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NL | VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
Alle rechten voorbehouden. De in deze handleiding verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ons ten tijde van verschijnen bekende constructies, 
materiaaleigenschappen en werkmethoden, zodat wijzingen worden voorbehouden. Om deze reden dienen de gegeven instructies slechts als richtlijn voor het installeren, gebruiken, 
onderhouden en repareren van het op de voorzijde van dit document vermelde product. Deze handleiding is geldig voor het product in de standaard uitvoering. De fabrikant kan derhalve 
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het aan u geleverde product. Deze handleiding is 
met alle mogelijke zorg samengesteld,  maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan. 

INHOUDSOPGAVE
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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. 

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

TIP
Suggesties en adviezen om de betreffende taken of 
handelingen gemakkelijker te kunnen uitvoeren.
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 uitgevoerd- schade aan het 
product, de omgeving of het milieu tot gevolg 
kunnen hebben. 
WAARSCHUWING
Procedures die -wanneer ze niet met de nodige 
voorzichtigheid worden uitgevoerd- ernstige schade 
aan het product of lichamelijk letsel tot gevolg 
kunnen hebben. 
VOORZICHTIG
Gevaar voor elektrische spanning. 

WAARSCHUWING
Brandgevaar! Belangrijke waarschuwing ter 
voorkoming van brand. 

WAARSCHUWING
Explosiegevaar! Belangrijke waarschuwing ter 
voorkoming van explosies. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Instructie voor het gebruik van adembescherming 
bij het uitvoeren van service-, onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden en tijdens het uitvoeren 
van een functionele test. Wij adviseren een 
halfgelaatsmasker volgens EN 149:2001 + A1:2009, 
klasse FFP3 (Richtlijn 89/686/EEC).
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Instructie voor het gebruik van beschermende 
handschoenen bij het uitvoeren van service-, 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Tekstaanduidingen
Tekst aangegeven met een “-” (koppelteken) betreft een 
opsomming. 
Tekst aangegeven met een “•” (bulletpoint) beschrijft de te 
verrichten stappen. 

Service en technische ondersteuning
Voor informatie betreffende specifieke afstellingen, 
onderhouds- of 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.

Productaanduidingen
 - MultiDust Bank is gelijk aan: MDB
 - Het specifieke producttype (4/6/8 etc.) komt overeen met 
het aantal filterpatronen.

 - Achtervoegsels: 
 - H: horizontale oriëntatie
 - V: vertikale oriëntatie
 - geen achtervoegsel: vierkant

1 INLEIDING

1.1 Identificatie van het product

Het identificatieplaatje bevat o.a. de volgende 
gegevens:
 - productnaam
 - serienummer
 - aansluitspanning en frequentie
 - vermogen

1.2 Algemene beschrijving

De MDB is een centraal filtersysteem dat bestaat uit modulaire 
componenten. De positie van de inlaat- en uitlaatmodules is 
variabel. Onder elke stapel filtermodules staat een stofton 
waarin de stof en lasrook wordt opgevangen.

Filterpatronen, ventilator en besturingsapparatuur zijn niet 
inbegrepen en moeten apart geselecteerd en besteld worden. 

1.3 Productcombinaties

1.3.1 Filterpatronen

Om het systeem te laten functioneren, moeten de 
filterpatronen apart worden geselecteerd. De volgende types 
zijn beschikbaar:

Filter:
type opper-

vlakte
materiaal

CART-D:
Premium Plus 15 m² BiCo spunbond polyester
Premium 15 m² spunbond polyester
Economy 15 m² cellulose

CART-C 15 m² BiCo spunbond polyester, 
antistatisch

CART-E 15 m² BiCo spunbond polyester, PTFE 
geïmpregneerd

CART-PTFE 10 m² BiCo spunbond polyester + PTFE 
membraan15 m²

CART-MB 10,7 m² cellulose met een deklaag van 
polypropyleen microvezel, 
elektrostatisch geladen

Het specifieke producttype (MDB-4, MDB-12, etc.) komt 
overeen met het benodigde aantal filterpatronen.

Precoat
Om de efficiency en levensduur van de filterpatronen te 
verhogen, raden wij sterk aan om precoatmateriaal (PRECO-N) 
te gebruiken. Dit is van toepassing op alle types filterpatronen, 
met uitzondering van de CART-PTFE en CART-MB. 
Dosering per filterpatroon: 500 g

1.3.2 Afzuigventilator

De benodigde ventilatorcapaciteit is afhankelijk van de grootte 
van het MDB-systeem, de gewenste filterprestatie en de 
toegestane luchtstroom door de filterpatronen.
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Tabel I op pagina 16 geeft een overzicht van de minimale en 
maximale luchtstroom per MDB-type en het minimum en 
maximum vermogen van de ventilator. 

1.3.3 Besturingsapparatuur

Er zijn twee mogelijkheden voor de besturing van het het 
filterreinigingssysteem van de MDB en de aangesloten 
ventilator. 

Filter-
systeem

Besturings-
apparatuur

Omschrijving

MDB GO ControlGo Intelligent bedieningspaneel met 
HMI voor ventilator- en 
filterbesturing

MDB PRO ControlPro Intelligent bedieningspaneel met 
HMI met uitgebreid functiepakket 
voor ventilator- en 
filterbesturing; toegang op 
afstand via netwerk

1.3.4 OilShield | Kalksteendoseerinstallatie

In combinatie met een OilShield is de MDB tevens geschikt 
voor:
 - olienevel
 - lasrook met zware olienevel

1.4 Opties en accessoires

De volgende producten zijn als optie en/of accessoire 
verkrijgbaar:

Type Omschrijving
DB-TROLLEY/80 Verrijdbaar onderstel
0000111622 Deksel voor stofton DB-80
BPF Voorfiltermodule
CAR-KIT Persluchtregelaar
MRD-315
MRD-400
MRD-500

Handbediende regelklep met ingekort blad 
om de luchtstroom te reguleren

PRECO-N Precoatmateriaal voor gebruik met 
filterpatronen CART-D, -C en -E (zie 
paragraaf 1.3.1)

1.5 Technische specificaties

Algemeen
Materiaal (behuizing) elektrolytisch verzinkt staal 

(volgens DIN EN 10152)
 - staalsoort DC01+ZE
 - werkstofnr. 1.0330

Capaciteit stofton 80 liter
Geluidsniveau afhankelijk van de geselecteerde 

ventilator
Max. hoogte 4800 mm (frame + 4 

filtermodules MDB-BM/4)
Max. breedte 4800 mm (4 filtermodules 

MDB-BM/4 + inlaat-/
uitlaatmodules)

Persluchtsysteem
Volume persluchttank; 
filtermodule:
 - MDB-BM/2
 - MDB-BM/4

circa:
 - 10 liter
 - 20 liter

Vereiste persluchtkwaliteit vrij van olie en vocht volgens 
ISO 8573-3 klasse 6

Benodigde druk 4-5 bar
Persluchtaansluiting insteekkoppeling: 

 - in: ⅜ in. 
 - uit: 12 mm

Persluchtverbruik 40-50 nl/puls
Elektrische gegevens
Ingangsspanning voor 
magneetventielen

24 VDC

Keurmerken en certificaten
CE
MDB + CART-PTFE/10 Voldoet aan W3 (conform 

EN-ISO 21904-2:2020)MDB + CART-PTFE/15
Voor details over de lasrookklasse gerelateerd aan het 
producttype, het aantal filterpatronen en het 
filteroppervlakte, zie Tabel I op pagina 16.

