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CZ | PŮVODNÍ UPOZORNĚNÍ
Všechna práva vyhrazena. Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou shromážděny za účelem celkové spokojenosti našich zákazníků. Vycházejí ze základních údajů týkajících se 
vlastností konstrukčních materiálů a pracovních postupů, které nám byly známy v době vydání tohoto dokumentu a proto mohou podléhat změnám a doplnění. V důsledku toho si 
vyhrazujeme výslovné právo na změny a doplnění dokumentu. Pokyny v této publikaci slouží pouze jako návod k instalaci, použití, údržbě a opravám produktu uvedeného na titulní 
straně tohoto dokumentu. Tato publikace bude sloužit pro standardní model produktu, jehož typ je uveden na titulní straně dokumentu. Proto výrobce neponese žádnou odpovědnost za 
jakoukoliv škodu způsobenou v důsledku použití této publikace pro verzi produktu, který vám byl dodán. Tato publikace byla vyhotovena s maximálním smyslem pro přesnost. Výrobce 
však neponese odpovědnost ani za jakékoliv chyby, které se mohou v publikaci vyskytnout, ani za jejich případné následky.

OBSAH
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PŘEDMLUVA

Použití příručky
Tato příručka je určena jako pracovní pomůcka pro 
profesionální, dobře vyškolené a oprávněné uživatele pro 
bezpečnou instalaci, použití, údržbu a opravy zařízení 
uvedeného na titulní straně.

Z důvodu inovací produktu se některé obrázky v této příručce 
mohou lišit od skutečného provedení.

Piktogramy a symboly
V tomto návodu jsou použity následující piktogramy a 
symboly:

DOPORUČENÍ
Návrhy a doporučení pro zjednodušení provádění 
úkolů a činností.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka s doplňujícími informacemi pro uživatele. 
Upozorňuje na možné problémy a komplikace.
POZOR!
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti 
může vést k poškození výrobku, pracoviště nebo 
životního prostředí. 
VAROVÁNÍ
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti 
může vést k poškození výrobku nebo vážnému 
zranění osob. 
POZOR!
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem. 

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Důležité upozornění z hlediska 
požární bezpečnosti. 
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Důležitá upozornění sloužící k 
prevenci výbuchu. 

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání prostředků pro ochranu 
dýchacích cest při provádění servisu, údržby a oprav 
či v průběhu 
funkčního testování. Doporučujeme používání 
lícnicových respirátorů podle normy EN 149:2001 + 
A1:2009, třída FFP3 (Nařízení 89/686/EEC).
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání rukavic při provádění servisu, 
údržby a oprav.

Textové ukazatele
Záznamy označené “-” (pomlčkou) se týkají výčtů. 
Záznamy označené “•” (tečkou) popisují následné kroky.

Servis a technická podpora
Pro informace o specifických nastaveních, údržbových a 
opravných pracech, které nejsou popsány v tomto manuálu, 
kontaktujte prosím dodavatele zařízení. Ten vám vždy s 
ochotou poradí. Ujistěte se, že máte po ruce následující údaje:
 - název produktu
 - sériové číslo

Tyto údaje naleznete na identifikačním štítku.

Označení produktu
Pokud není výslovně uvedeno jinak, obsah této příručky se 
vztahuje jak na MobilePro, tak na MobilePro-W3.  

1 ÚVOD

1.1 Identifikace produktu

Identifikační štítek obsahuje mimo jiné následující 
údaje:
 - název produktu
 - sériové číslo
 - napájecí napětí a frekvence
 - příkon

1.2 Obecný popis

Plymovent MobilePro je mobilní filtrační jednotka s 
integrovaným ventilátorem, zajišťující odsávání a filtrace 
vzduchu skrze odsávací rameno. Obsahuje válcovou 
polyesterovou filtrační patronu. Jednotka je vybavena 
systémem čištění filtrů RamAir™ - oklepem filtrů pomocí 
stlačeného vzduchu. Nečistoty jsou zachytávány v zásobníku 
ve spodní části jednotky. Díky 4 transportním kolečkům (z 
nichž jsou 2 otočná a s brzdou) je jednotka MobilePro vhodná 
pro použití v relativně malých prostorech nebo v blízkosti 
zdroje znečištění bez pevného umístění. Robustní madlo na 
vrchní straně zařízení umožňuje umístění nástrojů na jednotku 
a brání jejich pádu. 

1.3 Kombinace produktů

K provozu jednotky je zapotřebí zvolit některé z následujících 
odsávacích ramen:

Kovové odsávací rameno (otočné ve 360°):
 - KUA-160/2S | 2 m
 - KUA-160/3S | 3 m
 - KUA-160/4S | 4 m

Hadicové odsávací rameno (otočné ve 360°):
 - EA-3/S  | 3 m
 - EA-4/S  | 4 m

1.3.1 Volby a příslušenství

Následující produkty lze dokoupit jako doplňující nebo volitelné 
příslušenství:
 - CART-OA | 100% BiCo polyesterová filtrační kazeta, 
antistatická (namísto kazety CART-O)

 - Sada HEPA filtrů (H14 / 2 x 5,2 m²)
 - Sada aktivních uhlíkových filtrů (2 x 6 kg)
 - LL-5.5/24-160 | LED pracovní světlo se spínačem (rameno je 
poté otočné pouze v rozsahu 359°)

