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Bedankt voor het aanschaffen van een Plymovent product. Lees deze producthandleiding a.u.b. zorgvuldig
door voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg alle instructies.

Geef deze handleiding na installatie aan de onderhoudsafdeling waar het op een
veilige plek bewaard dient te worden.
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BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Lees a.u.b. alle instructies voordat u de controlebox installeert en in
gebruik neemt.
Dit helpt u de door u geselecteerde controlebox optimaal te kunnen
gebruiken.
A. Lees de Gebruikshandleiding en Belangrijke Voorzorgsmaatregelen
zorgvuldig door. Niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot 		
storingen in het systeem of ontoereikende prestatie.
B. Stel een regelmatig reparatie –en onderhoudsschema op voor 		
efficiënte werking.
Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te
verminderen:
• Gebruik de controlebox niet in natte of vochtige omgevingen.
• Gebruik de controlebox nooit buiten.
VOORWOORD
Gebruik van deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld als naslagwerk waarmee
professionele, geschoolde en daartoe bevoegde gebruikers het
aan de voorzijde van dit document vermelde product op veilige
wijze kunnen installeren, gebruiken, onderhouden en repareren.

1.

INLEIDING

1.1 Identificatie van het product
Het identificatieplaatje bevat o.a. de volgende gegevens:
• productnaam
• serienummer
• aansluitspanning en frequentie
• vermogen

Service en technische ondersteuning
Voor informatie betreffende specifieke afstellingen, onderhoudsof
reparatiewerkzaamheden die buiten het bestek van deze
handleiding vallen, gelieve contact op te nemen met de
leverancier van het product. Deze is altijd bereid u te helpen. Zorg
ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:
- productnaam
- serienummer
Deze gegevens vindt u op het identificatieplaatje.

Pictogrammen en symbolen
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen en
symbolen gebruikt:

LET OP!
Een opmerking met aanvullende informatie voor de
gebruiker. Een opmerking maakt de gebruiker attent
op mogelijke problemen.
VOORZICHTIG!
Procedures die -wanneer ze niet met de nodige
voorzichtigheid worden uitgevoerdschade aan het
product, de omgeving of het milieu tot gevolg
kunnen hebben.
WAARSCHUWING!
Procedures die -wanneer ze niet met de nodige
voorzichtigheid worden uitgevoerdernstige schade
aan het product of lichamelijk letsel tot gevolg
kunnen hebben.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische spanning.
WAARSCHUWING!
Belangrijke waarschuwing ter voorkoming van brand.
WAARSCHUWING!
Gebruik beschermende handschoenen. Gebruik
zonder de nodige voorzorg kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Gebruik ademhalingsbescherming. Gebruik zonder
de nodige voorzorg kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
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2.

VEILIGHEID

Algemeen
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de
veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan
wel door onachtzaamheid tijdens installatie, gebruik, onderhoud
en reparatie van het op de voorzijde van dit document vermelde
product en de eventuele bijbehorende accessoires.
Afhankelijk van de specifieke werkomstandigheden of gebruikte
accessoires kunnen aanvullende veiligheids-instructies nodig zijn.
Neem s.v.p. direct contact op met uw leverancier indien u bij het
gebruik van het product een potentieel gevaar hebt
geconstateerd.
Gebruikershandleiding
• Een ieder die aan of met het product werkt, dient van de
inhoud van deze handleiding op de hoogte te zijn en de
instructies daarin nauwgezet op te volgen. De bedrijfsleiding
dient het personeel aan de hand van de handleiding te
onderrichten en alle voorschriften en aanwijzingen in acht te
nemen.
• Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen.
• Bewaar de handleiding steeds in de nabijheid van het product.
Pictogrammen en instructies op het product (indien
aanwezig)
• Op het product aangebrachte pictogrammen,
waarschuwingen en instructies maken deel uit van de
getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen niet worden
afgedekt of verwijderd en dienen gedurende de gehele
levensduur van het product aanwezig en leesbaar te zijn.
• Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of
beschadigde pictogrammen, waarschuwingen en instructies.
Gebruikers
• Gebruik van het product is uitsluitend voorbehouden aan
daartoe opgeleide en bevoegde gebruikers. Tijdelijke
werkkrachten en personen in opleiding mogen het product
uitsluitend onder toezicht en verantwoording van vaklui
gebruiken.