Zie het beschikbare productinformatieblad voor 
gedetailleerde productspecificaties. 

1.6 Afmetingen

Voor afmetingen van de losse filtermodules en het 
frame, zie Fig. I op pagina 17.

Zie het beschikbare productinformatieblad voor 
afmetingen van complete MDB-systemen. 

1.7 Omgevings- en procescondities

Procestemperatuur:
 - min.
 - nom.
 - max.

5°C
20°C
70°C

Max. relatieve vochtigheid 90%
Opslagcondities 5-45°C

relatieve vochtigheid max. 80%
Geschikt voor 
buitengebruik

ja

1.8 Transport van het systeem

De fabrikant kan op geen enkele wijze verantwoordelijk 
worden gesteld voor transportschade na aflevering. Ga altijd 
voorzichtig met het systeem en de eventuele bijbehorende 
opties en/of accessoires om. 

2 PRODUCTBESCHRIJVING

2.1 Componenten

Het systeem bestaat uit de volgende hoofdcomponenten en 
-elementen:

Fig. 2.1
A Luchtuitlaatmodule(s) (MDB-OUTLET)
B Filterpatronen (CART)
C Trechter (MDB-HOPPER)
D Stofton (DB-80)
E Montageframe (MDB-FRAME)
F Luchtinlaatmodule(s) (MDB-INLET)
G Filtermodule(s) (MDB-BM/2 en/of MDB-BM/4)
H RamAir™ pulse amplifier (filterreinigingssysteem bestaande 

uit een persluchtvat + magneetventielen)
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Fig. 2.1 Hoofdcomponenten en -elementen

2.2 Werking

De vervuilde lucht wordt afgezogen via de 
luchtinlaatmodule(s). De lucht gaat vervolgens door de 
filterpatronen die zich in de behuizing bevinden. De gefilterde 
lucht verlaat het filtersysteem door de luchtuitlaatmodule(s) 
en kan worden gerecirculeerd of naar buiten worden 
afgevoerd. 

De filterpatronen worden van binnenuit individueel gereinigd 
door middel van persluchtstoten. Dit filterreinigingssysteem 
wordt de RamAir™ pulse amplifier genoemd. De stof- en 
vuildeeltjes worden opgevangen in de stofton.

Deflectorplaten achter iedere luchtinlaatmodule zorgen voor 
een gelijkmatige stofbelasting op de filterpatronen. Ze werken 
tevens als vonkenvangers. 

2.2.1 Besturing 

Er zijn twee manieren om het filterreinigingssysteem van de 
MDB te activeren en de aangesloten ventilator te besturen.

 - MDB GO: ControlGo | Intelligent bedieningspaneel voor 
ventilator- en filterbesturing

 - MDB PRO: ControlPro | Intelligent bedieningspaneel met HMI 
met uitgebreid functiepakket voor ventilator- en 
filterbesturing; toegang op afstand via netwerk

3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

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 
veiligheidsinstructies nodig zijn. Neem direct contact op met 
uw leverancier indien u bij het gebruik van het product een 
potentieel gevaar hebt geconstateerd.

De gebruiker van het product is te allen tijde volledig 
verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk 
geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen. 
Respecteer dan ook alle veiligheidsvoorschriften en 
-richtlijnen die van toepassing zijn.

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. 

 - Blijf voortdurend opletten en houd uw aandacht bij het werk. 
Gebruik het product niet als u onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. 

 - Het product mag niet worden gebruikt door kinderen of 
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens, tenzij onder toezicht of instructie. 

 - Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat 
ze met het product gaan spelen. 

Gebruik volgens bestemming1

Het product is uitsluitend ontworpen voor het filteren van rook 
en deeltjes die vrijkomen bij de meest voorkomende las- en 
snijprocessen. Elk ander of verdergaand gebruik geldt niet als 
conform de bestemming. Elk ander of verdergaand gebruik 
geldt niet als conform de bestemming. Voor schade of letsel 

1. "Gebruik volgens bestemming" zoals vastgelegd in de EN-ISO 12100-1 is het 
gebruik waarvoor het technisch product volgens de opgave van de fabrikant 
-inclusief diens aanwijzingen in de verkoopbrochure- geschikt is. Bij twijfel is 
dat het gebruik dat uit de constructie, uitvoering en functie van het product als 
gebruikelijk naar voren komt. Tot het gebruik volgens bestemming behoort ook 
het in acht nemen van de instructies in de gebruikershandleiding.
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dat hiervan het gevolg is, aanvaardt de fabrikant geen enkele 
aansprakelijkheid. Het product is in overeenstemming met de 
vigerende normen en richtlijnen gebouwd. Gebruik het product 
uitsluitend in technisch perfecte conditie, conform de 
hierboven beschreven bestemming.

Technische specificaties
De in deze handleiding vermelde specificaties mogen niet 
worden gewijzigd. 

Modificaties
Modificatie van (onderdelen van) het product is niet 
toegestaan.

Productcombinaties
Indien het product wordt gebruikt in combinatie met andere 
producten of machines, zijn eveneens de in de documentatie 
van deze producten opgenomen veiligheidsvoorschriften van 
toepassing.

Installatie
 - Installatie van het product is uitsluitend voorbehouden aan 
daartoe opgeleide en bevoegde installateurs. 

 - Elektrische aansluiting moet geschieden in overeenstemming 
met de ter plaatse geldende voorschriften. Zorg voor 
naleving van de EMC-voorschriften. 

 - Draag tijdens installatie altijd persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) ter voorkoming van letsel. Dit 
geldt ook voor personen die tijdens installatie in het 
werkgebied aanwezig zijn.

 - Gebruik bij werkzaamheden hoger dan 2 meter goedgekeurd 
klimmateriaal voor werken op de desbetreffende hoogte 
(houd rekening met eventuele lokale voorschriften). 