 - EFC | Detergent pro omývání filtrů

1.4 Technické specifikace 

Rozměry a vlastnosti

Materiál (kryt) elektrolyticky pozink. plech

Hmotnost 169 kg

Kapacita zásobníku na 
prach

10 litrů

Filtrační kazeta

MobilePro MobilePro-W3

Typ CART-O CART-O/PTFE/10

Materiál filtru 100% BiCo polyester 100% BiCo polyester 
+ PTFE membrána

Filtrační plocha 20 m² 10 m²

Třída prašnosti (dle 
DIN EN 60335-2-69)

M M

Třída filtrace (dle 
ASHRAE 52.2)

MERV 11 MERV 16

Omyvatelné (např. 
pomocí detergentu 
Plymovent EFC)

ano ne
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Systém stlačeného vzduchu

Požadovaná kvalita 
stlačeného vzduchu

suchý a bez přítomnosti oleje dle ISO 
8573-3 třída 6

Vstupní tlak 5-10 barů

Požadovaný tlak 5 barů (integrovaný regulátor tlaku)

Připojení stlačeného 
vzduchu

G 3/8” (samice)

Spotřeba stlačeného 
vzduchu

35 Nl na puls

Objem zásobníku 
stlačeného vzduchu

10 litrů

Aktivace systému 
čištění filtru (pouze 
online)

 - řízeno tlakem automaticky (prahová 
hodnota: 1000 Pa)

 - manuálně stiskem tlačítka

Trvání čistícího cyklu 60 vteřin (6 pulsů)

Ventilátor

Typ ventilátoru radiální

Kapacita odsávání max. 1200 m3/h (vč. odsávacího ramene)

Rychlostí ventilátoru:
 - 50 Hz 
 - 60 Hz

 - 2900 rpm 
 - 3390 rpm

Hlučnost 72 dB(A) dle ISO 3746

Elektrická data

Příkon 1,1 kW

Dostupná připojovací 
napětí

 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Konstrukce motoru IEC

Energetická účinnost:
 - 1 fázový motor
 - 3 fázový motor

 - není
 - IE3 / premium

Síťový kabel:
 - typ
 - délka

 - SJOOW 3xAWG14 
 - 4,5 m 

Zástrčka:
 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Typ:
 - není
 - NEMA 5-15P
 - není
 - není

Podrobné technické údaje naleznete v dostupných 
technických listech jednotlivých produktů.

1.5 Rozměry

mm inch

A 646 25.4

B 1024 40.3

C 1150 45.3
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MobilePro s odsávacím ramenem

1.7 Okolní podmínky

Provozní teplota:
 - min.
 - nom.
 - max.

5°C
20°C
70°C

Max. relativní vlhkost 90%
Venkovní použití ne

1.8 Přeprava jednotky

Po dodání produktu nelze uznávat výrobce odpovědným za 
jakékoliv škody vzniklé během přepravy. S jednotkou a 
odsávacím ramenem vždy manipulujte opatrně.  Před 
přepravou vždy kompletně demontujte odsávací rameno. 
Rameno demontujte v souladu s návodem pro jeho montáž, 
pouze v opačném pořadí. Jednotku a rameno můžete následně 
přepravovat na paletě v původních obalech.
Aby nedošlo k poškození, zajistěte, aby se jednotka (ani 
rameno) nemohla na paletě posouvat.

2 POPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Jednotka se skládá z následujících hlavních komponentů a 
prvků:

Obr. 2.1
A Vychylovací plech
B Filtrační kazeta
C Odpadní nádoba
D Rukojeť
E Ovládací panel
F Odsávací ventilátor
G Výstupní mřížka (2x)
H RamAir™ zesilovač pulzů (systém čištění filtru)
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Obr. 2.1 
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Hlavní komponenty a prvky

2.2 Provoz

Jednotka MobilePro pracuje na principu recirkulace vzduchu. 
Dýmy ze svařování jsou odsávány vestavěným ventilátorem 
skrze hubici odsávacího ramene. Znečištěný vzduch obchází 
vychylovací plech1 a je čištěn filtrační kazetou. Pevné částice 
jsou shromažďovány v zásobníku nečistot pod filtrační 
kazetou. Vyčištěný vzduch se vrací do prostoru pracoviště 
výstupními mřížkami na bocích jednotky. 

2.2.1 Systém čištění filtru

Po nasycení filtrační patrony - a současnému poklesu 
odsávaného množství vzduchu - aktivuje tlakový spínač pulsní 
zesilovač RamAir™, který důkladně očistí kazetu filtru rázy 
stlačeného vzduchu.  Tento čistící systém lze aktivovat také 
ručně.  Částice prachu a nečistot spadnou do zásobníku pod 
filtrační patronou. 
Systém čištění se spouští pouze za chodu ventilátoru, aby 
nedošlo k úniku nečistot zpět skrze odsávací rameno. 

Jednotka se přepne do fáze ALARM2 pokud diferenční tlak na 
filtru překročí hodnotu 1000 Pa. 

3 BEZPEČNOST

Obecné 
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za 
poškození zařízení nebo zranění, způsobená 
ignorováním bezpečnostních pokynů uvedených v 
tomto manuálu, nebo z nedbalosti při instalaci, použití, údržbě 
a opravách zařízení uvedeného na titulní straně tohoto 
dokumentu a všech jeho příslušenství.  
Specifické pracovní podmínky nebo použité příslušenství 
mohou vyžadovat dodatečné bezpečnostní instrukce. 
Neprodleně kontaktujte svého dodavatele, zjistíte-li potenciální 
nebezpečí při používání výrobku.

