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SE | ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA
Alla rättigheter förbehållna. Syftet med att samla informationen i detta dokument är att underlätta för våra kunder. Den bygger på allmänna data som är relaterade till 
konstruktionsmaterialets egenskaper och de arbetsmetoder som är kända för oss vid tidpunkten för utgåvan av dokumentet och de kan därför när som helst förändras eller kompletteras 
och vi förbehåller oss härmed uttryckligen rätten att ändra eller komplettera dem. Instruktionerna i denna publikation tjänar endast som riktlinjer för installation, användning, underhåll och 
reparation av produkten som nämns på omslaget av detta dokument. Denna publikation skall användas för standardmodellen av produkten av den typ som anges på omslagssidan. 
Därför kan tillverkaren inte hållas ansvarig för eventuella skador som blir följden av tillämpning av denna publikation på den version som faktiskt levererats till er. Denna publikation har 
skrivits med stor aktsamhet. Emellertid kan tillverkaren inte hållas ansvarig, varken för eventuella fel som finns i denna publikation eller för eventuella konsekvenser av dessa. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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FÖRORD

Användning av manualen
Denna manual är avsedd att användas som referensmaterial 
för professionella, utbildade och auktoriserade användare, för 
att de säkert ska kunna installera, använda, underhålla och 
reparera produkten som nämns på framsidan av detta 
dokument. 

Piktogram och symboler
Följande piktogram och symboler används i denna manual:

TIPS
Förslag och rekommendationer för att enklare utföra 
uppgifter och åtgärder.
OBSERVERA
En anmärkning med ytterligare information för 
användaren. En anmärkning som påkallar 
användarens uppmärksamhet på möjliga problem.
FÖRSIKTIGHET!
Procedurer, som om de ej utförs med nödvändig 
varsamhet, kan skada produkten, verkstaden eller 
miljön. 
VARNING!
Procedurer som, om de inte utförs med nödvändig 
försiktighet, kan skada produkten eller orsaka 
allvarlig personskada. 
FÖRSIKTIGHET!
Risk för elektrisk stöt.  

VARNING!
Brandfara! Viktig varning för att förhindra brand. 

VARNING!
Explosionsrisk! Viktig varning för att förhindra 
explosioner. 

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Instruktioner för användning av andningsskydd när 
du utför service, underhåll och reparationsarbeten 
och även vid funktionstest. Vi rekommenderar att 
använda andningsskydd bestående av en halvmask 
enligt EN 149:2001 + A1:2009, klass FFP3 (Direktiv 
89/686/EEG).
Personlig skyddsutrustning (PSU)
Instruktioner att använda skyddshandskar när du 
utför service, underhåll och reparationsarbeten.

Textindikatorer
Listor indikerade med ”-” (bindestreck) avser uppräkningar. 
Listor indikerade med ”•” (listpunkter) beskriver steg som ska 
utföras. 

Service och teknisk support
För information om specifika justeringar, underhåll eller 
reparationer som inte beskrivs i denna manual, kontakta 
leverantören av produkten. De står alltid redo att hjälpa er. Se 
till att ni har följande specifikationer till hands:
 - produktnamn
 - serienummer

Dessa data finns på märkskylten.

Produktbenämningar
 - MultiDust Bank är lika med: MDB
 - Produktspecifikation (4/6/8 etc.) refererar till antal 
filterpatroner 

 - Prefix: 
 - H: horisontell layout
 - V: vertikal layout
 - ingen prefix: fyrkantig layout

1 INTRODUKTION

1.1 Identifiering av produkten

Märkskylten innehåller bland annat följande data:
 - produktnamn
 - serienummer
 - matningsspänning och frekvens
 - strömförbrukning

1.2 Allmän beskrivning

MDB är ett central filtersystem som består av moduler. 
Placering av inlopp och utlopp är variabel. Uppsamling av stoft 
i stofttunnan under varje filtermodul. 

Filterpatroner, utsugsfläkt och kontrollutrustning är inte 
inkluderad och måste beställas separat. 