 - Installeer het product nooit voor in-, uit- en doorgangen die 
zijn bedoeld voor hulpdiensten. 

 - Houd rekening met eventuele gas-, water- en 
elektraleidingen.

 - Zorg voor voldoende verlichting. 
 - Blijf voortdurend opletten en houd uw aandacht bij het werk. 
Installeer het product niet als u onder invloed bent van 
drugs, alcohol of medicijnen. 

 - Lucht die chroom-, nikkel-, beryllium-, cadmium- of 
looddeeltjes etc. bevat, mag nooit worden gerecycled. Deze 
lucht moet altijd buiten de werkruimte worden gebracht.

Gebruik
WAARSCHUWING
Brandgevaar! Gebruik het product niet voor:
 - polijsten in combinatie met slijpen, lassen of 
andere toepassingen die vonken veroorzaken 
(vezels van polijst- of slijpschijven zijn zeer brandbaar en vormen 
een hoog risico op filterbrand bij blootstelling aan vonken)

 - booggutsen
 - het filteren van ontvlambare, gloeiende of 
brandende deeltjes of vloeistoffen

 - het filteren van agressieve rook en gassen (bv. 
van zuren en alkaline) of scherpe voorwerpen

 - het filteren van deeltjes die vrijkomen bij het 
lassen aan oppervlakten die met primer zijn 
behandeld

 - afzuiging van sigaretten, sigaren, tissues of 
andere brandende deeltjes, voorwerpen of zuren

WAARSCHUWING
Explosiegevaar! Gebruik het product niet voor 
explosiegevaarlijke toepassingen, zoals:
 - aluminium lasersnijden
 - slijpen van aluminium en magnesium
 - alle situaties waarin explosies kunnen voorkomen; 
explosieve stoffen/gassen

WAARSCHUWING
Gebruik het product niet voor:
 - afzuiging van hete gassen (hoger dan 70°C 
continue)

 - vlamspuiten

 - Inspecteer het product en controleer het op beschadigingen. 
Verifieer de werking van de veiligheidsvoorzieningen. 

 - Draag tijdens gebruik altijd persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) ter voorkoming van letsel. Dit 
geldt ook voor personen die in het werkgebied aanwezig zijn.

 - Controleer de werkomgeving. Laat onbevoegden niet in de 
werkomgeving toe. 

 - Bescherm het product tegen water of vocht.
 - Zorg altijd voor voldoende ventilatie, met name in kleine 
ruimten.

 - Zorg ervoor dat op de werkplek, in de nabijheid van het 
product, voldoende goedgekeurde brandblussers (geschikt 
voor brandklassen ABC) aanwezig zijn. 

 - Laat geen gereedschap op of in de unit achter. 
 - De retourstroom tussen het werkstuk en de lasmachine heeft 
een lage weerstand. Zorg daarom dat er géén contact is 
tussen het werkstuk en de MDB, om te voorkomen dat er 
lasstroom via de aardleiding van de MDB naar de lasmachine 
terugstroomt.

Service, onderhoud en reparatie
 - Respecteer de in deze handleiding gegeven 
onderhoudsintervallen. Achterstallig onderhoud kan leiden 
tot hoge kosten voor reparaties en revisies en kan 
aanspraken op garantie doen vervallen. 

 - Draag tijdens altijd persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) ter voorkoming van letsel. Dit geldt ook voor personen 
die in het werkgebied aanwezig zijn.

 - Zorg voor voldoende ventilatie. 
 - Gebruik altijd door de fabrikant goedgekeurde 
gereedschappen, onderdelen, materialen en service-
technieken. Gebruik nooit versleten gereedschap en laat 
geen gereedschap in of op het product achter. 

 - Veiligheidsvoorzieningen die ten behoeve van service, 
onderhoud of reparatie zijn verwijderd, moeten na deze 
werkzaamheden onmiddellijk worden gemonteerd en op 
correct functioneren worden gecontroleerd. 

 - Gebruik bij werkzaamheden hoger dan 2 meter goedgekeurd 
klimmateriaal voor werken op de desbetreffende hoogte 
(houd rekening met eventuele lokale voorschriften). 

 - Maak het werkgebied na het afronden van de 
werkzaamheden schoon. 

LET OP!
Service, onderhoud en reparatie mag alleen worden 
uitgevoerd conform de richtlijnen TRGS 560 en 
TRGS 528 door daartoe bevoegd, gekwalificeerd en 
getraind personeel, dat gebruik maakt van de juiste 
werkmethoden. 
LET OP!
Alvorens service-, onderhouds- en/of 
reparatiewerkzaamheden uit te voeren:
 - maak de aangesloten besturingsapparatuur 
stroomloos

 - ontkoppel de persluchtaansluiting
 - indien van toepassing: maak het aangesloten 
externe apparaat stroomloos
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Draag adembescherming en beschermende 
handschoenen bij het uitvoeren van 
service-, onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden.

WAARSCHUWING
De industriële stofzuiger die u gebruikt tijdens 
service- en onderhoudswerkzaamheden, moet 
voldoen aan stofklasse H volgens de norm EN 
60335-2-69.

4 INSTALLATIE

4.1 Gereedschappen en benodigdheden

Om het filtersysteem te installeren, heeft u de 
volgende gereedschappen en benodigdheden nodig:
 - basisgereedschap
 - hijs- en hefmiddelen (bv. een vorkheftruck)
 - ducttape

4.2 Uitpakken

Zie Fig. II op pagina 17 voor de leveringsomvang 
van de losse modulaire componenten.

4.3 Montageframe (MDB-FRAME)

Fig. 4.1
• Assembleer het montageframe2 met behulp van de bouten 

M8x16 (A) en sluitringen (B). De bouten losjes aandraaien.

Fig. 4.1 

BA

C

A
B

D

Assemblage van het montageframe

4.3.1 Luchtuitlaatmodule (optie) of afdekplaat en 
trechter 

Het is mogelijk om een luchtuitlaatmodule (MDB-OUTLET) 
achter de trechter (MDB-HOPPER) te installeren. Als u dat niet 

2. Opm.: de "open" zijden van de stangen zitten aan de buitenkant

doet, moet u op die positie een afdekplaat (MDB-COVER/U) 
installeren. Zie Fig. III op pagina 18. 

Installeer de luchtuitlaatmodule als volgt. 

Zie Fig. V op pagina 18 (B) voor de mogelijke 
posities van de luchtuitlaatmodule. 

Luchtuitlaatmodule (MDB-OUTLET)
Fig. 4.4
• Boor een gat van Ø 9 mm in de twee inkepingen (A) in de 

uitlaatmodule.