Uživatel výrobku je vždy plně odpovědný za dodržování 
místních bezpečnostních pokynů a předpisů. Dodržujte 
všechny platné bezpečnostní pokyny a předpisy.

1. Pro ochranu filtrační kazety a zajištění rovnoměrné distribuci vzduchu uvnitř 
jednotky.

2. V průběhu fáze ALARM setrvává ventilátor v chodu. 

Uživatelský manuál
 - Každý, kdo pracuje se zařízením, musí být seznámen s 
obsahem této příručky a musí striktně dodržovat pokyny v ní 
obsažené. Vedení by mělo zaměstnance seznámit s návodem 
a s nutností dodržovat všechny zde uvedené pokyny a 
postupy. 

 - Nikdy neměňte pořadí prováděných kroků.
 - Manuál ponechte vždy v blízkosti zařízení. 

Uživatelé 
 - Použití tohoto zařízení je vyhrazeno pouze pro osoby 
oprávněné, vyškolené a kvalifikované. Dočasní pracovníci a 
pracovníci ve výcviku mohou produkt používat pouze pod 
dohledem a na zodpovědnost zkušeného technika. 

 - Zůstávejte neustále bdělí a plně se soustřeďte na svou práci. 
Nepoužívejte zařízení pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. 

 - Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se 
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud 
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení. 

 - Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se 
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud 
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.

Předmět určení3

Tento produkt byl vyvinut výhradně pro odsávání plynů a 
částic, které se uvolňují během obvyklých svařovacích 
procesů. Použití výrobku pro jiné účely je v rozporu s jeho 
zamýšleným určením. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za 
jakékoliv škody nebo zranění vzniklé v důsledku takového 
použití. Produkt byl vyroben v souladu s nejvyššími standardy 
a uznávanými bezpečnostními předpisy. Používejte pouze 
zařízení, které je v bezvadném technickém stavu s ohledem na 
jeho předmět určení a dle instrukcí uvedených v uživatelském 
manuálu.

Technické specifikace 
Specifikace uvedené v tomto manuálu nesmí být měněny. 

Úpravy
Úpravy (částí) zařízení nejsou dovoleny.

Kombinace produktů
Pokud je zařízení používáno v kombinaci s jinými produkty 
nebo zařízeními, platí taktéž bezpečnostní pokyny těchto 
zařízení. 

Instalace
 - Instalaci tohoto zařízení mohou provádět výhradně 
oprávněné, dobře vyškolené a kvalifikované osoby. 

 - Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu s místními 
předpisy. Nutno zajistit dodržení regulí EMC. 

 - V průběhu instalace vždy používejte prostředky osobní 
ochrany (POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro 
osoby, které během instalace vstupují do pracovního 
prostoru.

 - Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru. 
 - Zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost své práci. 
Neprovádějte instalaci, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků. 

3. „Předmět určení“ je dle EN-ISO 12100-1 použití, pro které je technické zařízení 
určeno výrobcem, včetně jeho pokynů v prodejním katalogu. V případě 
pochybností je to použití, které lze odvodit z konstrukce, modelu a funkce 
technického výrobku, které lze považovat za normální použití. Obsluha zařízení 
v mezích jeho předmětu určení zahrnuje také dodržování pokynů uvedených v 
uživatelském manuálu.
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Použití

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Tento produkt nepoužívejte pro:
 - leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u 
jakýchkoli jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry. 
(Vlákna uvolněná při leštění nebo z brusných kotoučů jsou vysoce 
hořlavá a při vystavení jiskrám představují vysoké riziko vzplanutí 
filtrů.)

 - obloukové drážkování
 - odsávání a/nebo filtraci hořlavých, žhnoucích nebo 
hořících částic, pevných látek a kapalin

 - odsávání agresivních výparů (např. kyselina 
chlorovodíková) nebo ostrých částic

 - odsávání a/nebo filtraci prachových částic, 
uvolněných při svařování materiálů ošetřených 
nátěrem

 - odsání cigaret, doutníků, zaolejovaných tkanin a 
jiných hořlavých částic, předmětů a kyselin

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Produkt nepoužívejte u 
aplikací, kde hrozí riziko exploze, např.:
 - laserové řezání hliníku
 - broušení hliníku a magnézia

VAROVÁNÍ
Tento produkt nepoužívejte pro:
 - odsávání horkých plynů (více než 70°C 
nepřetržitě)

 - nanášení plamenem
 - olejovou mlhu
 - silně zaolejované svařovací výpary
 - odsávání cementu, pilin, dřevěného prachu, apod.

 - Zkontrolujte produkt, zda není poškozen. Ověřte funkci 
bezpečnostních prvků. 

 - Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti nouzových vstupů a 
východů. 

 - Během provozu vždy používejte prostředky osobní ochrany 
(POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro osoby, které 
vstupují do pracovního prostoru.

 - Zkontrolujte pracovní prostředí. Nedovolte, aby do něj 
vstupovaly neoprávněné osoby. 

 - Chraňte zařízení před vodou a vlhkostí.
 - Ujistěte se, že je místnost vždy dostatečně větrána; to platí 
zejména pro stísněné prostory.