1.3 Produktkombinationer

1.3.1 Filterpatroner

Urval av de filterpatroner som krävs för att använda systemet. 
Följande typer är tillgängliga:

Filter:
typ yta material
CART-D:
Premium Plus 15 m² BiCo spunnen polyester
Premium 15 m² spunnen polyester
Ekonomi 15 m² cellulosa

CART-C 15 m² BiCo spunnen polyester, 
antistatisk

CART-E 15 m² BiCo spunnen polyester + PTFE 
impregnerat

CART-PTFE 10 m² BiCo spunnen polyester + PTFE 
membran15 m²

CART-MB 10,7 m² cellulosa med polypropylen 
mikrofibrer lager, elektrostatiskt 
laddad

Produktspecifikation typ (MDB-4, MDB-12 etc.) refererar till 
antal filterpatroner som behövs. 

Förbehandling
För att förbättra livslängden på filterpatronerna, är det starkt 
rekommenderat att använda förbehandlingsmaterial 
(PRECO-N). Detta tillämpas till alla typer av filterpatroner, med 
undantag för CART-PTFE och CART-MB. 
Dosering per filterpatron: 500 g.

1.3.2 Utsugsfläkt

Den erforderliga kapaciteten på utsugsfläkten beror på 
storleken på MDB-systemet, den erforderliga prestandan och 
det tillåtna luftflödet genom filterpatronerna.

Tabell I på sida 16 finns en översikt över lägsta och högsta 
luftflöde per MDB-typ, samt lägsta och högsta motoreffekt för 
fläkten. 

1.3.3 Kontrollutrustning

Det finns två sätt att styra MDB-enhetens 
filterrensningssystem och den anslutna fläkten. 

Filter-
system

Kontroll-
utrustning

Beskrivning

MDB GO ControlGo Intelligent kontrollpanel för 
grundläggande fläkt/filterstyrning
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MDB PRO ControlPro Intelligent kontrollpanel med 
HMI för omfattande funktions-
paket för fläkt/filterstyrning; 
fjärråtkomst via nätverk ingår

1.3.4 OilShield | Kalkstensmatare

Du kan använda MDB tillsammans med OilShield för:
 - oljedimma
 - tung oljedimma i svetsröken

1.4 Tillval och tillbehör

Följande produkter kan fås som tillval och/eller som tillbehör:

Typ Beskrivning
DB-TROLLEY/80 Vagn för stofttunna
0000111622 Lock till stofttunna DB-80
BPF Förfiltermodul
CAR-KIT Tryckluftsregulator
MRD-315
MRD-400
MRD-500

Manuellt spjäll med tättslutande blad för att 
reglera luftflödet 

PRECO-N Förbehandlingsmaterial för användning till 
filterpatron CART-D, -C och -E (se paragraf 
1.3.1)

1.5 Tekniska specifikationer

Allmänt
Filterhus material förzinkat stål (i enlighet med DIN 

EN 10152)
 - stålsort DC01+ZE
 - stålsort nr 1.0330

Kapacitet på stofttunna 80 liter
Ljudnivå beror på val av utsugsfläkt
Max. höjd 4800 mm (stativ + 4 

filtermoduler MDB-BM/4)
Max. bredd 4800 mm (4 filtermoduler 

MDB-BM/4 + inlopp/
utloppsmoduler)

Tryckluftssystem
Innehåller tryckluftstank; 
filtermodul:
 - MDB-BM/2
 - MDB-BM/4

ungefär:
 - 10 liter
 - 20 liter

Nödvändig 
tryckluftskvalitet

torr och oljefri i enlighet med 
ISO 8573-3 klass 6

Nödvändigt tryck 4-5 bar
Tryckluftsanslutning inskjutningsanslutning: 

 - in: ⅜ tum 
 - ut: 12 mm

Tryckluftsförbrukning 40-50 nl/puls
Eldata
Ingångsspänning för 
magnetventiler

24 VDC

Godkännande och certifieringar
CE
MDB + CART-PTFE/10 Överensstämmer med W3 (enligt 

EN-ISO 21904-2:2020)MDB + CART-PTFE/15
För detaljer kring svetsröksklass relaterad till produkttyp, 
antal filterpatroner och filteryta, se Tabell I på sida 16. 

