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PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTUKCJI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane dla ogólnej wygody naszych klientów. Został on oparty na ogólnych danych dotyczących 
właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych i metod pracy znanych nam w momencie wystawienia dokumentu i podlega zatem w każdej chwili zmianie. Prawo do zmiany lub 
uzupełnienia zostaje niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Instrukcje zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie jako wytyczne dla instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw produktu 
wymienionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. Publikacja ta ma być stosowana do standardowego modelu produktu, typu podanego na pierwszej stronie. W ten sposób 
producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszej publikacji do wersji faktycznie dostarczonej do użytkownika. Niniejsza publikacja została 
napisana z wielką starannością. Jednak producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszej publikacji lub ich konsekwencje.

SPIS TREŚCI
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WPROWADZENIE

Korzystanie z instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do stosowania jako 
wytyczne dla profesjonalnych, dobrze wyszkolonych i 
uprawnionych użytkowników, aby móc bezpiecznie instalować, 
obsługiwać, konserwować i naprawiać produkt wymieniony na 
okładce niniejszego dokumentu.

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

WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie 
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla 
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę 
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, o ile nie są przeprowadzane z należytą 
ostrożnością, mogą spowodować uszkodzenie 
urządzenia, warsztatu lub otoczenia.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z 
należytą ostrożnością, mogą spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne 
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza ryzyko porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby 
uniknąć pożaru.

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

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z ochrony dróg oddechowych 
podczas wykonywania czynności serwisowych, 
konserwacyjnych i naprawczych, a także podczas 
testów funkcjonalnych. Zalecamy stosowanie 
półmaski oddechowej zgodnej z normą EN 149: 
2001 + A1: 2009, klasa FFP3 (dyrektywa 89/686 / 
EWG).
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać rękawic ochronnych podczas 
wykonywania prac serwisowych, konserwacji i 
naprawy.

Wskazówki tekstowe
Wskazówki oznaczone “-” (myślnik) dotyczą wyliczania. 
Wskazówki oznaczone “•” (punkt) opisują czynności do 
wykonania.

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

Informacje te znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Identyfikacja produktu
 - MultiDust Bank to MDB
 - Określony typ produktu (4/6/8 itp.) odpowiada liczbie 
wkładów filtracyjnych 

 - Przyrostki: 
 - H: układ poziomy
 - V: układ pionowy
 - bez przyrostka: układ kwadratowy

1 WSTĘP

Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń MDB z 
kwadratowym modułem wlotowym i okrągłym 
modułem wylotowym*). Ta konfiguracja jest 
dostarczana jako standardowa od stycznia 2023 
roku.

Poprzednia konfiguracja MDB jest nadal dostępna 
jako opcja. Ten typ posiada cylindryczne moduły 
wlotowe i wylotowe.

Jeśli zamówiłeś poprzednią wersję, musisz 
skorzystać z dostępnej na naszej stronie 
internetowej instrukcji instalacji i obsługi 
MAN_MDB_PL_(until_2022): 

https://www.plymovent.com/en/service/
manuals

Standardowe (okrągłe) wyloty montowane są z tyłu 
urządzenia MDB.

Szereg jednostek MDB jest opcjonalnie dostępny z 
wylotami bocznymi. Oznacza to, że są one 
zaopatrzone w:
 - kwadratowe wloty; oraz
 - wyloty cylindryczne

Dotyczy on następujących jednostek MDB, 
wszystkich w typach GO i PRO**):

Typ***) Połączenie kanałowe:
kwadra-
towy wlot

cylindrycz-
ny wylot

MDB-4
Ø 400 mm Ø 400 mm

MDB-6
MDB-8/V

Ø 500 mm Ø 500 mm
MDB-10/V

W celu zainstalowania wylotu cylindrycznego, należy 
zapoznać się z instrukcją, która jest dostarczana z 
produktem.

*) Patrz obrazek na okładce tego dokumentu
**)  Zobacz akapit 1.3.3; w tym przełącznik poziomu 

pojemnika na pył
***) Numery artykułów znajdują się w Table I na stronie 

18
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MDB jest koncepcją modułową. Oznacza to, że 
można zainstalować dowolną kombinację wlotów i 
wylotów;

Wlot 
powietrza

Wylot powietrza Konfigu-
racja

Kształt Pozycja
kwadratową okrągłą tylną „standar-

dową”
cylindryczną cylindryczną boczną „poprzed-

nią”
kwadratową cylindryczną boczną
cylindryczną okrągłą tylną

W celu zainstalowania cylindrycznych wlotów i 
wylotów, należy zapoznać się z instrukcją, która jest 
dostarczana z produktem.

1.1 Identyfikacja produktu

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

1.2 Ogólny opis

MDB to centralny system filtrów, który składa się z 
komponentów modułowych. Położenie modułów wlotu i wylotu 
powietrza jest zmienne. Gromadzenie pyłu w pojemniku na pył 
pod każdym modułem filtra.

Wkłady filtracyjne, wentylator wyciągowy i urządzenia 
sterujące nie są dołączone i należy je wybrać i zamówić 
osobno.

1.3 Kombinacje produktu

1.3.1 Wkład filtra

 Aby obsługiwać system, wymagany jest wybór 
wkładów filtracyjnych. Dostępne są następujące typy:

filtr:
typ powierzch-

nia
materiał

CART-D:
Premium Plus 15 m² Spunbond poliester BiCo
Premium 15 m² Spunbond poliester
Economy 15 m² celuloza

CART-C 15 m² Spunbond poliester BiCo, 
antystatyczny

CART-E 15 m² Spunbond poliester BiCo + 
PTFE zabezpieczenie

CART-PTFE 10 m² Spunbond poliester BiCo + 
PTFE membrana15 m²

CART-MB 10,7 m² celuloza z nakładką z 
mikrofibry polipropylenowej, 
naładowana elektrostatycznie

Określony typ produktu (MDB-4, MDB-12 itp.) odpowiada 
liczbie wkładów filtracyjnych.

Warstwa wstępna
Aby zwiększyć wydajność i żywotność wkładów filtracyjnych, 
zdecydowanie zaleca się dodanie materiału podkładowego 
(PRECO-N). Dotyczy to wszystkich typów wkładów 
filtracyjnych, z wyjątkiem CART-PTFE i CART-MB.
Dozowanie na wkład filtra: 500 g.

1.3.2 Wentylator odciągowy

Wymagana wydajność wentylatora wyciągowego zależy od 
wielkości systemu MDB, wymaganej wydajności filtra i 
dopuszczalnego przepływu powietrza przez wkłady filtracyjne.