Fig. 4.2 

A (2x)

Luchtuitlaatmodule

Fig. 4.3
• Maak de achterkant van het frame tijdelijk los en plaats de 

uitlaatmodule op het frame. 

Fig. 4.3 Luchtuitlaatmodule op het montageframe

Fig. 4.4
• Til de uitlaatmodule een stukje omhoog en leg de 

steunprofielen (A) in de sleuven (B). 

Fig. 4.4 

A (2x)

B (4x)

Steunprofielen
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Fig. 4.5
Trechter (MDB-HOPPER)
• Zet de trechter (B) op het frame. 

Afdekplaat (MDB-COVER/U)
Wanneer u geen luchtuitlaatmodule (MDB-OUTLET) heeft 
geïnstalleerd, moet u een afdekplaat (MDB-COVER/U 
monteren.
• Indien van toepassing: plaats de afdekplaat (A) op het 

frame.

Fig. 4.5 

A

B

A

B

Trechter + afdekplaat

Bevestiging
• Draai alle bouten van het gehele frame vast (zie Fig. 4.1). 

Fig. 4.6 
Hefmechanisme voor de stofton
• Monteer het hefmechanisme (B) aan het frame. Steek de 

bouten M10x40 (A) vanuit de binnenkant door de 
sleufgaten3. 

Fig. 4.6 

D

A

A

B

A

B C

A

Hefmechanisme

Fig. 4.7
• Monteer de vergrendeling (A) met 2 sluitringen en 2 

bouten.

Fig. 4.7 

D

A

A

B

A

B C

A

Vergrendeling

Fig. 4.8
• Steek de hefstang (B) door de gaten en bevestig deze met 

2 splitpennen (A). 
• Steek het verlengstuk met handgreep (C) in de hefstang. 

3. Zonder moeren. Het hefmechanisme heeft wat tolerantie

Fig. 4.8 

D

A

A

B

A

B C

A

Hefstang

Fig. 4.9
Afdichting (MDB afdichtingsset)

Het aanbrengen van de 
afdichtingsstrips

Het gebruik van 
SealApplicator

• Verwijder eventueel stof van de bovenkant van het frame. 
• Leg de strips los op het frame en zet ze in elkaar4.
• Zorg ervoor dat de uitsparingen goed in elkaar passen.

Fig. 4.9 Afdichtingsstrips op het montageframe

Eén strip van 846 mm is overbodig.

Fig. 4.10

• Begin met een lange strip (1046 mm). 
• Probeer aanraking van de lijmlaag te vermijden.
• Plak de strips in het midden van de 

frameranden en zorg ervoor dat de uitsparingen 
in elkaar vallen.

• Trek ca. 50 mm van de schutlaag (A) los en plak de strip 
op het montageframe. Trek de schutlaag richting de 
binnenkant van het frame. 

• Plak op deze manier alle strips op het frame, telkens in 
stukjes van ca. 50 mm. Zie onderstaande tekening voor de 
volgorde (B).

4. Het gatenpatroon van de strips hoeft niet exact met dat van het frame overeen 
te komen
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Fig. 4.10 

A

B

± 50 mm

1
2

34

5

Verwijderen van de schutlaag

4.4 Filtermodules (MDB-BM/2 en/of MDB-BM/4)

MDB-systemen bestaan vaak uit meerdere filtermodules. U 
moet het systeem laag voor laag, van links naar rechts 
assembleren. 

Fig. IV op pagina 18 toont een voorbeeld van de 
correcte volgorde. 
Indien van toepassing: installeer eerst de 
MDB-BM/2-module(s).

Speciaal ontwikkelde afdichtingsstrips (MDB-afdichtingsset) 
tussen het montageframe, de individuele filtermodules, de 
luchtinlaat-/luchtuitlaatmodules en de afdekplaten zijn 
noodzakelijk om het hele MDB-systeem luchtdicht te maken. 
De boven- en rechterkant van elke module is al voorzien van 
afdichtingsmateriaal. Alleen de filtermodules aan de linkerkant 
van het MDB-systeem moeten van extra afdichtingsstrips 
worden voorzien. Het aantal hangt af van de 
systeemconfiguratie. 

Fig. 4.11
• Tel het aantal horizontale rijen om te weten hoeveel 

filtermodules u aan de linkerkant van extra 
afdichtingsmateriaal moet voorzien. 
Voorbeeld: MDB-24/V  3 filtermodules

Fig. 4.11 

3x

 Extra afdichtingsmateriaal op # filtermodules

Breng het extra afdichtingsmateriaal als volgt aan.

Fig. 4.12
• Verwijder de doos en de plastic zak van de filtermodule5.
• Til de filtermodule op en draai hem een kwartslag om in de 

originele verpakking6.

5. Laat de filtermodule op de pallet staan om beschadiging te voorkomen

6. De filtermodule niet schuiven om beschadiging aan de tape en de schutlaag te 
voorkomen

Fig. 4.12 Uitpakken

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Fig. 4.13
• Verwijder eventueel stof van de bovenkant van de randen 

van de filtermodule. 
• Leg de strips los op de filtermodule en zet ze in elkaar7.
• Zorg ervoor dat de uitsparingen goed in elkaar passen.

Fig. 4.13 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Afdichtingsstrips op de filtermodule

Fig. 4.14

• Begin met een lange strip (1046 mm). 
• Probeer aanraking van de lijmlaag te vermijden.
• Plak de strips in het midden van de randen en 

zorg ervoor dat de uitsparingen in elkaar vallen.

• Trek ca. 50 mm van de schutlaag (A) los en plak de strip 
op de filtermodule. Trek de schutlaag richting de 
binnenkant van de filtermodule. 

• Plak op deze manier alle strips op de filtermodule, telkens 
in stukjes van ca. 50 mm. Zie onderstaande tekening voor 
de volgorde.

Fig. 4.14 

A

± 50 mm

1
2

34
6

5

 Verwijderen van de schutlaag

Fig. 4.15
• Til de filtermodule op en draai hem een kwartslag terug. 
• Herhaal de procedure voor de overige filtermodules (zie 

Fig. 4.11 voor het aantal).

7. Het gatenpatroon van de strips hoeft niet exact met dat van het frame overeen 
te komen
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Fig. 4.15 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Terugdraaien

Vervang beschadigde of verkeerd geplakte strips als 
volgt.
• Verwijder de beschadigde of verkeerd geplakte 

strip. 
• Advies: verwijder eventuele lijmresten van de 

filtermodule, bv. met stickerverwijderaar. Zorg 
ervoor dat u de overige strips niet beschadigt. 

• Plak een reservestrip volgens de eerder 
genoemde instructies.