 - Ujistěte se, zda je pracovní prostor v blízkosti produktu 
vybaven dostatečným množstvím schválených hasicích 
přístrojů (vhodných pro třídu požáru ABC). 

 - Zpětný odvod svařovacího proudu mezi obrobkem a 
svařovacím aparáter má nízký odpor. Spojení mezi obrobkem 
a jednotkou MobilePro je tedy nutné se vyhýbat, aby 
svařovací proud neměl možnost protéct zpět do svářečky 
přes ochranný zemnící vodič produktu MobilePro.

Servis, údržba a opravy 
 - Dodržujte intervaly pravidelné údržby uvedené v tomto 
manuálu. Pozdě provedená údržba může mít za následek 
vysoké náklady na opravu či revize a může vést ke ztrátě 
záruky. 

 - Vždy používejte prostředky osobní ochrany (POO), aby 
nedošlo k úrazům. To rovněž platí pro osoby, které vstupují 
do pracovního prostoru.

 - Ujistěte se, že je pracovní prostor dostatečně odvětráván. 
 - Používejte nářadí, materiály, maziva a servisní techniku, 
kterou schválil výrobce. Nepoužívejte opotřebované nástroje 
a nenechávejte nářadí uvnitř produktu ani na něm. 

 - Po dokončení prací vyčistěte pracovní prostor.

UPOZORNĚNÍ
Servis, údržba a opravy by měly být prováděny v 
souladu se směrnicí TRGS 560 & TRGS 528 pouze 
oprávněnými, kvalifikovanými a vyškolenými 
odborníky za použití vhodných pracovních postupů.
UPOZORNĚNÍ
Před prováděním servisu, údržby a/nebo oprav:
 - zcela odpojte zařízení od elektrické sítě
 - odpojte stlačený vzduch

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během servisu, údržby a oprav používejte 
ochranné prostředky dýchacích cest a 
rukavice.

VAROVÁNÍ
Průmyslový vysavač používaný během servisu a 
údržby by měl splňovat třídu prašnosti H dle DN 
60335-2-69.

4 INSTALACE

4.1 Potřebné nářadí

K instalaci jednotky jsou zapotřebí následující 
nástroje a je nutno splnit níže uvedené požadavky:
 - základní nářadí

4.1.1 Lokálně je třeba zajistit

Pro připojení k elektrické síti  (pouze modely 50 
Hz): 
 -  odpovídající zástrčka

Pro připojení hadice stlačeného vzduchu:
 - koncovka pro připojení stlačeného vzduchu G 3/8“ (samec)

Při použití příslušenství Pracovní světlo LL-5.5/24-160 
(volitelné):
 - lepicí a kabelové pásky

4.2 Vybalení

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní. Balení by 
mělo obsahovat:
 - mobilní filtrační jednotka
 - šestihranný šroub M6x25 (8x) + podložka (8x) pro připojení 
odsávacího ramene

 - kabelová průchodka (2x) pro připojení volitelného 
příslušenství - pracovní světlo LL-5.5/24-160

Viz. Obr. Obr. I na straně 12 - instrukce k sejmutí 
jednotky z palety.
UPOZORNĚNÍ
Ke zvednutí jednotky nepoužívejte vysokozdvižný 
vozík.  Může dojít k poškození odpadní nádoby.

4.3 Odsávací rameno

K provozu jednotky MobilePro je zapotřebí instalovat jedno z 
uvedených odsávacích ramen:
 - KUA-160/2S / KUA-160/3S / KUA-160/4S (kovové odsávací 
rameno)

 - EA-2/S / EA-3/S / EA-4/S (hadicové odsávací rameno)

Pro instalaci odsávacího ramene postupujte následovně: 
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Obr. 4.1
• Nainstalujte přírubu (H) na kryt filtrační jednotky pomocí 8 

šroubů M6x25 + podložek. 
• Hadicovou sponu (D) a gumovou manžetu (E) navlékněte 

na nosný trn ramene (B). 
• Otočný prstenec (F) také nasaďte na trn ramene (B)4. 
• Na trn navlékněte podložku (G). 

UPOZORNĚNÍ
Mezi otočnou přírubu a otočný prstenec namontujte 
podložku, aby nedošlo k poškození.

• Vsuňte trn ramene (B) do příruby (H) a zajistěte pojistným 
kolíkem (C). Utáhněte jej šestihranným klíčem. 

• Hadici (A) přesuňte přes okraj otočného prstence (F).
• Upevněte hadici sponou (D). 
• Gumovou manžetou (E) utěsněte spoj otočného prstence 

(F) a příruby (H). 

Obr. 4.1 

H

G

E

F

C

A

A

D
F
E

H

D

B

Montáž odsávacího ramene

Pro sestavení a nastavení odsávacího ramene 
nahlédněte do jeho samostatného manuálu. 

4.3.1 Volitelně: pracovní světlo LL-5.5/24-160

Obr. 4.2
• Namontujte pracovní světlo do hubice odsávacího ramene 

dle příslušného návodu.
• Připevněte kabel (A) k trubce ramene a jednotce, např. 

pomocí lepicí pásky nebo stahovacích pásek.

Ujistěte se, že je kabel dostatečně dlouhý: 
 - když je odsávací rameno ve zcela složené poloze; 
a

 - umožňuje rotaci odsávací ramene (max. 359°)

4. Drážka označuje správnou polohu 

Obr. 4.2 

A

Montáž kabelu pracovního světla

Obr. 4.3
• Uvolněte šroub M10 (A) na spodní straně jednotky. 