Table II na stronie 18 zawiera przegląd minimalnego i 
maksymalnego przepływu powietrza dla każdego typu MDB, a 
także minimalnej i maksymalnej mocy silnika wentylatora.

1.3.3 Sterownik

Istnieją dwa sposoby sterowania systemem czyszczenia filtra 
płyty MDB i podłączonego wentylatora.

System 
filtrów

Sterownik Opis

MDB GO ControlGo Inteligentny panel sterowania do 
podstawowej kontroli wentylatora / 
filtra

MDB PRO ControlPro Inteligentny panel sterowania z 
interfejsem HMI z bogatym 
pakietem funkcji do sterowania 
wentylatorem / filtrem; możliwy 
zdalny dostęp przez sieć

Dostarczany z przełącznikiem poziomu pojemnika 
na pył

1.3.4 OilShield | Podajnik do wapienia

W połączeniu z OilShield można używać MDB do:
 - mgła olejowa
 - ciężka mgła olejowa w oparach spawalniczych

1.4 Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub 
akcesoria:

Typ Opis
DB-TROLLEY/80 Kółka transportowe do beczki
0000111622 Opaska do pojemniki na pył DB-80
BPF Moduł filtra wstępnego
CAR-KIT Manometr do regulacji sprężonego 

powietrza
MRD-315
MRD-400
MRD-500

Przepustnica ręczna z odcinanym ostrzem 
do regulacji przepływu powietrza

PRECO-N Materiał podkładowy do stosowania z 
wkładami filtracyjnymi CART-D, -C i -E 
(zobacz akapit 1.3.1)

1.5 Specyfikacja techniczna

Ogólne
Materiał obudowy blacha cynkowana (zgodnie z 

DIN EN 10152)
 - gatunek stali DC01+ZE
 - numer gatunku stali 1.0330
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Pojemność pojemnika na 
pył

80 litrów

Poziom hałasu zależy od wybranego wentylatora 
wyciągowego

Maks. wysokość (rama + 
4 moduły filtracyjne 
MDB-BM/4 + moduł 
wlotowy)

4964 mm

Maks. szerokość (4 
moduły filtracyjne 
MDB-BM/4 + moduły 
wlotowe)

3770 mm

Zasilanie sprężonym powietrzem
Zawartość zbiornika 
sprężonego powietrza; 
moduł filtra:
 - MDB-BM/2
 - MDB-BM/4

ok.:
 - 10 litrów
 - 20 litrów

Wymagana jakość 
sprężonego powietrza

suche i wolne od oleju zgodne z 
ISO 8573-3 klasa 6

Wymagane ciśnienie 4-5 bar
Przyłącze sprężonego 
powietrza

gniazdo wtykowe: 
 - w: ⅜ inch
 - na zewnątrz 12 mm

Zużycie sprężonego 
powietrza

40-50 nl na impuls

Dane elektryczne
Napięcie wejściowe dla 
zaworów magnetycznych

24 VDC

Aprobaty i certyfikaty
CE
MDB + CART-PTFE/10 Zgodny z W3 (zgodnie z EN-ISO 

21904-2:2020)MDB + CART-PTFE/15
Szczegółowe informacje na temat klasy dymów 
spawalniczych związanych z rodzajem produktu, liczbą 
wkładów filtracyjnych i powierzchnią filtra znajdują się Table 
II na stronie 18.

Zapoznaj się z dostępnymi kartami produktu dla 
szczegółowych specyfikacji.

1.6 Wymiary

Wymiary oddzielnych modułów filtrów i ramy 
znajdują się Rys. I na stronie 19.

Wymiary dostępnych systemów MDB znajdują się w 
dostępnej karcie danych produktu.

1.7 Warunki pracy urządzenia

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

5°C
20°C
70°C

Maksymalna wilgotność 
względna

90%

Warunki przechowywania 5-45°C
wilgotność względna 
maksymalnie 80%

Dozwolone użycie na zewnątrz tak

1.8 Transport urządzenia

Nie można przenosić odpowiedzialności na producenta za 
wszelkie szkody transportowe powstałe po dostarczeniu 
produktu. Ostrożnie obchodź się z urządzeniem i 
towarzyszącymi mu opcjami i / lub akcesoriami.

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

System składa się z następujących głównych podzespołów i 
elementów:

Rys. 2.1
A Płyty zamykające
B Moduł(-y) wylotu powietrza (MDB-OUTLET okrągły)
C Moduły filtrujące (MDB-BM/2 i / lub MDB-BM/4)
D Wkład filtra (CART)
E Zbiornik (MDB-HOPPER)
F Pojemnik na pył (DB-80)
G Moduł(y) wlotu powietrza (MDB-INLET kwadratowy)
H Rama montażowa (MDB-FRAME)
I Wzmacniacz impulsowy RamAir™ (system czyszczenia filtra 

składający się ze zbiornika sprężonego powietrza + 
zaworów magnetycznych)

C

BA

G

H

D

E

F

H

Rys. 2.1 Najważniejsze części i elementy
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2.2 Użytkowanie

Zanieczyszczone powietrze jest usuwane przez 
moduły wlotowe powietrza. Powietrze przechodzi 
przez wkłady filtracyjne wewnątrz obudowy. 
Przefiltrowane powietrze opuszcza system filtrów przez moduł 
(y) wylotowe i może być albo recyrkulowane, albo usuwane do 
atmosfery.

Wkłady filtracyjne są czyszczone indywidualnie od wewnątrz 
na zewnątrz za pomocą impulsów sprężonego powietrza. Ten 
system czyszczenia filtrów nosi nazwę wzmacniacza impulsów 
RamAir™ Cząsteczki kurzu i brudu gromadzą się w pojemniku 
na pył.

Płyty defleksyjne za każdym modułem wlotowym powietrza 
równoważą obciążenie pyłem na wkłady filtracyjne. Działają 
jednocześnie jako separatory iskier

2.2.1 Sterowanie 

Istnieją dwa sposoby sterowania systemem czyszczenia filtra 
płyty MDB i sterowanie podłączonym wentylatorem.

 - MDB GO: ControlGo | Inteligentny panel sterowania do 
podstawowej kontroli wentylatora / filtra

 - MDB PRO: ControlPro | Inteligentny panel sterowania z 
interfejsem HMI z bogatym pakietem funkcji do sterowania 
wentylatorem / filtrem; możliwy zdalny dostęp przez sieć

3 BEZPIECZEŃSTWO

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

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

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

 - Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do 
wykonania.

 - Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem.

Symbole i instrukcje na produkcie (jeśli występują)
 - Piktogramy, ostrzeżenia i instrukcje umieszczone na 
urządzeniu są jednym z elementów bezpieczeństwa. Nie 
mogą być zakryte ani usuwane, muszą być czytelne podczas 
całego okresu eksploatacji urządzenia.