Se det tillgängliga databladet för detaljerade 
produktspecifikationer.

1.6 Mått

För dimensioner på separata filtermoduler och 
stativ, se Fig. I på sida 17.

Se tillgängliga produktblad för mått på de 
fullständiga MDB-systemen.

1.7 Omgivande och processförhållanden

Processtemperatur:
 - min.
 - nom.
 - max.

5 °C
20 °C
70 °C

Max. relativ fuktighet 90 %
Lagring 5-45 °C

relativ fuktighet max. 80 %
Användning utomhus ja

1.8 Transport av systemet

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för transportskador efter 
leveransen av maskinen. Hantera alltid systemet och de 
medföljande tillvalen och/eller tillbehören, om sådana finns, 
försiktigt. 

2 PRODUKTBESKRIVNING

2.1 Komponenter

Produkten består av följande huvudkomponenter och element:

Fig. 2.1
A Utloppsmodul(er) (MDB-OUTLET)
B Filterpatroner (CART)
C Fallficka (MDB-HOPPER)
D Stofttunna (DB-80)
E Monteringsram (MDB-FRAME)
F Inloppsmodul(er) (MDB-INLET)
G Filtermodul(er) (MDB-BM/2 och/eller MDB-BM/4)
H RamAir™ pulsförstärkare (filterrensningssystemet består 

av kompressortank + magnetventiler)

SCALE 1 : 7.5
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SCALE 1 : 7.5

A

B

C

D

F

G

E

H
Fig. 2.1 Huvudkomponenter och -element

2.2 Funktion

Den förorenande luften sugs genom inloppsmodulen(erna). 
Luften passerar filterpatronerna inne i filterhuset. Den 
filtrerade luften lämnar filtersystemet via utloppsmoduler och 
kan antingen recirkulera eller avlägsnas till atmosfären. 

Filterpatronerna rensas individuellt från insidan med 
tryckluftsimpulser. Filterrensningssystemet kallas för RamAir™ 
pulsförstärkare. Dammet och smutspartiklarna samlas i 
stofttunnan.

Deflektorplattor bakom varje inloppsmodul balanserar 
dammbelastningen på filterpatronerna.  De fungerar även som 
gnistskydd. 

2.2.1 Kontroll 

Det finns två sätt att aktivera MDB-enhetens 
filterrensningssystem och att styra den anslutna fläkten.

 - MDB GO: ControlGo | Intelligent kontrollpanel för 
grundläggande fläkt/filterstyrning

 - MDB PRO: ControlPro | Intelligent kontrollpanel med HMI för 
omfattande funktionspaket för fläkt/filterstyrning; 
fjärråtkomst via nätverk

3 SÄKERHETSINFORMATION

Allmänt
Tillverkaren tar inget ansvar för skada på produkten 
eller personskada som orsakats genom 
underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna i 
denna manual, eller genom oaktsamhet vid installation, 
användning, underhåll och reparation av produkten som 
nämns på omslaget till detta dokument och motsvarande 
tillbehör.  
Specifika arbetsförhållanden eller de använda tillbehören kan 
kräva ytterligare säkerhetsinstruktioner. Kontakta omedelbart 
leverantören om du upptäcker en potentiell fara vid 
användning av produkten.

Användaren av produkten bär alltid allt ansvar för att 
lokala säkerhetsinstruktioner och bestämmelser ska 
följas. Följ alla tillämpliga säkerhetsinstruktioner och 
bestämmelser.

Användarmanual
 - Alla som arbetar på eller med systemet, måste vara bekanta 
med innehållet i denna manual och måste strikt följa alla 
instruktioner som ges i denna. Ledningen skall instruera 
personalen i enlighet med manualen och följa alla 
instruktioner och anvisningar som ges. 