LET OP!
Algemene installatieinstructies
• Verwijder de schutlaag voordat u de 

centreerbouten in het frame en de filtermodules 
steekt. Probeer aanraking van de lijmlaag te 
vermijden.

• Gebruik altijd SealApplicator smeermiddel op het 
afdichtingsmateriaal voordat u de componenten 
van het MDB-systeem aan elkaar bevestigt8.  
Door het gebruik van SealApplicator kunt u de 
filtermodule een beetje schuiven om deze op de 
juiste positie te krijgen. Na ca. 60 seconden is 
het smeermiddel droog en kunt u niet meer 
schuiven.

• Installeer niet meer dan één filtermodule 
tegelijk. Plaats de filtermodule, of elk ander 
component, meteen na het sprayen9. 

Vertikale verbinding van de filtermodules 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Horizontale verbinding van de filtermodules 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Zie Fig. IV op pagina 18 voor instructies over de 
montagevolgorde.
Verwijder de filterdeksels en de ronde afdekplaten 
aan de achterkant. Hierdoor heeft u makkelijker 
toegang tot de binnenkant van de filtermodules.

8. De strips zijn extreem klevend; zonder gebruik van SealApplicator kunnen de 
componenten in een verkeerde positie aan elkaar plakken. 

9. Na ca. 60 seconden verliest het SealApplicator smeermiddel zijn functie en 
kunt u het zijpaneel niet meer verschuiven. Installeer daarom nooit meerdere 
of stapels filtermodules tegelijk. Dat kost eenvoudigweg te veel tijd.

De volgende installatie-instructies betreffende zowel 
enkelvoudige (bestaande uit één stapel) als 
meervoudige (bestaande uit twee of meer stapels) 
MDB-systemen. Sommige instructies zijn alleen van 
toepassing op meervoudige systemen. Dit wordt 
duidelijk in de tekst vermeld.

Enkelvoudige MDB Meervoudige MDB

4.4.1 Filtermodule op montageframe

Fig. 4.16
• Zet het MDB-FRAME (A) volledig horizontaal. 
• Alleen voor meervoudige MDB-systemen:  

Zet het/de andere frame(s) (B) ernaast.

Fig. 4.16 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Frames

Fig. 4.17
• (1) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips. 
• (2) Draai 4 centreerbouten in de bovenste kooimoeren van 

het montageframe (hoekposities). 
• (3) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips.
• (4) Plaats de filtermodule binnen 60 seconden op het 

montageframe.
• (5) Zet een sluitring + borgmoer op de centreerbouten en 

draai deze vast. 

Fig. 4.17 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtermodule op het eerste montageframe
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Fig. 4.18
• Draai een stiftbout in de overige 2 kooimoeren en zet deze 

vast met een flensmoer (B).

Fig. 4.18 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Positie van de stiftbouten

Fig. 4.19
Alleen voor meervoudige MDB-systemen:
• (1) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips:

 - op het frame
 - op de zijkant van de filtermodule

• (2) Draai 4 centreerbouten in de bovenste kooimoeren van 
het montageframe (hoekposities). 

• (3) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips (van het 
frame + de zijkant van de filtermodule)10.

• (4) Plaats de filtermodule binnen 60 seconden op het 
montageframe.

• (5) Zet een sluitring + borgmoer op de centreerbouten en 
draai deze vast. 

Fig. 4.19 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtermodule op het tweede montageframe

Fig. 4.20
Alleen voor meervoudige MDB-systemen:
• Draai stiftbouten in de 9 (filtermodule) + 2 

(montageframe) kooimoeren en zet deze vast met een 
flensmoer.

Fig. 4.20 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Positie van de stiftbouten

10. Begin met het horizontale oppervlakte

Fig. 4.21
• (1) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips. 
• (2) Draai 4 centreerbouten in de bovenste kooimoeren van 

de eerste filtermodule (hoekposities). 
• (3) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips.
• (4) Plaats een andere filtermodule (A) binnen 60 

seconden op de vorige.
• (5) Zet een sluitring + borgmoer (B) op de centreerbouten 

en draai deze vast. 

Fig. 4.21 <60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtermodule op de eerste filtermodule

Alleen voor enkelvoudige MDB-systemen:
• Indien van toepassing: herhaal de instructies van Fig. 4.21.  

Fig. 4.22
• Draai een stiftbout in de overige 5 kooimoeren tussen de 

filtermodules en zet deze vast met een flensmoer (B).

Fig. 4.22 

A

A

A

A

B

B

B

B
B

A (4x) B (5x)

 Positie van de stiftbouten

Fig. 4.23
Alleen voor meervoudige MDB-systemen:
• (1) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips 

(bovenkant en zijkant van de filtermodules).
• (2) Draai 4 centreerbouten in de bovenste kooimoeren van 

de filtermodule (hoekposities). 
• (3) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips 

(bovenkant en zijkant van de filtermodules)10.
• (4) Plaats de filtermodule binnen 60 seconden op de 

vorige.
• (5) Zet een sluitring + borgmoer op de centreerbouten en 

draai deze vast. 
Vertikale verbinding
• Draai een stiftbout in de overige 5 kooimoeren en zet deze 

vast met een flensmoer.
Horizontale verbinding
• Draai stiftbouten in de 9 kooimoeren en zet deze vast met 

een flensmoer.
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Fig. 4.23 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

 Filtermodule op de tweede filtermodule

• Indien van toepassing: herhaal de instructies van Fig. 4.21 
en Fig. 4.22 om het MDB-systeem uit te breiden (max. 4 
filtermodules op elkaar).

4.5 Luchtinlaat- (MDB-INLET) en -uitlaatmodules 
(MDB-OUTLET)

Zie Fig. V op pagina 18 voor de mogelijke posities 
van de luchtinlaat- (A) en -uitlaatmodules (B). 

4.5.1 Deflectorplaten

Om de luchtstroom de optimaliseren en de filterpatronen te 
beschermen, moet u twee deflectorplaten achter iedere 
inlaatmodule installeren.  

Fig. 4.24
• Monteer de deflectorplaten (A) aan de binnenkant van de 

filtermodule op de positie van de inlaatmodule (bovenkant 
of zijkant) met de flensschroeven (B).

• Zorg ervoor dat de deflectorplaten exact uitlijnen met de 
gaten in de filtermodule (C). 

Fig. 4.24 

B (4x)

A (2x)

C

Deflectorplaten

4.5.2 Luchtinlaatmodule

Installeer de luchtinlaatmodule als volgt.

Fig. 4.25
• Maak extra gaatjes in de afdichtingsstrips op de 

filtermodule, op de positie waar u de inlaatmodule wilt 
installeren. 