 - Natychmiast wymienić lub naprawić zniszczone lub 
nieczytelne oznaczenia, ostrzeżenia i instrukcje.

Użytkownicy
 - Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez 
upoważnionych, przeszkolonych i wykwalifikowanych 
użytkowników. Personel tymczasowy lub w trakcie szkolenia 

może użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem i na 
odpowiedzialność wykwalifikowanych inżynierów.

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

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

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

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem1

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

Specyfikacja techniczna
Nie należy zmieniać specyfikacji podanych w niniejszej 
instrukcji.

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

Kombinacje produktu
Jeśli produkt jest używany w połączeniu z innymi produktami 
lub urządzeniami, odnieś się również do instrukcji 
bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji tych produktów.

Instalacja
 - Montaż tego produktu może być wykonany wyłącznie przez 
autoryzowany, przeszkolony i wykwalifikowany personelu.

 - Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z lokalnie 
obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić zgodność z 
regulacjami EMC.

 - Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy 
podczas instalacji.

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

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

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

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

 - Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu, 
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym. 
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

1. "Zastosowanie", jak opisano w EN ISO 12100-1 jest to użycie, do którego 
wyrób techniczny jest dostosowany w sposób określony przez producenta, 
łącznie ze wskazówkami określonymi w broszurze sprzedaży. W przypadku 
wątpliwości jest to zastosowanie, które można wywnioskować z budowy 
konstrukcji, modelu i funkcji produktu technicznego, które uważa się za 
normalne. Praca urządzenia w granicach jego przeznaczenia obejmuje także 
przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.
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Użytkowanie

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

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

 - filtrowania agresywnych oparów (na przykład 
kwasu solnego) lub ostrych elementów

 - filtrowania cząsteczek pyłu, które są uwalniane 
podczas spawania powierzchni pokrytych 
preparatem gruntującym

 - odciągania papierosów, cygar, oleju i innych 
płonących cząstek, obiektów i kwasów

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać produktu 
do działań grożących wybuchem, np.:
 - cięcia aluminium laserem
 - szlifowania aluminium i magnezu
 - w środowisku wybuchowym lub przy 
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów

OSTRZEŻENIE!
Nie należy używać produktu do:
 - odciągania gorących gazów (więcej niż 70°C bez 
przerwy)

 - natryskiwania ogniowego

 - Należy kontrolować urządzenia i sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń. Sprawdzić działanie zabezpieczeń.

 - Podczas użytkowania urządzenia należy stosować środki 
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy 
to wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy.

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

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

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

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

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

Obsługa, konserwacja i naprawy
 - Przestrzegaj terminów okresowej konserwacji podanych w 
instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może 
prowadzić do kosztownych napraw i przeglądów oraz 
skutkować utratą gwarancji.

 - Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby 
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących 
się w miejscu pracy.

 - Upewnij się, czy pomieszczenie jest odpowiednio 
wentylowane.

 - Należy stosować wyłącznie narzędzia, materiały, środki 
smarne i techniki pracy zatwierdzone przed producenta. Nie 
używać zużytych narzędzi, nie zostawiać narzędzi w lub na 
urządzeniu.

 - Elementy bezpieczeństwa usunięte na czas wykonywania 
czynności serwisowych należy zainstalować ponownie 
natychmiast po zakończeniu tych czynności, i sprawdzić, czy 
działają prawidłowo.

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

 - Zawsze należy oczyścić teren po zakończeniu pracy.

UWAGA
Obsługa, konserwacja i naprawy muszą być 
wykonywane zgodnie z dyrektywą TRGS 560 i TRGS 
528 przez autoryzowany, wykwalifikowany i 
przeszkolony personel (z uprawnieniami) przy 
użyciu odpowiednich narzędzi oraz metod pracy.
UWAGA
Przed rozpoczęciem obsługi, konserwacji i / lub prac 
naprawczych należy:
 - odłączyć urządzenia sterujące od sieci
 - odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem
 - odłączyć wszelkie podłączone urządzenia 
zewnętrzne

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych oraz 
rękawice ochronne podczas serwisowania, 
konserwacji i napraw urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Odkurzacz przemysłowy wykorzystywany podczas 
wykonywania serwisu i konserwacji musi posiadać 
klasę pyłu H oraz być zgodny z normą EN 60335-2-
69 lub klasą (HEPA efektywności ≥ 99.97% przy 0,3 
µm).

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania, 
aby zainstalować urządzenie:
 - podstawowe narzędzia
 - sprzęt do podnoszenia (np. wózek widłowy)
 - taśma uszczelniająca

4.2 Rozpakowanie

Zakres dostawy każdego modułu modułowego 
znajduje się Rys. II na stronie 19.

4.3 Rama montażowa (MDB-FRAME)

Rys. 4.1
• Zamontować ramę montażową2 za pomocą śrub M8x16 (A) 

i podkładek (B). Dokręć luźno śruby.

2. Uwaga: „otwarte” boki prętów znajdują się na zewnątrz
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Rys. 4.1 

BA

C

A
B

D

Montaż ramy

4.3.1 Pokrywa osłonowa i kosz

Rys. 4.2
Zbiornik (MDB-HOPPER)
• Umieść zbiornik (B) na ramie.

Pokrywa (MDB-COVER/U)
• Umieść osłonę (A) na ramie.

Rys. 4.2 

A

B

A

B

Zbiornik + pokrywa

Zapięcie
• Dokręcić śruby całej ramy (patrz Rys. 4.1).

Rys. 4.3 
Podnośnik pojemnika na pył
• Zamontuj podnośnik pojemnika na pył (B) do ramy. Umieść 

śruby M10x40 (A) od wewnątrz w szczelinach3.

3. Bez udziału podkładek Podnośnik pojemnika na pył ma pewną tolerancję

Rys. 4.3 

D

A

A

B

A

B C

A

Podnośnik pojemnika na pył

Rys. 4.4
• Zamontuj  urządzenie blokujące (A) z 2 podkładkami i 2 

śrubami.

Rys. 4.4 

D

A

A

B

A

B C

A

Urządzenie blokujące

Rys. 4.5
• Przełóż kołek do podnoszenia (B) przez otwory i przymocuj 

go za pomocą 2 zawleczek (A).
• Włóż kołek przedłużający z uchwytem (C) do kołka 

podnoszącego.

Rys. 4.5 

D

A

A

B

A

B C

A

kołek podnoszący

Rys. 4.6
Uszczelnienie (zestaw montażowy uszczelnienia MDB) 
- typ AllTight™

Jak nakładać 
uszczelnienie:

Jak korzystać z aplikatora 
uszczelnień:

• Usuń pył, jeśli występuje, z górnej ramy.
• Połóż uszczelki luźno na ramie i złóż je razem4.
• Upewnij się, że wyrzynarki są ściśle dopasowane.