WAARSCHUWING
Probeer deze unit niet zelf te installeren, tenzij u
bekend bent met het benodigde gereedschap, de
apparatuur, de utiliteitaansluitingen en mogelijke
risico’s. Installatie dient uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel uitgevoerd te worden. Nalatigheid kan leiden tot een verslechterde prestatie van
het apparaat en ernstig of fataal persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING
PRODUCT KAN SCHERPE RANDEN BEVATTEN
Ben voorzichtig tijdens onderhoud van deze unit.
Nalatigheid kan leiden tot licht persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING
Brandgevaar
Gebruik de filterunit nooit in omgevingen met ontvlambare gassen.
• Inspecteer het product en controleer het op beschadigingen.
Verifieer de werking van de veiligheidsvoorzieningen.
• Controleer de werkomgeving. Laat onbevoegden niet in de
werkomgeving toe.
• Bescherm het product tegen water of vocht.
• Gebruik uw gezond verstand. Blijf voortdurend opletten en
houd uw aandacht bij het werk. Gebruik het product niet als
u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie, met name in kleine
ruimten.
• Installeer het product nooit voor in-, uit- en doorgangen die
zijn bedoeld voor hulpdiensten.
• Zorg ervoor dat op de werkplek, in de nabijheid van het
product, voldoende goedgekeurde brandblussers aanwezig
zijn.

Service, onderhoude en reparatie
• Respecteer de in deze handleiding gegeven
Gebruiksdoeleinde
onderhoudsintervallen. Achterstallig onderhoud kan leiden 		
Het product is ontworpen als een filteringunit voor droog stof en rook.
tot hoge kosten voor reparaties en revisies en kan 			
Het product voor andere doeleinden gebruiken wordt als tegenstrijaanspraken op garantie doen vervallen.
dig beschouwd met waarvoor het is bestemd. De fabrikant is niet
• Gebruik altijd door de fabrikant goedgekeurde
aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging of letsel als gevolg van
gereedschappen, onderdelen, materialen en servicetechnie		
dergelijk gebruik. Het product is vervaardigd volgens de meest recente
ken. Gebruik nooit versleten gereedschap en laat geen
normen en herkende veiligheidsvoorschriften. Gebruik dit product
gereedschap in of op het product achter.
uitsluitend wanneer in perfecte technische conditie en in overeenstem- • Veiligheidsvoorzieningen die ten behoeve van service,
ming met het beoogd gebruik en de instructies uitgelegd in de gebruiksonderhoud of reparatie zijn verwijderd, moeten na deze
handleiding.
werkzaamheden onmiddellijk worden gemonteerd en op
correct functioneren worden gecontroleerd.
Beperkingen
Het Plymo Vent ”BANK” systeem mag alleen gebruikt worden voor filLET OP!
tering van dampen en rook gegenereerd door bepaalde droge verwerOnderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd
kingsindustrieën. Max gastemperatuur 80°C I76F°.
Technische specificaties
De specificaties verstrekt in deze handleiding mogen niet worden
gewijzigd.
Modificaties
Modificaties van (onderdelen van) het product zijn niet toegestaan.

WAARSCHUWING
ELEKTROCUTIEGEVAAR.
Sluit de netvoeding af vóór enig onderhoud. Nalatigheid kan leiden tot ernstig of fataal persoonlijk letsel.
PUM_MDB-F_091101_NL

door geautoriseerde, gekwalificeerde en getrainde
personen (ervaren) met gebruik van de juiste procedures.

WAARSCHUWING
ELEKTROCUTIEGEVAAR.
Sluit de netvoeding af vóór enig onderhoud. Nalatigheid kan leiden tot ernstig of fataal persoonlijk letsel.
VOORZICHTIG!
Wacht na het uitschakelen van de ventilator ten
minste 20 seconden alvorens de deur(en) te openen
voor service-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

3/230

Technische specificaties MDB-2F
Artikelnummer

Afmetingen:
Behuizing vermogencircuit
Behuizing regelcircuit
Spanning, fase en max.
motorvermogen
Frequentie
Stroomverbruik
Zekeringen
Beveiligingsklasse
Regeleenheid softwareversie

3.

9420-1211 400V/50Hz
9420-1081 240/480V/60Hz
9420-1011 600V/60Hz

Prim.

Sec.