• (1) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips. 
• (2) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips.
• Plaats de inlaatmodule (A) binnen 60 seconden op de 

filtermodule. 
• (3) Bevestig de inlaatmodule met de flensschroeven. 

Indien van toepassing: 
• Herhaal deze procedure voor de overige inlaatmodule(s).  
• Sluit de filtermodules op elkaar aan met behulp van 

ducttape. Zorg ervoor dat de verbindingen luchtdicht zijn.

Fig. 4.25 

SOORTELIJKE TEKENNG
MET DEFLECTION PLATES

LOSSE BOORSCHROEVEN/
DRILL SCREWS

20x

20x

A

11

2

3

4

Luchtinlaat-/luchtuitlaatmodule(s)

4.5.3 Luchtuitlaatmodule

Zie paragraaf 4.5.2. Inlaatmodule = uitlaatmodule. 

4.5.4 Afdichtdop

Iedere luchtinlaat- en -uitlaamodule wordt geleverd met een 
afdichtdop. Wanneer u beide kanten van de modules op 
leidingwerk aansluit, is het niet nodig om een afdichtdop te 
installeren.

Indien van toepassing: 
• Zet een afdichtdop op de open kant van de inlaat-/

uitlaatmodule. 
• Bevestig de afdichtdop met zelftapschroeven. 
• Maak de verbinding luchtdicht met behulp van ducttape. 

4.6 Persluchtaansluiting 

Iedere filtermodule is voorzien van een drukslang 
met een T-connector. 

Fig. 4.26
• Steek een T-connector (C) in de achterkant van elke 

filtermodule. 
• Sluit de slangen in serie aan. 
• Zet een einddop (A) op de laatste T-connector. 
• Installeer een persluchtregelaar (CAR-KIT of soortgelijk) 

(B) op het montageframe. Stel in op 5 bar. 
• Sluit het losse einde van de drukslang aan op de 

persluchtregelaar. Zorg ervoor dat de luchtstroomrichting 
door de regelaar correct is; dit wordt aangegeven door een 
pijl op de achterkant. 

• Sluit de persluchtregelaar aan op de persluchtvoorziening. 
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Fig. 4.26 

++

SCP-MDB

+

A

C

++

SCP-MDB

A

D
E

C

B

+

G

F

H

B

Drukslang

4.7 Afdekplaten

Fig. 4.27
• Maak extra gaatjes in de afdichtingsstrips. Deze moeten 

overeenkomen met de gaten in de filtermodule.
• (1) Verwijder de kooimoeren uit de bovenkant van de 

filtermodule(s). 
• (2) Verwijder de schutlaag van de afdichtingsstrips.
• (3) Spray SealApplicator smeermiddel op de strips.
• Plaats een van de afdekplaten binnen 60 seconden op de 

filtermodule. 
• (4) Bevestig de afdekplaat met flensschroeven. 
• Herhaal deze procedure voor de overige afdekplaten.

Fig. 4.27 

2

1

3

4

Afdekplaten

4.8 Filterpatronen

Installeer de filterpatronen als volgt. 

Fig. 4.28
• Draai de sterknop (F) los en demonteer de afdekplaat (E), 

de moer (D) en de metalen onderlegring (C).
• Plaats het filterpatroon (B) op de houder (A). 
• Monteer de gedemonteerde onderdelen in omgekeerde 

volgorde. 

Fig. 4.28 

A B
DC E F

Installatie van de filterpatronen

LET OP!
Zorg ervoor dat de voorkant van het filterpatroon 
uitlijnt*) met de behuizing, zodat het filterdeksel 
goed aansluit. Als dat niet het geval is, is het 
filterpatroon niet goed geplaatst. Dit kan lekkage en 
een minder goede werking van het filterpatroon tot 
gevolg hebben. 
*) tolerantie: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

• Installeer de overige filterpatronen op dezelfde wijze. 

4.9 Stofton

Fig. 4.29
• Zet de stofton (D) onder de trechter (A).
• Gebruik de handgreep (C) om de stofton op te tillen en op 

de juiste positie te plaatsen.
• Bevestig de stofton aan de trechter met de snelspanring. 

Fig. 4.29 

A

B

C

D

 Stofton
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4.10 Elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting van het 
filterreinigingssysteem en de ventilator, zie de 
installatiehandleiding van de besturingsapparatuur 
ControlGo of ControlPro, die met het product meegeleverd is.

4.11 Opties

4.11.1 Regelklep MRD-315/400/500

• Installeer de regelklep op een geschikte positie in het 
aanzuigkanaal.

4.11.2 PRECO-N (precoatmaterial)

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Draag adembescherming en beschermende 
handschoenen bij het aanbrengen van 
precoatmateraal.

• Koppel de persluchtaansluiting los.
• Doe het precoatmateriaal in een emmer of bak.
• Verwijder de stofton.
• Start de aangesloten ventilator. Deze moet op de maximale 

snelheid draaien.
• Voeg het precoatmateriaal geleidelijk11 toe via de trechter.
• Stop de ventilator
• Installeer de stofton.

4.12 Installatiechecklist
√
√
√

# Check OK

1. Heeft u alle bouten van het montageframe goed 
vastgedraaid?

2. Zijn alle aansluitingen luchtdicht? 

3. Is er 4-5 bar perslucht beschikbaar?

4. Zijn de filterpatronen op de juiste manier 
geïnstalleerd.

5. Is de stofton correct geïnstalleerd? Is deze aan de 
trechter bevestigd met de snelspanring?

6. Is de draairichting van de aangesloten ventilator 
correct?

7. Komt het afzuigvolume in het systeem overeen met 
de ontwerpspecificaties?

5 GEBRUIK

WAARSCHUWING
Brandgevaar! Gebruik het product niet voor 
polijsten in combinatie met slijpen, lassen of andere 
toepassingen die vonken veroorzaken. 
Zie hoofdstuk 3 / Gebruik.

5.1 Besturing

De manier waarop het MDB-systeem bestuurd wordt, hangt af 
van het geselecteerde type; 
 - MDB GO: zie de installatie- en gebruikershandleiding van de 
ControlGo

 - MDB PRO: zie de installatiehandleiding en de online 
gebruikershandleiding van de ControlPro

11. Doseersnelheid: ca. 1 kg per minuut

6 ONDERHOUD

WAARSCHUWING
Achterstallig onderhoud kan leiden tot brand. 

6.1 Periodiek onderhoud

De aangegeven onderhoudsintervallen kunnen variëren 
afhankelijk van de specifieke arbeids- en 
bedrijfsomstandigheden. Daarom wordt aanbevolen - naast 
het hier aangegeven periodieke onderhoud - het complete 
systeem jaarlijks aan een grondige, algehele inspectie te 
onderwerpen. Neem hiertoe contact op met uw leverancier.