4. Nie martw się o niewielkie przesunięcie otworów uszczelnienia
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Rys. 4.6 Wentylator na stelażu

Jeden pasek 846 mm jest zbędny.

Rys. 4.7

• Zacznij od długiej uszczelki (1046 mm).
• Staraj się unikać dotykania lepkiej strony 

palcami.
• Upewnij się, że uszczelka jest przymocowana 

pośrodku krawędzi ramy i że ułożenie pasuje do 
siebie.

• Obierz ok. 50 mm materiału podkładowego (A) i przyklej 
uszczelkę do ramy. Dopasuj podkład na wewnętrznej 
stronie ramy.

• Kontynuuj obieranie i naklejanie uszczelki krokami co ok. 
50 mm zgodnie ze wskazaną sekwencją (B).

Rys. 4.7 

A

B

± 50 mm

1
2

34

5

Usunięcie materiału podkładowego

4.4 Moduły filtrujące (MDB-BM/2 i / lub 
MDB-BM/4)

Systemy filtrów MDB często składają się z więcej niż jednego 
modułu filtrów. Musisz składać system warstwa po warstwie od 
lewej do prawej. 

Rys. III na stronie 20 pokazuje przykład 
prawidłowej kolejności.
Jeśli dotyczy: zainstaluj moduł (y) MDB-BM/2 jako 
pierwsze.

Specjalnie skonstruowane uszczelnienie (zestaw montażowy 
uszczelnienia MDB) między ramą, poszczególnymi modułami 
filtrów, modułami wlotu / wylotu powietrza i płytami pokrywy 
jest niezbędne, aby cały system MDB był szczelny. Górna i 
prawa strona każdego modułu filtra jest już wyposażona w 
uszczelki. Tylko moduły filtrów po lewej stronie systemu MDB 
muszą być wyposażone w dodatkowe uszczelki. Liczba zależy 
od konfiguracji systemu.

Rys. 4.8
• Policz liczbę poziomych rzędów systemu filtrów, aby 

wiedzieć, ile modułów filtrów należy umieścić w 
dodatkowych uszczelkach. 
Przykład: MDB-24/V  3 moduły filtra

Rys. 4.8 

3x

 Dodatkowe uszczelki na # modułach filtrów

Aby umieścić dodatkowe uszczelki po lewej stronie modułu 
filtra, wykonaj następujące czynności.

Rys. 4.9
• Wyjmij karton i plastikową torbę z modułu filtra5.
• Unieś i obróć moduł filtra o 90 ° w oryginalnym 

opakowaniu6.

Rys. 4.9 Rozpakowanie

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Rys. 4.10
• Usuń pył, jeśli występuje, z powierzchni krawędzi modułu 

filtra.
• Połóż uszczelki luźno na module filtra złóż je razem7.
• Upewnij się, że wyrzynarki są ściśle dopasowane.

Rys. 4.10 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Uszczelki na module filtra

5. Pozostaw moduł filtra na palecie, aby uniknąć uszkodzenia

6. Nie przesuwaj modułu filtra, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek i materiału 
podkładowego

7. Nie martw się o niewielkie przesunięcie otworów uszczelnienia
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Rys. 4.11

• Zacznij od długiej uszczelki (1046 mm).
• Staraj się unikać dotykania lepkiej strony 

palcami.
• Upewnij się, że uszczelka jest przymocowana 

pośrodku krawędzi i że ułożenie pasuje do 
siebie.

• Obierz ok. 50 mm materiału podkładowego (A) i przyklej 
uszczelkę do ramy. Dopasuj podkład na wewnętrznej 
stronie modułu filtra.

• Kontynuuj obieranie i naklejanie uszczelki krokami co ok. 
50 mm zgodnie ze wskazaną sekwencją.

Rys. 4.11 

A

± 50 mm

1
2

34
6

5

 Usunięcie materiału podkładowego

Rys. 4.12
• Unieś i obróć moduł filtra z powrotem do pierwotnego 

położenia.
• Powtórz procedurę dla pozostałych modułów filtrów (patrz 

Rys. 4.8 numer). 
 

Rys. 4.12 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Obróć z powrotem.

Aby wymienić uszkodzoną lub nieprawidłowo 
nałożoną uszczelkę, wykonaj następujące czynności.
• Usuń uszkodzoną lub nieprawidłowo nałożoną 

uszczelkę.
• Najlepiej: usuń resztki kleju, jeśli występują, z 

modułu filtra (np. Przy pomocy zmywacza do 
naklejek). Upewnij się, że nie uszkodzisz 
nieuszkodzonych uszczelek.

• Zamontuj zapasową uszczelkę zgodnie z 
powyższymi instrukcjami.

UWAGA
Ogólne instrukcje instalacji
• Usuń podkład, zanim umieścisz szpiczaste kołki 

pozycjonujące na ramie i module filtra. Staraj się 
unikać dotykania lepkiej strony palcami.

• Zawsze używaj smaru SealApplicator na 
materiale uszczelniającym przed podłączeniem 
dowolnego elementu systemu MDB 8. 
Przy użyciu SealApplicator można lekko 
przesunąć panel boczny, aby uzyskać właściwą 
pozycję. Po ok. 60 sekund smar jest suchy, więc 
nie możesz już przesuwać panelu bocznego.

• Instaluj jeden moduł filtra na raz. Po rozpyleniu 
natychmiast ustaw moduł filtra lub dowolny inny 
element9.

Pionowe połączenie modułów filtrów 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Poziome połączenie modułów filtrów 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Instrukcje na temat sekwencji montażu znajdują się 
Rys. III na stronie 20.
Zdejmij pokrywki filtrów i okrągłe osłony z tyłu, aby 
mieć łatwiejszy dostęp do wnętrza modułów filtrów 
w celu podłączenia.

Poniższe instrukcje instalacji dotyczą systemów MDB 
z jednym lub wieloma systemami. Niektóre 
instrukcje dotyczą tylko systemów MDB z jednym 
lub wieloma systemami. Jest to wyraźnie 
zaznaczone w tekście.

Pojedynczy system 
MDB

Zbiorczy system MDB

8. Uszczelki są wyjątkowo przyczepne; bez użycia SealApplicator komponenty 
mogą się skleić w niewłaściwej pozycji i nie można ich odłączyć bez 
uszkodzenia.

9. Po ok. 60 sekundach Smar SealApplicator traci swoje funkcje i nie można już 
przesuwać panelu bocznego. Dlatego nie instaluj jednocześnie wielu modułów 
filtrów. To zajmuje po prostu zbyt dużo czasu.
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4.4.1 Moduł filtra na ramie

Rys. 4.13
• Ustaw ramkę MDB-FRAME (A) w pozycji całkowicie 

poziomej.
• Tylko system MDB z zbiorczy:  

Umieść pozostałe ramki (B) obok niego.