Pokračujte v otáčení šroubu, dokud se zcela neuvolní5. 

Obr. 4.3 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Šroub pro uvolnění čelního panelu

Obr. 4.4
• Stlačte čelní panel (A) dolů a sejměte jej. 

Obr. 4.4 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Demontáž předniho krytu

Obr. 4.5
• Sejměte kryt ovládacího panelu (viz. Obr. 4.6B). 
• Vyjměte krytky na pozicích B a C.
• Do obou otvorů vložte kabelové průchodky. 
• Kabel (A) protáhněte skrze obě průchodky. 
• Kabelové průchodky utáhněte. 
• Připojte kabel ve svorkovnici uvnitř ovládacího panelu 

podle samostatně dodávaného elektrického schématu.

5. Matice je upevněna v čelním panelu, nelze ji tedy vyjmout. 
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• Nainstalujte zpět čelní kryt (v opačném pořadí dle instrukcí 
Obr. 4.3 a Obr. 4.4). 

• Nainstalujte zpět kryt ovládacího panelu. 

Obr. 4.5 

A

B

C

Připojení kabelu pracovního světla

4.4 Připojení stlačeného vzduchu

UPOZORNĚNÍ
Stlačený vzduch musí být suchý a bez mastnot dle 
ISO 8573-3 třída 6.

Obr. 4.6
• Koncovku hadice stlačeného vzduchu vložte do konektoru 

(A).
• Připojte jednotku k dodávce stlačeného vzduchu.

Obr. 4.6 

A

B

Připojení stlačeného vzduchu

4.5 Elektrické zapojení

• Ujistěte se, že je jednotka vhodná pro připojení 
do lokální elektrické sítě. 

Informace o připojovacím napětí a frekvenci naleznete na 
identifikačním štítku.

• Vložte zástrčku do zásuvky. 

5 POUŽITÍ

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Jednotku nepoužívejte při 
leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u 
jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry. 
Viz. kapitola 3 / Použití. 

5.1 Řídící panel

Ovládací panel obsahuje následující ovládací prvky a 
kontrolky:

Obr. 5.1
A ALARM | červené světlo signalizující pokles tlaku pod 

prahovou hodnotu6

B MANUAL CLEANING | černé tlačítko7 pro manuální aktivaci 
systému čištění filtru

C START / STOP | tlačítko se zelenou LED kontrolkou pro 
spuštění a vypnutí ventilátoru

Obr. 5.1 

Dimension: 318 x 198 mm
Colour: background Pantone Black C 20% / Printing black

MobilePro

MANUAL CLEANING

START / STOP

ALARM

0000104690/0

HANDMATIGE FILTERREINIGING
MANUELLE FILTERREINIGUNG

DÉCOLMATAGE MANUEL DU FILTRE
LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO

AAN / UIT
EIN / AUS

MARCHE / ARRÊT
ARRANQUE / PARO

ALARME
ALARMA

A

B

C

Ovládací panel

5.2 Použití

Jelikož se jedná o mobilní jednotku, je možné ji použít na 
libovolném místě.  Pro dosažení optimálních výsledků je nutné 
umístit jednotku co nejblíže ke zdroji znečištění.

• Pokud je to možné:  
Připojte jednotku k externímu zdroji stlačeného vzduchu. 
Viz. kapitola 5.3 (“doporučený způsob”). 

• Umístěte hubici odsávacího ramene do vzdálenosti 400-800 
mm od zdroje znečištění.  Viz. Obr. Obr. II na straně 12. 

• Stiskněte tlačítko START/STOP (viz. Obr. 5.1C) pro spuštění 
ventilátoru.

• Začněte svařovat.
• Při změně polohy svařování přesuňte hubici do správné 

polohy vzhledem ke sváru. 

VAROVÁNÍ
Aby bylo dosaženo odsávání svářecích dýmů z 
dýchací zóny svářeče, musí být veškeré dýmy 
odsány hubicí ramene. 

• Cca. 20 vteřin po ukončení svařování stiskněte pro vypnutí 
ventilátoru tlačítko START/STOP. 

V průběhu používání pravidelně kontrolujte stav světelného 
indikátoru ALARM (viz. Obr. 5.1A). Pokud kontrolka ALARM svítí, 
přesáhla tlaková ztráta prahovou hodnotu.  To může mít 2 
příčiny:

Nedochází k čištění filtru z důvodu absence stlačeného 
vzduchu
• Postupujte dle odstavce 5.3.1.

Zanesená filtrační kazeta
• Postupujte dle odstavce 6.3.

6. Doba zpoždění: 10 minut

7. Pro aktivaci: stiskněte a podržte 5 vteřin
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Pro dočasné potlačení kontrolky ALARM: stiskněte 2x 
tlačítko START/STOP (vypnout a zapnout). Pokud 
příčinu neodstraníte, kontrolka ALARM se znovu 
rozsvítí po uplynutí 10 minut.
VAROVÁNÍ
Pokud neprovedete potřebné kroky k odstranění 
problému, průtok vzduchu (kapacita odsávání) bude 
nadále klesat.

5.3 Systém čištění filtru

Jeden cyklus čištění trvá přibližně 60 vteřin a sestává ze šesti 
impulzů stlačeného vzduchu.