 - Ändra aldrig ordningen på de steg som ska utföras.
 - Förvara alltid manualen tillsammans med produkten. 

Piktogram och instruktioner på produkten (om 
förekommande)
 - De piktogram, varningar och instruktioner som finns på 
produkten är en del av säkerhetsfunktionerna. De får inte 
täckas över eller avlägsnas och måste finnas och vara 
läsbara under produktens hela livslängd. 

 - Byt eller reparera omedelbart skadade eller oläsliga 
symboler, varningar och instruktioner.

Användare
 - Användningen av detta system är reserverad för behöriga, 
utbildade och kompetenta användare. Tillfällig personal och 
personal under utbildning får endast använda produkten 
under övervakning och ansvar av kvalificerade tekniker. 

 - Var uppmärksam och koncentrera dig på arbetet. Använd 
inte produkten när du är påverkad av droger, alkohol eller 
läkemedel. 

 - Produkten får inte användas av barn eller personer med 
nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller 
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte står under 
övervakning eller har fått instruktioner. 

 - Barn måste övervakas så att de inte leker med produkten.

Avsedd användning1

Produkten har utvecklats enbart för utsug och filtrering av 
gaser och partiklar som frigörs under de vanligaste svetsnings- 
och skärningsprocesserna. Att använda produkten för andra 
ändamål anses strida mot avsedd användning. Tillverkaren tar 
inget ansvar för någon sakskada eller personskada som är 
följden av sådan användning. Produkten har byggts i 
överensstämmelse med toppmoderna standarder och erkända 
säkerhetsföreskrifter. Använd endast denna produkt när den är 
i tekniskt perfekt skick, i enlighet med dess avsedda 
användning och de instruktioner som ges i 
användarhandboken.

Tekniska specifikationer
Specifikationerna som anges i denna manual får inte ändras. 

Modifieringar
Modifiering av (delar av) produkten är inte tillåtet.

Produktkombinationer
Om produkten används i kombination med andra produkter 
eller maskiner, gäller också säkerhetsinstruktionerna i 
dokumentationen till dessa produkter.

Installation
 - Installationen av denna produkt får endast utföras av 
auktoriserade, utbildade och behöriga tekniker. 

 - El-anslutningen måste utföras enligt lokala föreskrifter. 
Säkerställ att det överensstämmer med EMC-föreskrifterna. 

 - Vid installation ska alltid personlig skyddsutrustning (PSU) 
användas för att undvika skador. Detta gäller även för 
personer som beträder arbetsområdet under installationen.

 - Använd nödvändig klätterutrustning och 
säkerhetsanordningar när du arbetar på en högre höjd än 2 
meter (lokala restriktioner kan finnas). 

 - Placera aldrig produkten framför entréer och utgångar som 
ska användas vid nödsituationer. 

 - Var försiktig med eventuella gas- och vattenledningar och 
elektriska kablar.

 - Säkerställ att arbetsplatsen är väl upplyst. 

1. ”Avsedd användning” som förklaras i EN-ISO 12100-1 är den användning för 
vilken den tekniska produkten är lämpad enligt tillverkarens specifikationer, 
inklusive dennes instruktioner i försäljningsbroschyren. Vid tveksamhet är det 
den användning som kan härledas från konstruktionen, modellen och 
funktionen på den tekniska produkten som anses normal användning. Att 
använda maskinen inom gränserna för den avsedda användningen inbegriper 
även att följa instruktionerna i användarmanualen.



0000100513/171121/D MDB GO | MDB PRO 5

 - Var uppmärksam och koncentrera dig på arbetet. Installera 
inte produkten när du är påverkad av droger, alkohol eller 
läkemedel. 

 - Luft som innehåller partiklar av t.ex. krom, nickel, beryllium, 
kadmium, bly m.m. vilka utgör hälsorisker, ska aldrig 
cirkuleras. Denna luft måste alltid föras bort från 
arbetsutrymmet.