Rys. 4.13 

(±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

Ramy

Rys. 4.14
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej 

klatki ramy montażowej (pozycje narożne).
• (3) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• (4) Umieść panel boczny w przeciągu 60 sekundna 

urządzeniu filtrującym.
• (5) Nałóż podkładkę + nakrętkę zabezpieczającą na kołki 

ustalające i dokręć je.

Rys. 4.14 

<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

 Moduł filtra na ramie

Rys. 4.15
• Umieścić kołki w pozostałych 2 nakrętkach koszyczkowych i 

dokręcić je nakrętką kołnierzową (B).

Rys. 4.15 

(±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

Pozycja ćwieków

Rys. 4.16
Tylko system MDB zbiorczy:
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek:

 - na ramie
 - na pionowej stronie modułu filtra

• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej 
klatki ramy montażowej (pozycje narożne).

• (3) Spray natryskowy Uszczelniacz aplikatora na uszczelki 
(ramy + boku modułu filtra)10.

• (4) Umieść panel boczny w przeciągu 60 sekund na 
urządzeniu filtrującym.

• (5) Nałóż podkładkę + nakrętkę zabezpieczającą na kołki 
ustalające i dokręć je.

Rys. 4.16 

<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

 Moduł filtra na drugiej ramie

Rys. 4.17
Tylko system MDB zbiorczy:
• Umieścić śruby dwustronne w nakrętkach koszyczkowych, 

9 (moduł filtrujący) + 2 (rama) i dokręcić je nakrętkami 
kołnierzowymi.

Rys. 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

 Pozycja ćwieków

Rys. 4.18
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej 

ramy pierwszego modułu filtra (pozycje narożne).
• (3) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• (4) Umieść kolejny moduł filtra (A) w ciągu 60 sekund na 

poprzednim
• (5) Umieść podkładkę + przeciwnakrętkę (B) na kołkach 

pozycjonujących i dokręć je.

10. Zacznij od poziomych powierzchni
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Rys. 4.18 <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

 Moduł filtrujący na pierwszym module filtrującym

Tylko system MDB pojedynczy:
• Jeśli dotyczy: powtórz instrukcje z Rys. 4.18. 

Rys. 4.19
• Włóż kołki rozporowe w pozostałe 5 nakrętek klatkowych 

pomiędzy modułami filtrów i dokręć je nakrętką 
kołnierzową (B).

Rys. 4.19 

A

A

A

A

B

B

B

B
B

A (4x) B (5x)

 Pozycja ćwieków

Rys. 4.20
Tylko system MDB zbiorczy:
• (1) Usuń podkładkę uszczelek (pozioma + pionowa strona 

modułów filtrów).
• (2) Umieść 4 kołki pozycjonujące w nakrętkach górnej 

klatki modułu filtra (pozycje narożne).
• (3) Rozpyl SealApplicator smar na uszczelkach (pozioma + 

pionowa strona modułów filtrów) 10.
• (4) Umieść moduł filtra w ciągu 60 sekund na 

poprzednim.
• (5) Nałóż podkładkę + nakrętkę zabezpieczającą na kołki 

ustalające i dokręć je.
Połącznie pionowe
• Umieścić kołki w pozostałych 5 nakrętkach koszyczkowych i 

dokręcić je nakrętką kołnierzową.
Połączenie poziome
• Umieść śruby dwustronne w 9 nakrętkach koszyczkowych i 

dokręć je nakrętką kołnierzową.

Rys. 4.20 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

 Moduł filtra na drugim module filtra

• W razie potrzeby powtórz instrukcje Rys. 4.18 i Rys. 4.19 
rozszerz system MDB (maks. 4 moduły filtrów jeden na 
drugim).

4.5  Moduły wlotu powietrza (MDB-INLET 
kwadratowy) i wylotu (MDB-OUTLET okrągły)

System MDB dostarczany jest z wlotami i wylotami do 
podłączenia go do przewodów wyciągowych i wentylacyjnych. 
Wloty i wyloty są dostępne w różnych średnicach11, w 
zależności od wielkości systemu MDB.

Informacje na temat możliwych położeń wlotowych 
(A) i wylotowych (B) znajdują się Rys. IV na stronie 
20.

4.5.1 Płyta deflekcyjne

Aby zoptymalizować przepływ powietrza i chronić wkłady 
filtrujące, należy zainstalować dwie płyty deflektora za każdym 
modułem wlotowym powietrza.

Rys. 4.21
• Określ preferowane położenie modułu wlotu powietrza 

(lewe, prawe lub górne).
• Zamontuj płyty deflektora (C) wewnątrz modułu filtra w tej 

pozycji za pomocą śrub kołnierzowych (A) i śruby (B) z 
podkładką i nakrętką.

11. Wlot powietrza: Ø 400 mm | Ø 500 mm | Ø 630 mm 
Wylot powietrza: Ø 400 mm | Ø 500 mm
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Rys. 4.21 

B

A

C

Płyta deflekcyjne

4.5.2 Moduł wlotu powietrza (kwadratowy)

Aby zainstalować moduł wylotu powietrza, wykonaj 
następujące czynności.

Rys. 4.22
• (1) Usuń materiał nośny uszczelek w miejscu modułu wlotu 

powietrza.
• (2) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• (3) Umieść moduł wlotu powietrza w ciągu 60 sekund na 

module filtra.
• (4) Przymocuj moduł wlotu powietrza za pomocą śrub 

kołnierzowych.

Jeśli dotyczy: 
• Powtórz tę procedurę dla innych modułów wlotu powietrza.

Rys. 4.22 

11

31x

2

3

4

Moduł(y) wlotu powietrza

4.5.3 Moduł wylotu powietrza (okrągły)

Wylot powietrza znajduje się z tyłu modułu filtra zamiast 
okrągłej płyty osłonowej

Aby zainstalować wylot powietrza, wykonaj następujące 
czynności.

Rys. 4.23
• Odkręć śruby kołnierza i zdejmij pokrywę osłonową (B)12. 

Zachować śruby kołnierzowe13.
• Zdjąć taśmę uszczelniającą (A) z urządzenia (na obu 

rzędach).

Rys. 4.23 

B

A

Okrągła pokrywa osłonowa

Rys. 4.24
Wylot powietrza jest wstępnie zmontowany i składa się z 
kołnierza (A), kawałka kanału (C) i przyłącza wylotowego z 
uszczelnieniem KEN-LOK (D). Kanał jest połączony z dwoma 
zaciskami do węży (B).