1
2

275x225x120mm
325x275x120mm
400V/3ph/50Hz/ 1,1kW
208-240/480V/3ph/60Hz/1,5 Hp
600V/3ph/60Hz/1,5Hp
50/60Hz
1135W
2x Klasse CC 0,2A
1x 5x20mm T1A
IP 66, NEMA 4
1,0

INSTALLATIE

3.1 Elektrische verbinding
Sluit de MDB-2F aan volgens het elektrische schema op pagina
7-8

3
4
5
6
7
8

groen (9)

120V (2) wit
rood (10)
208V (3) bruin

S1 en S2 kunnen niet gelijktijdig worden belast
bruin (11)

ATTENTION
Elektrische aansluiting dient te geschieden in
overeenstemming met de ter plaatse geldende voorschriften en is uitsluitend toegestaan aan daartoe
opgeleide, bevoegde service-technici.
WAARSCHUWING
ELEKTROCUTIEGEVAAR.
Sluit de netvoeding af vóór enig onderhoud. Nalatigheid kan leiden tot ernstig of fataal persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING
Probeer deze unit niet zelf te installeren, tenzij u
bekend bent met het benodigde gereedschap, de
apparatuur, de utiliteitaansluitingen en mogelijke
risico’s. Installatie dient uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel uitgevoerd te worden. Nalatigheid kan leiden tot een verslechterde prestatie van
het apparaat en ernstig of fataal persoonlijk letsel.
3.1.1 Voedingscircuit
De standaard voedingsspanning van de MDB-2F is 400V/50Hz
3-ph of 480V/60Hz 3-ph. Als er alleen een toevoerspanning
van 240V/60Hz 3-ph beschikbaar is, volg dan a.u.b. stappen B
tot D.
A Netspanning
De netspanning en massa van het gebouw dient te worden
aangesloten op L1, L2, L3 en de massa op de klemmen van
klemmenstrook X2.
B Transformatorbedrading
Controleer of de nominale spanning overeenkomt met de
voedingsspanning om beschadiging van de elektrische onderdelen te voorkomen. Stel de transformator op de primaire
spanningsverbinding in op de juiste spanningsstand.
PUM_MDB-F_091101_NL

(1) geel

230V 30VA
Uo= 237,0V

120V 30VA
Uo= 123,6V

240V (4) paars

277V (5) oranje

blauw (12)
400V (6) blauw
oranje (13)
U= 24V 35VA
Uo= 27,9V
paars (14)

480V (7) grijs

600V (7) zwart

C Motorbedrading
De motorbedrading is alreeds geconfigureerd volgens het
spanningsdiagram op het typeplaatje van de motor of binnenin de afdekking van de aansluitdoos.
D De thermische overbelasting wijzigen en afstellen
De thermische overbelasting dient te worden verwisseld
voor een versie geschikt voor een hogere stroom op 240V,
een extra thermische overbelasting voor 240V/60Hz 3-ph
voeding is standaard inbegrepen en te vinden in de “voedingsregeldoos”.
De thermische overbelastingsstroom moet worden aangepast volgens de nominale stroom op het typeplaatje van de
motor. Ter compensatie voor fluctuaties in netvoeding, dient
u de schaal op de thermische overbelasting 10-20% hoger in
te stellen dan de nominale motorstroom.
3.1.2 Regelcircuit
Afstandsbediende Start/Stop
De afstandsbediende Start/Stop is aangesloten op klemmenstrook X1 op positie 7 en 8.
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Technische specificaties MDB-4F

Artikelnummer
Afmetingen van behuizing
Spanning, fase en motorvermogen
Frequentie
Stroomverbruik
Zekeringen

Behuizingtype

9430-1211
600x500x210mm
400V/3ph/50Hz/2,2kW
480V/3ph/60Hz/3HP
50/60Hz
2235W
2x Klasse CC 10A
2x Klasse CC 0,5A
1x 5x20mm T2A
IP 66, NEMA 4