Användning
VARNING!
Brandfara! Använd aldrig produkten för:
 - polering i kombination med slipning, svetsning 
eller andra applikationer som genererar gnistor 
(fibrer från polering eller slipmedel från slipskivor är mycket 
brandfarliga och utgör en stor risk för filterbränder när det utsätts 
för gnistor)

 - bågskärning
 - filtrering av brännbara, glödande eller brinnande 
partiklar eller fasta ämnen eller vätskor

 - filtrering av aggressiva ångor (såsom saltsyra) 
eller vassa partiklar

 - filtrering av dammpartiklar som frigörs när man 
svetsar ytor som är behandlade med primer

 - att suga upp cigarretter, cigarrer, oljiga trasor eller 
brinnande partiklar, föremål och syror

VARNING!
Explosionsrisk! Använd inte produkten i situationer 
då det råder explosionsrisk, t.ex.:
 - aluminiumlaserskärning
 - slipning av aluminium och magnesium
 - explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser

VARNING!
Använd aldrig produkten för:
 - utsug av heta gaser (mer än 70 °C kontinuerligt)
 - flamsprutning

 - Inspektera produkten och kontrollera den på skador. 
Bekräfta säkerhetsfunktionernas funktion. 

 - Vid drift ska alltid personlig skyddsutrustning (PSU) 
användas för att undvika skador. Detta gäller även för 
personer som beträder arbetsområdet.

 - Kontrollera arbetsmiljön. Låt inte obehöriga personer beträda 
arbetsområdet. 

 - Skydda produkten mot vatten och fukt.
 - Se till att rummet alltid är ordentligt ventilerat; detta gäller 
särskilt för trånga utrymmen.

 - Se till att verkstaden som är i närheten av produkten, 
innehåller tillräckligt antal godkända brandsläckare 
(anpassad för brandklasser ABC). 

 - Lämna inte några verktyg eller andra föremål i eller på 
enheten. 

 - Svetsströmmens returkrets mellan arbetsstycket och 
svetsmaskinen har ett lågt motstånd. Undvik därför 
anslutning mellan arbetsstycket och MDB, så att 
svetsströmmens returkrets inte kan cirkulera tillbaka 
svetsmaskinen via MDB-enhetens skyddsjord.

Service, underhåll och reparationer
 - Följ underhållsintervallerna som anges i denna manual. 
Uteblivet underhåll kan leda till höga kostnader för 
reparation och revision och kan göra garantin ogiltig. 

 - Använd alltid personlig skyddsutrustning (PSU) för att 
undvika skador. Detta gäller även för personer som beträder 
arbetsområdet.

 - Se till att rummet är tillräckligt ventilerat. 
 - Använd verktyg, material, smörjmedel och serviceteknik som 
är godkänd av tillverkaren. Använd aldrig slitna verktyg och 
lämna inte några verktyg i eller på produkten. 

 - Säkerhetsanordningar som har avlägsnats för service, 
underhåll eller reparationer, måste sättas tillbaka omedelbart 
efter att dessa jobb slutförts och det måste kontrolleras att 
de fortfarande fungerar ordentligt. 

 - Använd nödvändig klätterutrustning och 
säkerhetsanordningar när du arbetar på en högre höjd än 2 
meter (lokala restriktioner kan finnas). 

 - Gör rent området efteråt. 

OBSERVERA
Service, underhåll och reparationer ska alltid utföras 
i enlighet med direktiv TRGS 560 och TRGS 528 av 
auktoriserade, behöriga och utbildade personer som 
har goda kunskaper om arbetsmetoderna.
OBSERVERA
Innan man utför service, underhåll och/eller 
reparationer:
 - koppla bort kontrollutrustning från 
huvudströmmen

 - koppla från tryckluftsförsörjningen
 - bryt strömmen till alla anslutna externa enheter 

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar 
vid service, underhåll och reparationer.

VARNING
Industridammsugare som används under service 
och underhåll skall uppfylla dammklass H i enlighet 
med EN 60335-2-69 eller HEPA klass (effektivitet) 
≥99,97 % vid 0,3 µm).

