczająca Ø 300 mm

0000101944 Kołnierz przyłączeniowy z siatką

0000102409 Kołnierz obrotowy (łożysko kulowe)

0000102989 Gumowy kołnierz Ø 160 mm

Ramię Ecomony Arm 2/H

0000101917 Przewód elastyczny L=2500 mm/Ø 163 mm, w tym 2 
opaski zaciskowe

Ramię Ecomony Arm 3/H

0000101919 Przewód elastyczny L=3500 mm/Ø 163 mm, w tym 2 
opaski zaciskowe
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ZAŁĄCZNIK

Rys. IX Widok części ramienia (KUA-160)

0000101907

0000102384
0000102385
0000102386

0000101937

0000101550

0000101906

0000101904

0000101908

0000102989

0000101903

B

C

D

C

D

A

A

B

B

0000102396

0000102397

0000102199

0000102960

0000102525

0000101911

0000114072

0000101944

0000102409

0000102387
0000102388
0000102389

0000101395
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ZAŁĄCZNIK

Części zamienne KUA-160

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000101395 Wspornik obrotowy do KUA-160/H i EA/H

0000101537 Wspornik ścienny, kompletny

0000101550 Ssawa z siatką zabezpieczającą

0000101903 Obrotowy pierścień ramienia KUA-160, w tym 
gumowy kołnierz i podkładka 

0000101906 Przewód L=400 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000101907 Przewód L=650 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 
zaciskowe

0000101908 Kołnierz ssawy, w tym uchwyt, przepustnica i zawias 
montażowy

0000101911 Zawias montażowy ssawy, w tym materiały 
montażowe

0000101912 Podkładka cierna 83x10x3 mm (zestaw 2 szt.)

0000101937 Siatka zabezpieczająca Ø 300 mm

0000101944 Kołnierz przyłączeniowy z siatką

0000102199 Przegub łokciowy KUA-160

0000102409 Kołnierz obrotowy (łożysko kulowe)

0000102525 Zestaw montażowy do zawiasu środkowego KUA-160

0000102960 Wsporniki rury zewnętrznej KUA (2 szt.)

0000102989 Gumowy kołnierz Ø 160 mm

0000114072 Plastikowa przepustnica regulacyjna Ø 160 mm

KUA-160/2H
0000101904 Przewód L=850 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 

zaciskowe

0000102384 Rama wewnętrzna KUA-160/2H, komplet

0000102396 Rura wewnętrzna KUA-160/2

0000102397 Rura zewnętrzna KUA-160/2

KUA-160/3H
0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 

zaciskowe

0000102385 Rama wewnętrzna KUA-160/3H, komplet

0000102398 Rura wewnętrzna KUA-160/3

0000102399 Rura zewnętrzna KUA-160/3

KUA-160/4H
0000101905 Przewód L=1000 mm/Ø 163 mm, w tym 2 klamry 

zaciskowe

0000102386 Rama wewnętrzna KUA-160/4H, komplet

0000102400 Rura wewnętrzna KUA-160/4

0000102401 Rura zewnętrzna KUA-160/4
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