Doporučený způsob
Doporučujeme během používání jednotky k ní mít stále 
připojený přívod stlačeného vzduchu.  V takovém případě 
aktivuje tlakový spínač systém čištění filtru okamžitě po 
dosažení mezní hodnoty tlakové ztráty. Tím je zaručen 
optimální výkon jednotky a předejdete tomu, aby jednotka 
vstoupila do režimu ALARM. 

Alternativa
Pokud není možné během použití jednotky mít neustále 
připojen přívod stlačeného vzduchu, je nutné aktivovat systém 
čištění filtru manuálně. 

Dva možné postupy:
1. Pravidelná8 aktivace MANUAL CLEANING před tím, než 

jednotka přejde do režimu ALARM. Tím se prodlužuje 
životnost filtrační kazety a optimalizuje se výkon jednotky.

2. Aktivace MANUAL CLEANING jakmile jednotka přejde do 
režimu ALARM9. 

5.3.1 Manuální čištění filtru

Pro manuální aktivaci systému čištění filtru postupujte takto: 

• Připojte jednotku k dodávce stlačeného vzduchu. 
• Ujistěte se, že je ventilátor spuštěn: zelená LED kontrolka 

(viz. Obr. 5.1C) svítí. 
• Stiskněte a 5 vteřin podržte tlačítko MANUAL CLEANING (viz. 

Obr. 5.1B). 

• Pro resetování kontrolky ALARM 2x stiskněte tlačítko START/
STOP (viz. Obr. 5.1C) (vypnout a zapnout).

6 ÚDRŽBA

6.1 Pravidelná údržba

Zařízení je navrženo tak, aby bezproblémově 
fungovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na 
údržbu. Aby toto mohlo být zajištěno, musí být prováděny 
pravidelné údržbové a čistící úkony popsané v této kapitole. 
Budete-li dodržovat nezbytnou opatrnost a provádět údržbu v 
pravidelných intervalech, budou veškeré problémy odhaleny a 
odstraněny dříve, než dojde k úplnému a nenávratnému 
poškození.

VAROVÁNÍ
Zanedbání údržby může způsobit požár. 

Uvedené intervaly údržby se mohou lišit v závislosti na 
konkrétních provozních a okolních podmínkách. Proto je nad 
rámec pravidelné údržby uživatelem doporučeno 1x ročně 
nechat zařízení komplexně zkontrolovat profesionálním 
technikem. Za tímto účelem kontaktujte svého dodavatele.

8. Optimální frekvence manuálního aktivace čistícího systému je závislá na 
intenzitě použití jednotky a vyplívá ze zkušeností s provozem.

9. V průběhu fáze ALARM setrvává ventilátor v chodu. 

Díl Krok Frekvence: každých X 
měsíců

X= 
1-3

X=3 X=6 X=12

Odpadní 
nádoba

Vyprázdnit; viz. 
kapitola 6.2. 

X *)

Kryt Vnější povrch očistěte 
neagresivním čistícím 
prostředkem

X

Vnitřní část čistěte 
pomocí průmyslového 
vysavače a z komory 
filtru odstraňte prach

X

Zkontrolujte těsnící 
materiál.  V případě 
potřeby vyměňte.

X

Filtrační 
kazeta

Zkontrolujte 
poškození, zanesení a 
nasycení. V případě 
potřeby vyměňte.

X

Odsávací 
ventilátor

Zkontrolujte 
usazeniny.  V případě 
potřeby vyčistěte.

X

Regulátor 
tlaku

Zkontrolujte správné 
nastavení (5 barů).

X

Síťový kabel Zkontrolujte 
poškození. Případně 
opravte nebo 
vyměňte.

X **)

V průběhu používání jednotky je nutno pravidelně kontrolovat 
množství odpadu v nádobě.  Frekvence vyprazdňování závisí na 
intenzitě používání a bude otázkou zkušeností. 
V počáteční fázi provádějte kontrolu množství obsahu zásobníku na 
prach 2x za měsíc.

**) Před každým použitím

6.2 Vyprázdnění odpadní nádoby

Umístění odpadní nádoby: držák zásobníku na spodní straně 
jednotky.  Držák zásobníku je uzamčen tažnou západkou (viz. 
Obr. 6.1A).

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během vyprázdnění zásobníku na prach 
používejte ochranu dýchacích cest a 
rukavice. 

UPOZORNĚNÍ
Průmyslový vysavač, používaný při čištění zásobníku 
na prach, musí splňovat třídu prašnosti H dle normy 
EN 60335-2-69 nebo třídu HEPA (účinnost ≥99.97% 
při 0,3 µm).
VAROVÁNÍ
 - Zabraňte nadměrnému průvanu. 
 - Zásobní na prach nečistěte při sepnutém 
ventilátoru. 

Pro vyčištění zásobníku na prach postupujte následovně:

Obr. 6.1
• Volitelně: pro dodatečné manuální čištění filtru stiskněte a 

5 vteřin podržte tlačítko MANUAL CLEANING (viz. Obr. 5.1B a 
odstavec 5.3.1). To trvá přibližně 60 vteřin.