Regeleenheid softwareversie

1,0

0
120V

0

240V
400V
480V
600V

0 VAC
3.

24

INSTALLATIE

com
120V

3.1 Elektrische verbinding
Sluit de MDB-4F aan volgens het elektrische diagram op pagina
9-13

240V
400V

ATTENTION
Elektrische aansluiting dient te geschieden in
overeenstemming met de ter plaatse geldende voorschriften en is uitsluitend toegestaan aan daartoe
opgeleide, bevoegde service-technici.
WAARSCHUWING
ELEKTROCUTIEGEVAAR.
Sluit de netvoeding af vóór enig onderhoud. Nalatigheid kan leiden tot ernstig of fataal persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING
Probeer deze unit niet zelf te installeren, tenzij u
bekend bent met het benodigde gereedschap, de
apparatuur, de utiliteitaansluitingen en mogelijke
risico’s. Installatie dient uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel uitgevoerd te worden. Nalatigheid kan leiden tot een verslechterde prestatie van
het apparaat en ernstig of fataal persoonlijk letsel.
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480V
0 VAC

600V

A Netspanning
De netspanning en massa van uw gebouw dienen direct te
worden aangesloten op L1, L2, L3 op de klemmen van de
netschakelaar S1 en op een geschikt massapunt.
B Transformatorbedrading
Controleer of de nominale spanning overeenkomt met de
voedingsspanning om beschadiging van de elektrische onderdelen te voorkomen. Stel de transformator op de primaire
spanningsverbinding in op de juiste spanningsstand.
3.1.2 Regelcircuit
Afstandsbediende Start/Stop
De afstandsbediende Start/Stop is aangesloten op klemmenstrook X1 op positie 5 en 6.
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MONTAGE
Steek de filterpatronen erin en verzegel deze met ringetje en moer.
Plaats de patroondeksels en sluit deze met de knoppen

PERSLUCHT:
De druk op de aangesloten persluchtleiding dient ingesteld te
worden op een maximum van 65psi/sq.in. of 5 Bar.

1/4”
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SOFTWAREBESCHRIJVING
SOFTWAREBESCHRIJVING
De MDB-2F /MDB-4F wordt geregeld door een Siemens LOGO! 12/24RC PLC met de volgende softwarefuncties:
Handmatige start/stop VENTILATOR met 1 seconde vertraagd uitschakelen
Afstandsbediende start/stop VENTILATOR met 2 minuten vertraagd uitschakelen
Geautomatiseerde hoofdfilterreiniging wordt in de volgende gevallen geactiveerd:
MDB-2F
Online filterreiniging;
Zodra de drukval over de filter 900Pa bereikt, zal de reinigingscyclus starten en vervolgen totdat de drukval van de filer lager is
dan 700Pa.
Offline filterreiniging;
De offline filterreiniging zal worden uitgevoerd wanneer de ventilator stops en, gebaseerd op het niveau van de drukval, worden
verschillende aantallen pulsen als volgt geactiveerd;
700Pa, 2 pulsen per filterpatroon.
800Pa, 4 pulsen per filterpatroon.
900Pa, 6 pulsen per filterpatroon.
Handmatige filterreiniging;
Door de “Reset Alarm” toets 5 seconden in te drukken, wordt een reinigingscyclus (2 pulsen per klep) gestart.
Alarm; Als de drukval langer dan één uur hoger dan 1400Pa blijft, zal een alarm klinken om aan te geven dat de filters vervangen
moeten worden.
MDB-4F
On line filter cleaning;
Zodra de drukval over de filter 1000Pa bereikt, zal de reinigingscyclus starten en vervolgen totdat de drukval van de filer lager is
dan 800Pa.
Offline filterreiniging;
De offline filterreiniging zal worden uitgevoerd wanneer de ventilator stops en, gebaseerd op het niveau van de drukval, worden
verschillende aantallen pulsen als volgt geactiveerd;
800Pa, 2 pulsen per filterpatroon.
1000Pa, 4 pulsen per filterpatroon.
1200Pa, 6 pulsen per filterpatroon.
Handmatige filterreiniging;
Door de “Reset Alarm” toets 5 seconden in te drukken, wordt een reinigingscyclus (2 pulsen per klep) gestart.
Alarm; Als de drukval langer dan één uur hoger dan 1500Pa blijft, zal een alarm klinken om aan te geven dat de filters vervangen
moeten worden.
Teller onderhoudsuren
Teller onderhoudspulsen
Alarmsignalen voor:
Omgeslagen overbelastingsrelais
Afwezigheid van perslucht (alleen tijdens de reinigingscyclus)
Verstopte filter

PUM_MDB-F_091101_NL
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4. FUNCTIE EN BEDIENING
4 Functie MDB-2F