Onderdeel Actie Frequentie: 
elke X 
maanden

X=3 X=12

Stofton Legen; zie paragraaf 6.2 *)

Persluchtregelaar 
(optie)

Aftappen X

Behuizing Controleer of er geen 
luchtlekkage is

X

Persluchtsysteem Controleer of de aansluiting 
correct is

X

Controleer of de druk correct is 
(4-5 bar)

X

Controleren of de kleppen en 
membranen niet beschadigd zijn

X

Filterpatronen Controleer of ze correct 
geïnstalleerd zijn; zie paragraaf 4

X

Bouten Controleer of alle bouten goed 
aangedraaid zijn

X

*) Tijdens het gebruik moet u het niveau van de inhoud van de 
stofton regelmatig controleren. De frequentie voor het legen 
van de stofton is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik 
en is een kwestie van ervaring. 
Controleer de hoeveelheid vervuiling in de stofton in het 
beginstadium twee keer per week.

6.2 Stofton legen

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Draag adembescherming en beschermende 
handschoenen bij het legen van de stofton.

WAARSCHUWING
De stofton niet verwijderen wanneer de ventilator 
draait. 

Fig. 6.1
• Koppel de persluchtaansluiting los. 
• Draai de aftapkraan (A) los om het persluchtvat te legen. 
• Draai de aftapkraan weer vast.
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Fig. 6.1 

A

Aftapkraan

• Maak de snelspanring los.
• Ontgrendel de hefstang en laat de stofton zakken. 
• Trek de stofton naar voren. 
• Sluit de zak goed af en neem deze uit de stofton. 
• Plaats een nieuwe zak in de stofton.
• Installeer de stofton in omgekeerde volgorde.
• Voer de volle zak af conform de lokaal geldende 

voorschriften en/of richtlijnen. 
• Sluit de perslucht aan.

6.3 Filterpatroon vervangen

Vervang alle filterpatronen tegelijkertijd.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Draag adembescherming en beschermende 
handschoenen bij het vervangen van de 
filterpatronen.

WAARSCHUWING
De filterpatronen niet vervangen wanneer de 
ventilator draait. 

Vervang de filterpatronen als volgt.

• Koppel de persluchtaansluiting los. 
• Draai de aftapkraan (zie Fig. 6.1A) los om het persluchtvat 

te legen. 
• Draai de aftapkraan weer vast.
• Maak de aangesloten besturingsapparatuur stroomloos.

Fig. 6.2
• Draai de sterknop (F) los en demonteer de afdekplaat (E), 

de moer (D) en de metalen onderlegring (C).
• Verwijder een van de bovenste filterpatronen12 (B) en stop 

hem in de plastic zak waarin het vervangingsfilter is 
geleverd. 

• Sluit de zak goed af. 
• Plaats een nieuw filterpatroon op de houder (A) en bevestig 

het met de gedemonteerde onderdelen. 
• Voer dezelfde procedure uit voor de onderste 

filterpatronen. 
• Sluit de perslucht aan. 
• Sluit het systeem aan op het elektriciteitsnet.
• Voer de gebruikte filterpatronen af conform de lokaal 

geldende voorschriften en/of richtlijnen. 
• Maak de omgeving van het systeem schoon. 

12. Door eerst de bovenste filterpatronen te verwijderen, wordt het vrijkomen van 
stof tot een minimum beperkt

Fig. 6.2 

A B
DC E F

Vervangen van de filters

LET OP!
Zorg ervoor dat de voorkant van het filterpatroon 
uitlijnt*) met de behuizing, zodat het filterdeksel 
goed aansluit. Als dat niet het geval is, is het 
filterpatroon niet goed geplaatst. Dit kan lekkage en 
een minder goede werking van het filterpatroon tot 
gevolg hebben. 
*) tolerantie: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

7 VERHELPEN VAN STORINGEN

Wanneer het systeem niet (correct) functioneert, 
raadpleeg dan de volgende checklist om te zien of u 
het probleem zelf kunt verhelpen. Is dit niet het 
geval, neem dan contact op met uw leverancier.

WAARSCHUWING
Respecteer bij het uitvoeren van onderstaande 
werkzaamheden de veiligheidsinstructies zoals 
beschreven in hoofdstuk 3. 

Signalering Probleem Mogelijke 
oorzaak

Oplossing

Onvoldoende 
afzuig-
capaciteit

Het systeem 
werkt niet 
naar behoren

Filterpatronen 
verstopt

Vervang de 
filterpatronen

Motor-
draairichting 
van de 
aangesloten 
ventilator 
verkeerd

Wijzig de 
draairichting
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Signalering Probleem Mogelijke 
oorzaak

Oplossing

Onvoldoende 
afzuig-
capaciteit 
(vervolg)

Vervuiling 
van de ruimte

Filterpatroon/-
patronen 
gescheurd of 
incorrect 
geplaatst

Vervang 
filterpatronen of 
plaats correct (zie 
paragraaf 4)

Geen 
filterreiniging

Perslucht-
aansluiting los

Herstel de 
perslucht-
aansluiting

Geen perslucht 
of te lage 
persluchtdruk

Herstel het 
persluchtsysteem 
en/of de 
persluchtaansluiting

Membraan-
klep(pen) 
defect of 
versleten

Vervang de 
membraan-
klep(pen)

Geen 
perslucht in 
het 
persluchtvat

Aftapkraan is 
los of staat 
open

Draai de aftapkraan 
dicht

Vat niet op de 
perslucht-
voorziening 
aangesloten

Herstel de 
perslucht-
aansluiting

Sissend 
geluid

Geen 
filterreiniging

Membraan-
klep(pen) 
defect of 
versleten

Vervang de 
membraan-
klep(pen)

Foutieve of 
beschadigde 
bedrading

Herstel de 
bedrading

8 RESERVEONDERDELEN

Zie de exploded view Fig. VI op pagina 19. 

9 ELEKTRISCH SCHEMA

Zie het met de besturingsapparatuur meegeleverde 
elektrisch schema.

10 AFDANKEN

Het demonteren en afvoeren van het systeem moet 
mag uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe 
bevoegd personeel. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM)
Draag adembescherming en beschermende 
handschoenen bij het demonteren en 
afvoeren van het systeem.

10.1 Demontage

Respecteer de volgende instructies om het filtersysteem veilig 
te demonteren.