4 INSTALLATION

4.1 Verktyg och krav

Följande verktyg och förhållanden är nödvändiga för 
att installera filtersystemet:
 - allmänna verktyg
 - lyftutrustning (t.ex. gaffeltruck)
 - ventilationstejp

4.2 Uppackning

Se Fig. II på sida 17 för leveransomfånget för 
varje modulärt komponentpaket.

4.3 Monteringsram (MDB-FRAME)

Fig. 4.1
• Montering av montagestativet2 med skruvar M8x16 (A) och 

brickor (B). Dra åt skruvarna löst.

2. Notera: den ”öppna” sidan av stängerna är på utsidan



0000100513/171121/D MDB GO | MDB PRO 6

Fig. 4.1 

BA

C
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B

D

Montering av monteringsramen

4.3.1 Utloppsmodulen (tillval) eller täckplåt och 
hopper (fallficka) 

Det är möjligt att montera en utloppsmodul (MDB-OUTLET) 
bakom fallfickan (MDB-HOPPER). Om du inte gör detta, måste 
du montera en täckplåt (MDB-COVER/U) på denna position. Se 
Fig. III på sida 18. 

För att montera en utloppsmodul, gör följande. 

Att känna till alla möjliga positionerna för 
utloppsmodulen, se Fig. V på sida 18 (B). 

Utloppsmodul (MDB-OUTLET)
Fig. 4.4
• Borra ett Ø 9 mm hål i de två skårorna (A) på 

utloppsmodulen.

Fig. 4.2 

A (2x)

Utloppsmodul

Fig. 4.3
• Tillfällig demontering av baksidan av ramen för att sätta 

utloppsmodulen på ramen. 

Fig. 4.3 Utloppsmodul på stativ

Fig. 4.4
• Lyft något på utloppsmodulen och lägg supportprofilerna 

(A) i slitsarna (B). 

Fig. 4.4 

A (2x)

B (4x)

Stödprofiler

Fig. 4.5
Fallficka (MDB-HOPPER)
• Ställ fallfickan (B) på stativet. 

Täckplåt (MDB-COVER/U)
Om du inte har monterat någon utloppsmodul (MDB-OUTLET), 
måste du montera en täckplåt (MDB-COVER/U).
• Om lämpligt: lägg täckplåten (A) på stativet.

Fig. 4.5 

A

B

A

B

Fallficka + täckplåt

Fastsättning
• Skruva fast skruvarna på hela stativet (se Fig. 4.1). 

Fig. 4.6 
Lyftpinne för stofttunna 
• Montera lyftpinnen (B) på stativet. Placera skruvarna 

M10x40 (A) från insidan in i de slitsade hålen3.  

3. Inga muttrar behövs. Lyftpinnen till stofttunnan har lite tolerans
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Fig. 4.6 
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A

Lyftpinne för stofttunna 

Fig. 4.7
• Montera låsanordningen (A) med 2 brickor och 2 skruvar. 

Fig. 4.7 

D

A

A

B

A

B C

A

Låsanordning

Fig. 4.8
• Montera lyftpinnen (B) genom hålen och fäst den med 2 

saxsprintar (A). 
• Montera förlängningsröret med handtag (C) in i lyftpinnen. 

Fig. 4.8 

D

A

A

B

A

B C

A

Lyftpinnen

Fig. 4.9
Tätning (MDB tätningsmonteringssats)

Att applicera 
tätningarna:

Att använda tätningen/
applikatorn:

• Avlägsna damm, om det finns, från den övre ramen. 
• Lägg tätningarna löst på ramen och för ihop dem4.
• Se till att formerna passar ihop och sitter ordentligt.

4. Oroa dig inte för en mindre felpassning av tätningshålen

Fig. 4.9 Tätningar på ramen

En remsa 846 mm är överflödig.