4 Functie MDB-4F

Functies van de MDB-2F filter unit:
1) Handmatige start/stop ventilator met vertraagde uitschakeling
2) Afstandsbediende start/stop ventilator met vertraagde
uitschakeling
3) Geautomatiseerde online filterreiniging
4) Geautomatiseerde offline filterreiniging
5) Handmatige online en offline filterreiniging
6) Alarmsignaal (optisch en akoestisch) voor:
a. Omgeslagen overbelastingsrelais
b. Afwezigheid van perslucht (alleen tijdens de reinigingscyclus)
c. Verstopte filter
7) Reset Alarm

Functies van de MDB-4F filter unit:
1) Handmatige start/stop ventilator met vertraagde uitschakeling
2) Afstandsbediende start/stop ventilator met vertraagde
uitschakeling
3) Instelbare ventilatorsnelheid met LCP potentiometer op
de frequentieomvormer
4) Geautomatiseerde online filterreiniging
5) Geautomatiseerde offline filterreiniging
6) Handmatige online en offline filterreiniging
7) Alarmsignaal (optisch en akoestisch) voor:
a. Storing frequentieomvormer
b. Afwezigheid van perslucht (alleen tijdens de reinigingscyclus)
c. Verstopte filter
8) Reset Alarm
4 Bediening

4 Bediening
4.1 Start/Stop VENTILATOR
De ventilator wordt gestart en gestopt met de “Start/Stop
FAN” drukknop of met de afstandsbediende Start/Stop. De
“Start/Stop FAN” drukknop heeft een vertraagde uitschakeling van 1 seconde. De afstandsbediende Start/Stop heeft een
vertraagde uitschakeling van 2 minuten.
4.2 Reset Alarm
De “Reset Alarm” drukknop kan worden gebruikt om het
alarm terug te stellen nadat het filterreinigingssysteem gefaald
heeft de filters na 1 uur te reinigen. In dit geval moeten de
filters onmiddellijk worden vervangen, anders zal het alarm na
één uur nogmaals afgaan.
4.3 Handmatige online en offline filterreiniging
De “Reset Alarm” drukknop kan ook worden gebruikt om
een handmatige reinigingscyclus te starten (2 pulsen per klep).
Om een cyclus te starten, dient u de “Reset Alarm” drukknop
minstens 5 seconden ingedrukt te houden.

4.1 Start/Stop VENTILATOR
De ventilator wordt gestart en gestopt met de “Start/Stop
FAN” drukknop of met de afstandsbediende Start/Stop. De
“Start/Stop FAN” drukknop heeft een vertraagde uitschakeling van 1 seconde. De afstandsbediende Start/Stop heeft een
vertraagde uitschakeling van 2 minuten.
4.2 Reset Alarm
De “Reset Alarm” drukknop kan worden gebruikt om het
alarm terug te stellen nadat het filterreinigingssysteem gefaald
heeft de filters na 1 uur te reinigen. In dit geval moeten de
filters onmiddellijk worden vervangen, anders zal het alarm na
één uur nogmaals afgaan.
4.3 Handmatige online en offline filterreiniging
De “Reset Alarm” drukknop kan ook worden gebruikt om
een handmatige reinigingscyclus te starten (2 pulsen per klep).
Om een cyclus te starten, dient u de “Reset Alarm” drukknop
minstens 5 seconden ingedrukt te houden.
4.4 Ventilatorsnelheid instellen
U kunt de ventilatorsnelheid afstellen met de LCP potentiometer op de frequentieomvormer. Het heeft een instelbereik van
20 – 50Hz.

4.4

4.2 4.3
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STARTEN
DE ONDERSTAANDE PUNTEN DIENEN GECONTROLEERD EN
GEÏMPLEMENTEERD TE WORDEN VOORDAT DE FILTER UNIT IN
BEDRIJF WORDT GESTELD:
ELEKTRICITEIT:
*

Zie elektrische schema’s

Controleer of de juiste elektrische voedingsspanning is aangesloten op het regelkabinet van de filter.
Is de MAIN SWITCH ingesteld op de stand “ON”?

*

PNEUMATIEK:
* Controleer of de perslucht is aangesloten.
De perslucht moet droog zijn en op een maximale druk van 5 Bar /
65 psi.