Kołnierz jest wyposażony w materiał uszczelniający AllTight™.

Rys. 4.24
• Poluzuj kołnierz (A) z zespołu.
• Usuń materiał podkładowy z uszczelek AllTight™.
• Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• Umieść kołnierz w przeciągu 60 sekund na module 

filtrującym.
• Zamocuj kołnierz za pomocą śrub kołnierzowych.
• Zmontuj wylot powietrza (E).

Rys. 4.24 

A

C
B

B
D

E

Wylot powietrza

12. Okrągła pokrywa osłonowa staje się zbędna

13. Potrzebujesz ich, aby zainstalować wylot powietrza
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4.6 Przyłącze sprężonego powietrza 

Każdy moduł filtracyjny zawiera jeden wąż ciśnieniowy ze 
złączem T.

Rys. 4.25
• Umieść każdy trójnik (C) z tyłu każdego modułu filtra.
• Połącz węże szeregowo.
• Włóż wtyczkę końcową (A) do ostatniego trójnika.
• Zamontuj regulator sprężonego powietrza (CAR-KIT lub 

podobny) (B) na ramie montażowej. Ustaw na 5 barów.
• Podłącz luźny koniec węża ciśnieniowego do regulatora 

sprężonego powietrza. Upewnij się, że kierunek przepływu 
powietrza przez regulator jest prawidłowy; wskazuje na to 
strzałka z tyłu.

• Podłączyć regulator sprężonego powietrza do źródła 
sprężonego powietrza.

Rys. 4.25 
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SCP-MDB

+

A

C
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SCP-MDB

A

D
E

C

B

+
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F

H

B

Wąż ciśnieniowy

4.7 Płyty zamykające

Rys. 4.26
• Wykonaj dodatkowe otwory w uszczelkach. Muszą 

odpowiadać otworom w module filtra.
• (1) przesuń nakrętki koszyczkowe z górnej strony modułów 

filtrujących.
• (2) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
• (3) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• (60) Umieść panel boczny w przeciągu 60 sekund na 

urządzeniu filtrującym.
• (4) Przymocuj pokrywę za pomocą śrub kołnierza.
• Powtórz tę procedurę dla pozostałych pokryw.

Rys. 4.26 

2

1

3

4

Płyty zamykające

4.8 Wkład filtra

Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.

Rys. 4.27
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę (E). Następnie 

odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
• Umieść wkład filtra (B) w uchwycie wkładu (A).
• Zamontuj usunięte części w odwrotnej kolejności.

Rys. 4.27 

A B
DC E F

Instalacja wkładów filtracyjnych

UWAGA
Upewnij się, że przód wkładu filtra jest wyrównany*) 
z obudową filtra, aby pokrywa dobrze się zamykała. 
Jeśli tak nie jest, wkład filtra nie jest prawidłowo 
ustawiony. Może to spowodować wyciek i mniej 
wydajne działanie wkładu filtracyjnego. 
*) tolerancja: max. 2 mm
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>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

• Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych wkładów filtra.

4.9 Pojemnik na pył

Rys. 4.28
• Umieść pojemnik na pył (D) pod zbiornikiem (A). 
• Za pomocą uchwytu (C) podnieś pojemnik na pył i ustaw 

go we właściwej pozycji.
• Przymocuj kosz na śmieci do pojemnika za pomocą zacisku 

szybkiego połączenia (B).

Rys. 4.28 

A

B

C

D

 Pojemnik na pył

4.10 Połączenie kanałowe

System MDB należy podłączyć do kanałówo 
odpowiedniej średnicy.

Min. średnice kanałów: Ø 400 mm / Ø 500 mm / Ø 630 mm, w 
zależności od wielkości konfiguracji.

4.10.1 Kanał wlotowy

• Podłącz moduł wlotu powietrza do kanału wyciągowego.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

4.10.2 Kanał wylotowy

W celach serwisowych możliwe jest usunięcie fragmentu 
kanału wylotu powietrza, aby mieć dostęp do modułu filtra. Z 
tego powodu należy podeprzeć kanał wylotowy, aby uniknąć 
uszkodzeń po odłączeniu wylotu powietrza.

• Zamontuj konstrukcję wsporczą dla kanału wylotowego.
• Podłącz wylot powietrza do kanału wywiewnego.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

4.11 Podłączenie elektryczne

Połączenia elektryczne systemu czyszczenia filtra i 
wentylatora można znaleźć w instrukcji instalacji 
urządzeń sterujących ControlGo lub ControlPro, 
która jest dostarczana z produktem.

4.12 Opcje

4.12.1 Amortyzator równoważący MRD-315/400/500

• Zamontować klapę w odpowiednim miejscu w kanale 
wlotowym.

4.12.2 PRECO-N (materiał powlekający)

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych i 
rękawice ochronne podczas opróżniania 
pojemnika na pył. 

• Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Umieść materiał powlekający w pojemniku.
• wyjmij pojemnik na pył
• Uruchom podłączony wentylator. Musi działać z pełną 

prędkością.
• Stopniowo14 dodawaj materiał podkładowy do zbiornika.
• Zatrzymaj wentylator.
• Zainstaluj pojemnik na pył.

4.13 Lista kontrolna instalacji
√
√
√

# Sprawdź OK

1. Czy dokręciłeś wszystkie śruby ramy montażowej?

2. Czy wszystkie połączenia są szczelne? 

3. Czy dostępne jest 4-5 barów sprężonego powietrza?

4. Czy wkłady filtrujące są zainstalowane prawidłowo?

5. Czy pojemnik na pył jest prawidłowo zainstalowany? 
Czy jest przymocowany do zbiornika za pomocą 
szybkozłącza?

6. Czy kierunek obrotów podłączonego wentylatora 
wyciągowego jest prawidłowy?

7. Czy objętość powietrza w systemie wyciągowym jest 
zgodna ze specyfikacjami projektowymi?

5 UŻYTKOWANIE

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

5.1 Sterowanie

Sposób sterowania systemem MDB zależy od wybranego typu 
MDB; 
 - MDB GO: zapoznaj się z instrukcją instalacji i obsługi 
ControlGo

 - MDB PRO: zapoznaj się z instrukcją instalacji i instrukcją 
obsługi online ControlPro

14. Szybkość dozowania: ok. 1 kg na minutę
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6 OBSŁUGA

OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może 
spowodować pożar.

6.1 Okresowa konserwacja

Okres między przeglądami może się różnić w zależności od 
konkretnych warunków pracy i otoczenia. Dlatego zalecamy 
przegląd całego systemu raz w roku, poza wskazanymi 
okresowymi czynnościami konserwacyjnymi. W celu wykonania 
przeglądu skontaktuj się z dostawcą.