• Odpojte přívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte jednotku ze sítě.
• Odemkněte zásobník na prach.  Držák zásobníku (B) 

klesne.
• Postupně zásobník vytahujte (C) a současně jej 

vyprázdněte pomocí průmyslového vysavače.
• Zásobník vložte zpět do držáku a uzamkněte.
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Obr. 6.1 Vyprázdnění odpadní nádoby 

C

B

A

6.3 Výměna filtru

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během výměny filtrační patrony vždy 
používejte ochranu dýchacích cest a 
rukavice. 

VAROVÁNÍ
Filtrační kazetu nevyměňujte pokud je ventilátor 
spuštěn. 

Pro výměnu filtrační patrony postupujte následovně.

• Volitelně: pro dodatečné manuální čištění filtru stiskněte a 
5 vteřin podržte tlačítko MANUAL CLEANING (viz. Obr. 5.1B a 
odstavec 5.3.1). To trvá přibližně 60 vteřin.

• Odpojte přívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte jednotku ze sítě.
• Uvolněte hvězdicovou matici (F) a sejměte krycí víko (E), 

matici (D) a kovovou podložku (C).
• Vyjměte filtrační patronu (B) a vložte ji do plastového 

pytle, v němž je dodána náhradní filtrační patrona.
• Pytel bezpečně uzavřete.
• Vyčistěte vnitřní prostor jednotky průmyslovým 

vysavačem.
• Vložte novou filtrační kazetu na držák kazety (A) a 

připevněte ji pomocí demontovaných částí. Ujistěte se, že 
je matice (D) řádně utažena a poté připevněte krycí desku 
(E) do správné pozice10. 

• Použitý filtr zlikvidujte v souladu s federálními, státními 
nebo místními předpisy.

• Vyčistěte okolí jednotky.

10. Samolepka “UP” označuje vrchol krycí desky. 

Obr. 6.2 

BA C D FE

Výměna filtru

6.3.1 Mytí filtru

Chcete-li prodloužit životnost filtrační kazety, můžete ji 
několikrát umýt než ji bude zapotřebí vyměnit 11.

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Při mytí filtru používejte ochranu dýchacích 
cest a rukavice. 

UPOZORNĚNÍ
 - S filtrační kazetou zacházejte opatrně. 
 - Ujistěte se, že není filtrační kazety poškozena. 

Pro umytí filtru postupujte následovně: 

• Demontujte filtr podle popisu v kapitole 6.3.
• Máčejte jej ve vodě s detergentem EFC o teplotě 60°C.
• Filtr vypláchněte. 
• Ponechte důkladně vyschnout. 

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte parní čištění.

7 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud jednotka nefunguje (správně), nahlédněte do 
níže uvedeného seznamu, zda je možné problém 
odstranit svépomocí. Pokud to není možné, 
kontaktujte svého dodavatele.

VAROVÁNÍ
Při provádění níže uvedených činností dodržujte 
bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 3.

Příznak Problém Možná příčina Řešení

Svítí 
signalizace 
ALARM

Neprobíhá 
čištění filtru

Stlačený 
vzduch není k 
dispozici nebo 
je jeho tlak 
příliš nízký

Připojte nebo 
opravte dodávku 
stlačeného 
vzduchu. Následně: 
 - stiskněte tlačítko 
MANUAL 
CLEANING na 5 
vteřin

 - pro reset 
kontrolky ALARM 
stiskněte 2x 
tlařítko START/
STOP

Zanesená 
filtrační kazeta

Vyměňte filtrační 
kazetu

11. Kazetu filtru je nutno vyměnit neprodleně v případě jejího poškození nebo 
pokud kontrolka ALARM nepřestává v průběhu použití jednotky svítit 
- signalizace zaneseného filtru. 
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Příznak Problém Možná příčina Řešení

Po manuálním 
čištění filtru 
stále svítí 
kontrolka 
ALARM

 -  Nebyl proveden 
reset

2x stiskněte tlačítko 
START/STOP 
(vypnout a 
zapnout)

Nedostatečný 
výkon 
odsávání 

Zanesená 
filtrační kazeta

Vyměňte filtrační 
kazetu

Ventilátor se 
nespustí

Jednotka 
nefunguje

Chybí síťové 
napětí

Připojte síťové 
napětí

Síťový kabel je 
poškozený

Opravte nebo 
vyměňte síťový 
kabel

Uvolněné 
kontakty

Opravte kontakty

Vadný motor Opravte nebo 
vyměňte motor

Zelené tlačítko 
START/STOP je 
poškozené

Vyměňte zelené 
tlačítko

Je aktivováno 
tepelné relé

Resetujte tepelné 
relé

Poškozené 
tepelné relé

Vyměňte tepelné 
relé

Ventilátor 
vydává 
bzučivý zvuk, 
ale neběží

Odsávací 
kapacita 
nedostatečná 
nebo žádná

Motor využívá 
pouze 2 fáze 
místo 3 (pouze 
u 3-fázových 
motorů)

Opravte připojení 
fází

Nízká 
kapacita 
odsávání

Jednotka 
nefunguje 
správně

Obrácený směr 
otáčení motoru 
(pouze u 
3-fázových 
motorů)