Alvorens het filtersysteem te demonteren: 
 - koppel het systeem los van het net
 - koppel de persluchtaansluiting los
 - reinig de buitenzijde

Tijdens het demonteren van het filtersysteem:
 - zorg voor voldoende ventilatie, bv. door gebruik van een 
mobiele ventilator

Na het demonteren van het filtersysteem:
 - maak het werkgebied schoon

10.2 Afdanken

Voer het vuil en stof, samen met de gebruikte filterpatronen, 
op een professionele manier af conform de lokaal geldende 
voorschriften en/of richtlijnen.  

CE-VERKLARING

EG-verklaring van overeenstemming

Wij, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK  Alkmaar, Nederland, verklaren geheel 
onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:
 - MultiDust Bank (MDB)

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming 
is met de bepalingen van de volgende richtlijnen:
 - Machinerichtlijn 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EU
 - Laagspanningsrichtlijn 2014/35 EU
 - ErP-richtlijn 2009/125 EC

Alkmaar, Nederland, 1 oktober 2020

M.S.J. Ligthart
Product Manager

Een installatie wordt gedefinieerd als een combinatie van diverse 
producten of componenten die door een installateur op een bepaalde 
plaats zijn geassembleerd. De diverse onderdelen van de installatie zijn 
bedoeld om in een bepaalde omgeving samen te werken en een 
specifieke taak uit te voeren. De gehele installatie moet voldoen aan de 
relevante richtlijnen en normen. De assemblage-instructies van de 
fabrikant, evenals de gehele installatiemethode, moeten binnen de 
context van installaties in overeenstemming zijn met goede technische 
werkmethoden, en met de installatievoorschriften. In dit verband is de 
installateur verantwoordelijk voor voltooiing van de installatie en afgifte 
van de uiteindelijke EG Verklaring van Overeenstemming.
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Tabel I 

Type Filterpatronen Lasrookklasse W3 volgens ISO 15012-1 | Stofklasse M

Aantal Type Filteroppervlakte Filterdoekbelasting Motorvermogen

m² ft²
m³/h CFM kW HP

CART- min. max. min. max. min. max. min. max.

MDB-4 4
PTFE/10 40 431 1200 3200 706 1884

1,1 3,7 1.5 5
PTFE/15 60 646 1800 4800 1059 2825

MDB-6 6
PTFE/10 60 646 1800 4800 1059 2825

3 7,5 4 10
PTFE/15 90 969 2700 7200 1589 4238

MDB-8 8
PTFE/10 80 861 2400 6400 1413 3767

3 7,5 4 10
PTFE/15 120 1292 3600 9600 2119 5651

MDB-10 10
PTFE/10 100 1076 3000 8000 1766 4709

3 11 4 15
PTFE/15 150 1615 4500 12000 2649 7063

MDB-12 12
PTFE/10 120 1292 3600 9600 2119 5651

5,5 15 7.5 20
PTFE/15 180 1938 5400 14400 3178 8476

MDB-16 16
PTFE/10 160 1722 4800 12800 2825 7534

5,5 18,5 7.5 25
PTFE/15 240 2583 7200 19200 4238 11301

MDB-18 18
PTFE/10 180 1938 5400 14400 3178 8476

7,5 18,5 10 25
PTFE/15 270 2906 8100 21600 4768 12714

MDB-20 20
PTFE/10 200 2153 6000 16000 3552 9418

7,5 22 10 30
PTFE/15 300 3229 9000 24000 5297 14126

MDB-24 24
PTFE/10 240 2583 7200 19200 4238 11301

11 30 15 40
PTFE/15 360 3875 10800 28800 6357 16952

MDB-32 32
PTFE/10 320 3445 9600 25600 5651 15068

15 30 20 40
PTFE/15 480 5167 14400 38400 8476 22602

MDB-36 36
PTFE/10 360 3875 10800 28800 6357 16952

15 37 20 50
PTFE/15 540 5813 16200 43200 9535 25428

MDB-48 48
PTFE/10 480 5172 14400 38400 8476 22602

PTFE/15 720 7758 21600 57600 12714 33903

MDB-64 64
PTFE/10 640 6896 19200 51200 11301 30136

PTFE/15 960 10344 28880 76800 16952 45204
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Fig. I Afmetingen

A

D

B

C

E

F

G

MDB-FRAME

MDB-BM/2

MDB-BM/4

mm mm
A 900 E 1060
B 450 F 1255
C 1195 G 1310
D 900

Fig. II Leveringsomvang
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Fig. III 

A

B

A

B

A

B

A

B

A MDB-COVER/U
B MDB-HOPPER

A MDB-OUTLET
B MDB-HOPPER

Fig. IV Montagevolgorde

Montagevolgorde van MDB-systeem;
 - Indien van toepassing: installeer eerst de 
MDB-BM/2-module(s)

 - laag voor laag
 - van links naar rechts
 - één filtermodule tegelijk

1
2

3

1
2

3
4

5
6

1
2

3

1
2

3
4

5
6

Fig. V Inlaat- en uitlaatposities

Mogelijke inlaat- (A) en uitlaatposities (B); ook gespiegeld

A

A

A

A
B

B

B B

A MDB-INLET/315 B MDB-OUTLET/315
MDB-INLET/400 MDB-OUTLET/400
MDB-INLET/500 MDB-OUTLET/500
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Fig. VI Exploded view

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000104642

0000102675

0000111381

0000111621

0000103150

0000102584

0000102598

0000111622 (option)

0000102666

0000102411

0000110523

0000110329

Artikelnr. Omschrijving

0000100297 CART-PTFE/10 / Filterpatroon*)

0000100353 CART-C / Filterpatroon*)

0000100354 CART-E / Filterpatroon*)

0000100356 CART-D Premium Plus / Filterpatroon*)

0000102315 CART-MB / Filterpatroon*)

0000102411 Aftapkraan ½ inch

0000102584 Vergrendelingsset voor CART filterpatroon

0000102598 Sterknop M12

0000102666 Deksel voor filterpatroon CART 

0000102675 Filterpatroonhouder

Artikelnr. Omschrijving

0000103150 Magneetventiel MDB, incl. 24V DC-spoel en 3 m kabel

0000104642 CART-PTFE/15 / Filterpatroon*)

0000110003 CART-D Premium / Filterpatroon*)

0000110004 CART-D Economy / Filterpatroon*)

0000110329 SealApplicator

0000110523 Reserve-afdichtingsset MDB

0000111621 Deksel voor aansluiting DB-80 aan HOPPER

0000111381 DB-80 / Stofton 80 liter, incl. hefpen en handgrepen

*) Filterpatroon, incl. stofmasker, wegwerphandschoenen en plastic zak met clip 
voor het verpakken en afvoeren van het gebruikte filterpatroon
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