Komponenty Czynność Częstotliwość: 
każdego X 
miesiąca

X=3 X=12

Pojemnik na pył Opróżnić; zobacz akapit 6.2 *)

Manometr do 
regulacji sprężo-
nego powietrza

Osuszone X

Obudowa Upewnij się, że nie ma 
wycieków powietrza

X

Zasilanie 
sprężonym 
powietrzem

Upewnij się, że połączenie jest 
szczelne

X

Upewnij się, że ustawienie 
czujnika jest prawidłowe (4-5 
bar)

X

Upewnij się, że zawory i 
membrany nie są uszkodzone

X

Wkład filtra Upewnij się, że pozycja jest 
poprawna; zobacz akapit 4.8

X

Śruby Upewnij się, że wszystkie śruby 
są prawidłowo dokręcone

X

*) Jeśli używasz, musisz regularnie sprawdzać poziom zawartości 
pojemnika na pył. Częstotliwość opróżniania zależy od intensywności 
użytkowania i będzie kwestią doświadczenia. 
W początkowej fazie rób kontrolę poziomu zawartości pojemnika na 
pył dwa razy w tygodniu.

6.2 Opróżnianie pojemnika na pył

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych i 
rękawice ochronne podczas opróżniania 
pojemnika na pył. 

OSTRZEŻENIE!
Nie wyjmuj pojemnika na pył podczas pracy 
wentylatora.

Rys. 6.1
• Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Poluzuj zawór spustowy (A), aby opróżnić zbiornik 

sprężonego powietrza.
• Dokręcić zawór spustowy.

Rys. 6.1 

A

Zawór spustowy

• Poluzuj zacisk szybkiego zwalniania.
• Zwolnij zawleczkę i opuść pojemnik na pył.
• Pociągnij kosz na śmieci do przodu.
• Zamknij worek na odpady i wyjmij go.
• Umieść nowy worek na pył w pojemniku na pył.
• Zainstaluj pojemnik na pył w odwrotnej kolejności.
• Pełny worek na pył należy zutylizować zgodnie z krajowymi 

lub lokalnie obowiązującymi przepisami.
• Podłącz zasilanie sprężonym powietrzem.

6.3 Wymiana wkładu filtracyjnego

Wymień wszystkie wkłady filtrujące w tym samym 
czasie.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych i 
rękawice ochronne podczas wymiany 
wkładu filtracyjnego. 

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie wymieniaj wkładu filtracyjnego przy 
włączonym wentylatorze.

Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.

• Odłącz sprężone powietrze.
• Poluzuj zawór spustowy (patrz Rys. 6.1A), aby opróżnić 

zbiornik sprężonego powietrza.
• Dokręcić zawór spustowy.
• Odłączyć urządzenia sterujące od sieci.

Rys. 6.2
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę (E). Następnie 

odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
• Wyjmij (jeden z) górnych wkładów filtra15(B) i włóż go do 

plastikowego worka, w którym dostarczany jest wymienny 
wkład filtra.

• Zamknij szczelnie worek.
• Umieść nowy wkład filtra w uchwycie wkładu (A) i 

przymocuj go do zdemontowanych części.
• Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych wkładów filtra.
• Podłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Podłącz urządzenie.
• Zużyty wkład filtra zutylizuj zgodnie z lokalnymi 

przepisami.
• Oczyść otoczenie urządzenia.

Rys. 6.2 

A B
DC E F

Wymiana wkładu filtracyjnego

15. Najpierw wyjmując górne wkłady filtracyjne, ogranicza uwalnianie pyłu do 
minimum
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UWAGA
Upewnij się, że przód wkładu filtra jest wyrównany*) 
z obudową filtra, aby pokrywa dobrze się zamykała. 
Jeśli tak nie jest, wkład filtra nie jest prawidłowo 
ustawiony. Może to spowodować wyciek i mniej 
wydajne działanie wkładu filtracyjnego. 
*) tolerancja: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

6.4 Dostęp od tyłu

W celach serwisowych możliwy jest dostęp do modułu 
filtrującego od tyłu. Aby uzyskać dostęp, wykonaj następujące 
czynności.

Rys. 6.3
• Poluzuj zaciski węży (A+C).
• Wyjmij kawałek kanału (B). Upewnij się, że kanał 

spalinowy jest dobrze podparty.

Teraz można sprawdzić wnętrze modułu filtra.

Rys. 6.3 

A

C
B

 Dostęp modułu filtrującego od tyłu

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli system nie działa (prawidłowo), skonsultuj się z 
poniższą listą kontrolną, aby sprawdzić, czy można 
naprawić tą usterkę we własnym zakresie. Jeżeli nie 
będzie to możliwe, należy skontaktować się z 
dostawcą.

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

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Słaba 
wydajność 
odciągu

System nie 
działa 
prawidłowo

Zapchany wkład 
filtrujący

Wymień wkład 
filtracyjny

Odwrócony 
kierunek 
obrotów silnika 
podłączonego 
wentylatora

Zmień kierunek 
obrotów 
wentylatora

Zanieczysz-
czenia 
przelatują 
przez 
urządzenie

Dziurawy wkład 
filtracyjny lub 
nieprawidłowo 
zamontowany

Wymień wkłady 
filtrujące lub 
umieść je 
poprawnie (zobacz 
akapit 6.3)

Brak 
oczyszczania 
wkładu

Luźne przyłącze 
sprężonego 
powietrza

Popraw przyłącze 
sprężonego 
powietrza

Brak 
przyłączonego 
sprężonego 
powietrza lub 
ciśnienie jest za 
niskie

Podłącz lub napraw 
zasilanie sprężonym 
powietrzem

Uszkodzony 
zawór 
membranowy

Wymień zawór 
membranowy

Brak ciśnienia 
w zbiorniku 
sprężonego 
powietrza

Zawór 
spustowy jest 
poluzowany

Dokręcić zawór 
spustowy

Zbiornik 
niepodłączony 
do zasilania 
sprężonym 
powietrzem

Popraw przyłącze 
sprężonego 
powietrza

Syczący 
dźwięk

Brak 
oczyszczania 
wkładu

Uszkodzony lub 
zużyty zawór 
membranowy

Wymień zawór 
membranowy

Nieprawidłowe 
lub uszkodzone 
okablowanie

Popraw lub napraw 
okablowanie

8 CZĘŚCI ZAMIENNE

Zobacz rysunek Rys. V na stronie 21.

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się ze schematem elektrycznym 
dostarczonym z urządzeniami sterującymi.
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10 UTYLIZACJA

Demontaż i utylizacja systemu musi być 
przeprowadzona przez wykwalifikowane osoby.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować środki ochrony dróg 
oddechowych oraz rękawice ochronne 
podczas demontażu i utylizacji systemu.