Změňte směr 
otáčení

Zanesená 
filtrační kazeta

Vyměňte filtrační 
kazetu

Znečištění 
zařízení

Filtrační kazeta 
porušena nebo 
nesprávně 
umístěna

Vyměňte filtr nebo 
jej umístěte 
správně

Neprobíhá 
čištění filtru

Uvolněné 
připojení 
stlačeného 
vzduchu

Opravte připojení 
stlačeného vzduchu

Stlačený 
vzduch není k 
dispozici nebo 
je jeho tlak 
příliš nízký

Připojte nebo 
opravte dodávku 
stlačeného vzduchu

Magnetický 
ventil je vadný 
nebo 
opotřebovaný

Vyměňte 
magnetický ventil

Syčivý zvuk Neprobíhá 
čištění filtru

Magnetický 
ventil je vadný 
nebo 
opotřebovaný

Vyměňte 
magnetický ventil

Tlačítko 
MANUAL 
CLEANING 
nereaguje

Nelze 
manuálně 
aktivovat 
systém 
čištění filtru

Tlačítko není 
přidrženo 
dostatečně 
dlouho

Tlačítko stiskněte a 
podržte 5 vteřin

Černé tlačítko 
MANUAL 
CLEANING je 
vadné

Vyměňte černé 
tlačítko

8 NÁHRADNÍ DÍLY

Dostupné náhradní díly naleznete ve schématu (Obr. 
III na straně 13) a v seznamu (Obr. IV na straně 
14). 

9 ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Viz. samostatně dodávané elektrické schéma. 

10 LIKVIDACE

Demontáž a likvidaci jednotky musí provádět 
kvalifikovaný personál. 

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Při demontáži a likvidaci jednotky noste 
ochranu dýchacích cest a ochranné 
rukavice.

10.1 Demontáž

Pro bezpečnou demontáž jednotky dodržujte následující 
bezpečnostní pokyny.

Před demontáží jednotky: 
 - odpojit od elektrické sítě
 - odpojte od stlačeného vzduchu
 - očistěte vnější povrch

Během demontáže jednotky:
 - ujistěte se, že oblast je dostatečně větraná, např. pomocí 
mobilní ventilační jednotky

Po demontáži jednotky:
 - vyčistěte oblast demontáže

10.2 Likvidace

Znečišťující látky a prach zlikvidujte společně s použitými filtry 
profesionálním způsobem v souladu s federálními, státními 
nebo místními předpisy. 
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WWCE PROHLÁŠENÍ

CE prohlášení o shodě strojního zařízení

My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, Holandsko, tímto na svou 
odpovědnost prohlašujeme, že produkty:
 - MobilePro
 - MobilePro-W3

na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s 
podmínkami níže uvedených směrnic:
 - Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 ES
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EC
 - Směrnice ErP 2009/125 EC

Podpis:

Jméno: M.S.J. Ligthart
Pozice: Product Manager
Datum vydání:  1.2.2021
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ANNEX

Obr. I Instrukce pro sejmutí jednotky z palety
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Obr. II Umístění hubice odsávacího ramene
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ANNEX

Obr. III Rozložený pohled
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ANNEX

Obr. IV Náhradní díly

Položka č. Popis

Obecné 

0000101364 Kryt kolečka - šedivý (2 kusy)

0000101409 Pojistka 3,15A 5x20 mm UL

0000101413 Transformátor 120-575V 24V 75VA

0000101440 Relé 100-C23KJ10

0000101444 Pojistka třídy CC 0,5 A

0000102411 Vypouštěcí ventil ½“

0000102584 Upevňovací sada pro filtrační kazetu CART

0000102598 Hvězdicová matice M12

0000102762 Krycí deska filtrační kazety

0000104768 Kontrolka červená

0000104961 PC deska MobilePro, vč. softwaru

0000112145 Tlakový spínač 1425 Pa

0000117906 Cívka 24V vč. konektoru

0000117908 Membrána (čtvercová) + pružina pro magnetický 
ventil

0000300903 Digitální tlakový spínač 24 VAC

0040900010 Magnetický ventil AC

0040900120 Černé tlačítko

0040900130 Zelené tlačítko vč. LED

0040900220 Teplotní relé 3,2-16 A

0805030010 Kolečko Ø 250 mm černé (bez krytu)

0805040010 Otočné kolečko Ø 125 mm s brzdou

MobilePro 230V/1ph/50Hz

0000101751 CART-O / Filtrační kazeta *

0000101752 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

0000104069 Kolo ventilátoru MobilePro (50Hz)

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

MobilePro 230V/1ph/60Hz

0000101751 CART-O / Filtrační kazeta *

0000101752 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

0000103068 Kolo ventilátoru MobilePro (60Hz)

0000117137 Motor 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro 230V/3ph/60Hz

0000101345 Motor 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Filtrační kazeta *

0000101752 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

0000103068 Kolo ventilátoru MobilePro (60Hz)

MobilePro 400V/3ph/50Hz+N

0000104069 Kolo ventilátoru MobilePro (50Hz)

0000100594 Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Filtrační kazeta *

0000101752 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

MobilePro-W3 115V/1ph/50Hz

0000104069 Kolo ventilátoru MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

MobilePro-W3 115V/1ph/60Hz

0000103068 Kolo ventilátoru MobilePro (60Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

0000117137 Motor 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro-W3 230V/1ph/50Hz

0000104069 Kolo ventilátoru MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

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

Položka č. Popis

MobilePro-W3 400V/3ph/50Hz+N

0000100594 Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000104069 Kolo ventilátoru MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Filtrační kazeta *

*  Filtrační kazeta, vč. obličejové masky, jednorázových rukavic a plastového pytle s 
těsněním, pro výměnu a likvidaci použité filtrační kazety
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