Voorcoating:

Voorcoating is aanbevolen voor alle toepassingen, met name voor
gebruik bij plasma en lasersnijden.
Voorcoating dient uitgevoerd te worden met Neutralite pigment, met
een dosering van 0,5-1.0kg
pigment per filterpatroon.
1. Deze dosering dient binnen een tijd van minimaal 30sec per
filterpatroon uitgevoerd te worden (0,5-1,0kg).
2. De dosering moet in een gelijke stroom verdeeld worden.
3. Neutralite pigment dient in het dichtstbijzijnde afzuigpunt van de
filter te worden gedoseerd.
4. De ventilator dient op vol vermogen te werken.
5. Het filterreinigingssysteem dient te worden uitgeschakeld.
6. Tijdens het voorcoatingproces mag geen gas (stof) door het
filtersysteem lopen.
OPMERKING! Gebruik beschermende handschoenen.

Regelklep:
*

Controleer of de regelklep voor de luchtstroomafstelling is
bevestigd op de uitblaaszijde van de filter.

Omdat de drukval over de filterpatronen tijdens de inbreekperiode
laag is, zal de luchtstroom de ingeschatte bedrijfsstroom overschrijden. Dit kan tot een drastisch kortere levensduur van de patronen
leiden.
U dient daarom de volgende instellingen te maken voordat de filtratie
wordt gestart.
1. Stel de regelklep af op ca. 40-50% open.
2. Start de ventilator.
3. Pas de luchtstroom aan m.b.v. een doorstroommeter om de
doorstroom te corrigeren voor de toepassing.
4. Open geleidelijk aan de regelklep gedurende de inbreekperiode
(ca. 2-4 weken). De tijd dat het kost om een normale bedrijfsdruk
te bereiken hang af van de stofconcentratie en het type
toepassing.
5. In bepaalde toepassingen (bijv. plasma -en lasersnijden), moeten
de filterpatronen een voorcoating met synthetische deeltjes om
een maximale filterprestatie te behouden.
Indien voorcoating van de filterpatronen vereist is, neem dan
a.u.b. contact op met de Plymovent technische afdeling.
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ONDERHOUD
FILTERPATRONEN VERVANGEN OF STOFBAKKEN LEGEN
SCHAKEL DE PERSLUCHTTOEVOER UIT EN TAP LUCHT UIT DE
DRUKTANK(S) DOOR DE ONTLUCHTINGSKLEP(PEN) OP DE
ACHTERKANT VAN DE FILTER TE OPENEN.
OPMERKING: DE STROOM MOET ALTIJD UITGESCHAKELD ZIJN BIJ
DE SCHAKELKAST OF LIJNZEKERINGEN.
DRAAG ALTIJD BESCHERMENDE HANDSCHOENEN EN EEN
MASKER.

WAARSCHUWING!
Gebruik beschermende handschoenen. Gebruik
zonder de nodige voorzorg kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Gebruik ademhalingsbescherming. Gebruik zonder
de nodige voorzorg kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

FILTERPATRONEN VERVANGEN
1. Schroef de knop los.
2. Haal het deksel eraf en schroef de moer en het
ringetje los die het filterpatroon in plaats houden.
3. Haal het filterpatroon eruit.
4. Plaats het verbruikte filterpatroon in de verpakking
van de vervangende filter en verzegel het stevig.
5. Vervang in omgekeerde volgorde (het filterpatroon
is slechts op één manier te monteren).
6. Controleer of het deksel tegen de wand van de filterbehuizing drukt wanneer een nieuw filterpatroon
bevestigd is.

OPMERKING

OPMERKING: Wanneer u de filterpatronen vervangt,
moet de startroutine gevold worden. Zie “Startprocedure” in de producthandleiding.

STOFBAKKEN LEGEN
1.
2.
3.
4.
5.

De stofbak dient regelmatig geleegd te worden.
Draai de afsluitring los.
Laat de stofbak zakken door de stofbaklift vrij te laten.
Trek de stofbak eruit om de plastic zak te verwijderen.
Verzegel de plastic zak voordat u het uit de stofbak
haalt.
6. Bevestig een nieuwe plastic zak, plaats de stofbak terug,
hef het op en plaats de afsluitring terug in de oorspronkelijke stand.
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PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEMOPLOSSING
Als de MDB-2F/MDB-4F niet (correct) functioneert, raadpleeg dan de onderstaande controlelijst om te zien of u de storing zelf
kunt verhelpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan a.u.b. contact op met uw leverancier.
Verschillende problemen in de onderstaande controlelijst kunnen ook worden veroorzaakt door defecten in de aangesloten
apparatuur. Deze handleiding behandelt alleen problemen en oplossingen direct gerelateerd aan het product zelf.