10.1 Demontaż

Aby bezpiecznie zdemontować system filtrów, przestrzegaj 
poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

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

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

Po demontażu:
 - oczyść obszar demontażu

10.2 Utylizacja

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

DEKLARACJA CE

Deklaracja zgodności CE dla maszyn

My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, Holandia, niniejszym 
oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że 
produkt:
 - MultiDust Bank (MDB)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z 
następującymi dyrektywami:
 - Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EC
 - Dyrektywą ErP 2009/125 EC

Alkmaar, Holandia, 1 grudnia 2022 r.

M.S.J. Ligthart
Product Manager

Instalacja jest zdefiniowana jako połączenie kilku gotowych produktów 
lub komponentów, które montuje instalator w danym miejscu. Różne 
części instalacji są przeznaczone do wspólnego działania w określonym 
środowisku i wykonywania określonego zadania. Cała instalacja musi 
być zgodna z odpowiednimi dyrektywami i normami. Instrukcje 
montażu podane przez producenta, jak również cała metoda instalacji, 
muszą być zgodne z dobrymi praktykami inżynierskimi w kontekście 
instalacji, a także zasadami montażu. Biorąc pod uwagę powyższe, 
instalator będzie odpowiedzialny za ukończenie instalacji i wydanie 
ostatecznej deklaracji zgodności CE.
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ZAŁĄCZNIK

Table I MDB z wylotem bocznym (wloty kwadratowe / wyloty cylindryczne)

Typ Nr artykułu
MDB-4 GO 0000120938

PRO 0000120934
MDB-6 GO 0000120939

PRO 0000120935
MDB-8/V GO 0000120940

PRO 0000120936
MDB-10/V GO 0000120941

PRO 0000120937

Table II Szczegóły dla każdego rodzaju produktu

Typ Wkład filtra Klasa dymów spawalniczych W3 zgodnie z ISO 15012-1 | Klasa pyłu M

Numer Typ Powierzchnia filtra Obciążenie filtra Moc silnika

m²
m³/h kW

CART- min. maks. min. maks.

MDB-4 4
PTFE/10 40 1200 3200

1,1 3,7
PTFE/15 60 1800 4800

MDB-6 6
PTFE/10 60 1800 4800

3 7,5
PTFE/15 90 2700 7200

MDB-8 8
PTFE/10 80 2400 6400

3 7,5
PTFE/15 120 3600 9600

MDB-10 10
PTFE/10 100 3000 8000

3 11
PTFE/15 150 4500 12000

MDB-12 12
PTFE/10 120 3600 9600

5,5 15
PTFE/15 180 5400 14400

MDB-16 16
PTFE/10 160 4800 12800

5,5 18,5
PTFE/15 240 7200 19200

MDB-18 18
PTFE/10 180 5400 14400

7,5 18,5
PTFE/15 270 8100 21600

MDB-20 20
PTFE/10 200 6000 16000

7,5 22
PTFE/15 300 9000 24000

MDB-24 24
PTFE/10 240 7200 19200

11 30
PTFE/15 360 10800 28800

MDB-32 32
PTFE/10 320 9600 25600

15 30
PTFE/15 480 14400 38400

MDB-36 36
PTFE/10 360 10800 28800

15 37
PTFE/15 540 16200 43200

MDB-48 48
PTFE/10 480 14400 38400

PTFE/15 720 21600 57600

MDB-64 64
PTFE/10 640 19200 51200

PTFE/15 960 28880 76800
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Rys. I Wymiary

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 1194 G 1311
D 900

Rys. II Zakres dostaw

MDB-FRAME 2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-BM/2

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-BM/4

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/S

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/M

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/2

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/U

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-INLET/315
MDB-INLET/400
MDB-INLET/500

MDB-INLET/16
MDB-INLET/20
MDB-INLET/24

(kwadratowy)

2x

2x35x 2x 2x

MDB-OUTLET/400
MDB-OUTLET/500

MDB-OUTLET/16
MDB-OUTLET/20

(okrągły)

MDB JOIN KIT

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-HOPPER

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

DB-80

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

Zestaw montażowy 
uszczelnienia MDB

Zestaw uszczelek MDB-BM/2

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Zestaw uszczelek MDB-BM/4
2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Zapasowy zestaw uszczelek MDB

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

SealApplicator

A

B

±10 cm

±
3 cm
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Rys. III Kolejność montażu

Kolejność montażu dla systemu MDB;
 - jeśli dotyczy: zainstaluj moduł (y) MDB-BM/2 jako pierwsze
 - warstwa po warstwie
 - od lewej do prawej
 - instaluj jeden moduł filtra na raz

1
2

3

1
2

3
4

5
6

1
2

3

1
2

3
4

5
6

Rys. IV Pozycje wlotowe i wylotowe

Możliwe pozycje wlotowe (A) i wylotowe (B)
Widok z boku Widok z góry

A

B

A

B

A

B

A

B

A B

A

B

A MDB-INLET/400 kwadrat B MDB-OUTLET/400 
okrągły

MDB-INLET/500 kwadrat MDB-OUTLET/500 
okrągły

MDB-INLET/630 kwadrat
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Rys. V Widok rozstrzelony urządzenia

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000104642

0000102675

0000111381

0000111621

0000103150

0000102584

0000102598

0000111622 (option)

0000102666

0000102411

0000110523

0000110329
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Nr artykułu Opis

0000100297 CART-PTFE/10 / Wkład filtra*)

0000100353 CART-C / Wkład filtra*)

0000100354 CART-E / Wkład filtra*)

0000100356 CART-D Premium Plus / Wkład filtra*)

0000102315 CART-MB / Wkład filtra*)

0000102411 Zawór spustowy ½ cala

0000102584 Zestaw zamka do wkładu filtra CART

0000102598 Pokrętło gwiazdowe M12

0000102666 Pokrywa do wkładu filtra CART 

0000102675 Uchwyt wkładu filtra

0000103150 Zawór magnetyczny MDB, w tym. Cewka 24 V DC i 
kabel 3 m

0000104642 CART-PTFE/15 / Wkład filtra*)

0000110003 CART-D Premium / Wkład filtra*)

0000110004 CART-D Economy / Wkład filtra*)

0000110329 SealApplicator 1000 ml

0000110523 Zapasowy zestaw uszczelek MDB

0000111621 Pokrywa do podłączenia DB-80 do HOPPER

0000111381 DB-80 / Beczka 80 litrów w tym pokrywa i uchwyty

*) Wkład filtra, w tym. maska, rękawice jednorazowe i worek z tworzywa 
sztucznego z opaską do zamknięcia i unieszkodliwienia zużytego wkładu filtra
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