Symptoom
“Mains On” indicatielampje licht niet op

Probleem

Mogelijke oorzaak
Hoofdschakelaar uit
Geen voeding
Systeem functioneert
Defecte zekering(en)
niet
Omgeslagen overbelastingsrelais

Ventilator start niet

Zoemer klinkt

Systeem functioneert Defecte zekering
niet

Systeemstoring

Defecte motor
Defecte regelaar
Storing in frequentieomvormer
Alleen voor MDB-2F
Omgeslagen overbelastingsrelais
Geen luchtdruk
Verstopte filter

PUM_MDB-F_091101_NL

Oplossing
Zet de hoofdschakelaar aan
Controleer de voeding
Controleer zekeringen F1
en F2 en vervang indien
noodzakelijk
Controleer de stroominstellingen en stel de overbelastingsrelais terug
Controleer zekering F3 en
vervang indien noodzakelijk
Vervang de motor
Vervang de regelaar
Controleer de frequentieomvormer storingscode
Alleen voor MDB-2F
Controleer de stroominstellingen en stel de overbelastingsrelais terug
Controleer de luchtdruk
Vervang de filter

18/230

RESERVEONDERDELENFIGUUR MDB-2F
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RESERVEONDERDELENFIGUUR MDB-4F
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SPARE PARTS LIST

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced,
handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without
written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

MultiDustÅ Bank
A
B
C
D

BSAB No: T3.1
Ser.No: MDB-F/RR
Date: June -09
Replace:

Product No:
All models
MDB-2F
MDB-4F

Decription
MDB-2F and -4F

Abreviations
X = Order as requiered, state requiered length.
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Art. No:
971358
961250
996466
993348
993348-1
517722-Z
514638
513895
980763
957522
951830
939587
939496
935388
939051
939047
939077
940002
940020
939805
0326740010
942128-2
942128-4
942144
942151
941583-Z
941591-Z
941609-Z
941554-Z
941567-Z
940275
935882
935627
935658
994036
940571
994001

A B
X
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

C D E F G Description
Sealing strip 3x10mm by the meter
4
Knob
Drain valve
4
Valve complete with coil
4
Electric plug with cable
4
Cartridge cover
4
Cartridge protection shield
4
Cartridge holder
1
Blanking cover € 315mm
4
Short nut M-12
4
Washer 12,5x35x2mm
Transformer MDB-2F
1
Transformer MDB-4F
Contactor 24V
Thermal Overload 1,8-2,5A (600V)
Thermal Overload 2,3-3,2A (400/480V)
Thermal Overload 3,5-4,8A (230-240V)
Fuse CCMR 0,5A
3
Fuse CCMR 10A
Fuse 5x20mm 2A
Power supply 24VDC
PLC Logo, with program
1
PLC Logo, with program
1
PLC Logo, battery card
1
PLC Logo, output expansion module
Pilot light white 24V
Pilot light green 24V
Pilot light red 24V
Push button momentary black NO
Push button momentary green NO
Buzzer 24V
1
Main switch
1
Frequency inverter 2,2kW
1
Frequency inverter control panel
Compressed air switch
Pressure transmitter 0-2500Pa/4-20mA
Filter regulator, compressed air

Note

50/60Hz

W hen ordering spare parts please quote:
ÅProduct No. (see label) Å Batch No Å Description Å Part No Å Quantity
For example: MDB-2F, 00040, Knob, 961250, 1 pc

MultiDustBank/Eng/27/
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GB

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.
Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

D

EG Konformit€tserkl€rung

Hiermit erkl€ren wir, daÅ die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausf‚hrung den einschl€gigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten ƒnderung der Maschine
verliert diese Erkl€rung ihre G‚ltigkeit.
Es ist durch interne MaÅnahmen sichergestellt, daÅ die Serienger€te immer den Anforderungen der aktuellen
EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit
Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

F

D„claration de conformit„ europ„enne

Par la pr„sente, nous d„clarons que la machine ci-apr…s r„pond, de par sa conception et sa construction ainsi que de
par le mod…le que nous avons mis sur le march„, aux exigences de s„curit„ et d'hygi…ne en vigueur de la directive
europ„enne. En cas de modification de la machine effectu„e sans notre accord, cette d„claration sera caduque.
La conformit„ permanente des appareils de s„rie avec les exigences consign„es dans les directives actuelles de la
CE et avec les normes appliqu„es est garantie par des mesures internes. Les soussign„s agissent par ordre et avec
les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

I

Dichiarazione di conformit† CE

Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di
costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, … conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanit† delle direttive della CE. In caso di modifica apporate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione
perde la sua validit†.
Mediante accorgimenti interni, … stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle
attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari asgiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

NL

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipi‡ring en constructie en in de door ons
in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de
EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring
haar geldigheid.
Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de
actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de
bedrijfsleiding.

E

Declaraciˆn de conformidad de la Uniˆn Europea

Por la presente declaramos los abajo firmantes que la m‰quina designada a continuaciˆn cumple, tanto por su
concepciˆn y clase de construcciˆn como por la ejecuciˆn que hemos puesto en circulaciˆn, las normas fundamentales
de seguridad y protecciˆn de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente
declaraciˆn pierde su validez en caso de alteraciones en la m‰quina efectuadas sin nuestro consentimiento explicito.
Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las
exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los
firmantes actŠan autorizados y con poder otorgado por la direcciˆn de la empresa.

P

CE-Declara‹Œo de conformidade

Nˆs declaramos pelo presente instrumento que a m‰quina abaixo indicada corresponde, na sua concep‹Œo,
fabrica‹Œo bem como no tipo por nˆs comer-cializado, †s exigçncias b‰sicas de seguran‹a e de saŠde da directiva da
CE. Se houver uma modifica‹Œo na m‰quina sem o nosso consentimento pr„vio, a presente declara‹Œo perder‰ a
sua validade.
Assegura-se, atrav„s de medidas internas da empresa, que os aparelhos de s„rie correspondem sempre †s
exigçncias das directivas actualizadas da CE e †s normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam
atrav„s de procura‹Œo a gerçncia.

DK

Eu-overensstemmelseserklŽring

Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N

EU-KONFORMITETSERKL‘RING

Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

S

F’rs€kran om ’verensst€melse

H€rmed f’rs€krar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadss€tt och i av oss levererat
utf’rande motsvarar till€mpliga baskrav betr€ffande s€kerhet och h€lsa enligt EU-direktiven.
Vid €ndringar pè maskinen som icke avtalats med oss upph’r denna f’rs€kran att g€lla.
Vi har genom interna ètg€rder s€kerst€llt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och
till€mpade normer. De undertecknade agerar pè uppdrag av och med fullmakt av f’retagsledningen.

FIN

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, att€ alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sek€ valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehd€€n muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
t€m€ vakuutus ei ole en€€ voimassa.
Sis€isin toimenpitein varmistetaan, ett€ sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia
ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

PL

EU Deklaracja zgodno“ci

Niniejszym deklarujemy, ”e opisane ni”ej urz•dzenia spe–niaj• odpowiednie, zasadnicze wymagania dotycz•ce bezpiecze—stwa
i zdrowia obowi•zuj•cych Dyrektyw UE, zarˆwno w swoim podstawowym projekcie i konstrukcji, jak i w wersji sprzedawanej
przez nasz• firm˜. Niniejsza deklaracja traci sw• wa”no“™ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji urz•dzenia wykonanych
bez naszej wyrašnej zgody.
Podj˜to odpowiednie “rodki wewn•trzzak–adowe w celu zapewnienia sta–ej zgodno“ci urz•dze— produkowanych seryjnie z
wymaganiami aktualnych Dyrektyw UE i odpowiednich norm. Podpisuj•cy deklaracj˜ s• upowa”nieni do reprezentowania i
podejmowania dzia–a— w imieniu kierownictwa firmy.

PRODUCT: FILTERS
MODELS: EMK 1602, EF/EFO 3002/5002
BATCH NO: 04401--XXXXX
MFC-1200/1204, M1, S1
PHV-400, PHV-400-BIA
MDB + CONT A24, B24/64, BF24/64, C24/64, CF24/64
MDB 2F, MDB 4F
EU-DIRECTIVES:
98/37/EC, 98/79/EC
EN 60204-1
EN 292-1
EN 292-2
EN 294
89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden
›››››››››..
Cees Knijn
COO
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›››››››››..
Tony Norgren
Plant manager
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