Fig. 4.10

• Börja med en lång tätning (1046 mm). 
• Försök undvika att röra vid den klibbiga sidan 

med fingrarna.
• Se till att du fäster tätningen i centrum på 

ramens kanter och att formerna passar ihop.

• Skala av cirka 50 mm av ryggmaterialet (A) och fäst 
tätningen på ramen. Dra ryggmaterialet till insidan av 
ramen. 

• Fortsätt med att dra av och fäst tätningen i steg cirka 50 
mm enligt indikerad sekvens (B).

Fig. 4.10 

A

B

± 50 mm

1
2

34

5

Avlägsna ryggmaterialet

4.4 Filtermoduler (MDB-BM/2 och/eller 
MDB-BM/4)

MDB filtersystem består ofta av fler än en filtermodul. 
Systemet ska monteras lager för lager från vänster till höger. 

Fig. IV på sida 18 är ett exempel på rätt sekvens. 
Om det är tillämpligt: installera MDB-BM/2 
modul(erna) först.

Speciellt konstruerade tätningar (MDB tätningsmonteringssats) 
mellan ramen, de individuella filtermodulerna, inlopp/
utloppsmoduler och täckplåtar är nödvändiga för att göra hela 
MDB systemet lufttätt. Högst upp och på höger sida av varje 
filtermodul finns redan tätningar monterade. Endast på 
filtermodulerna på vänster sida på MDB systemet måste man 
förse med ytterligare tätningar. Antalet beror på systemets 
konfiguration. 
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Fig. 4.11
• Räkna antalet horisontella rader på filtersystemet för att 

ska veta hur många filtermoduler du måste förse med 
ytterligare tätningar. 
Exempel: MDB-24/V  3 filtermoduler

Fig. 4.11 

3x

 Ytterligare tätningar på filtermodul på # filtermoduler

För att montera ytterligare tätningar på vänster sida av en 
filtermodul, gör följande.

Fig. 4.12
• Avlägsna pappkartongen och plasten från filtermodul5.
• Lyft och vänd filtermodulen 90 grader i 

originalförpackningen6.

Fig. 4.12 Uppackning

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Fig. 4.13
• Avlägsna damm, om det finns, från filtermodulens kantytor. 
• Lägg tätningarna löst på filtermodulen och för ihop dem7.
• Se till att formerna passar ihop och sitter ordentligt.

Fig. 4.13 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Tätning på filtermodul

5. Lämna kvar filtermodulen på pallen för att undvika skador

6. Flytta inte filtermodulen för att undvika skador på tätningarna och 
ryggmaterial

7. Oroa dig inte för en mindre felpassning av tätningshålen

Fig. 4.14

• Börja med en lång tätning (1046 mm). 
• Försök undvika att röra vid den klibbiga sidan 

med fingrarna.
• Se till att du monterar tätningen i centrum på 

kanterna och att formerna passar ihop.

• Skala av cirka 50 mm av ryggmaterialet (A) och fäst 
tätningen på filtermodulen. Dra ryggmaterialet till insidan 
av filtermodulen. 

• Fortsätt med att dra av och fäst tätningen i steg cirka 50 
mm enligt sekvensen nedan.

Fig. 4.14 

A

± 50 mm

1
2

34
6

5

 Avlägsna ryggmaterialet

Fig. 4.15
• Lyft och vänd filtermodulen tillbaka till sin originalposition. 
• Upprepa proceduren för de återstående filtermodulerna (se 

Fig. 4.11 för numret).

Fig. 4.15 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Vänd om

För att reparera trasig eller skadade applicerade 
tätningar, gör följande.
• Ta bort den skadade eller felaktigt applicerade 

tätningen. 
• Företrädesvis: avlägsna återstående lim, om det 

finns, från filtermodulen (t.ex. med 
klistermärkesborttagare). Se till att du inte 
skadar oskadade tätningar. 

• Applicera en reservdelstätning enligt 
ovanstående instruktioner.
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OBSERVERA
Allmänna monteringsinstruktioner
• Avlägsna ryggmaterialet innan du placerar de 

spetsiga positioneringstapparna på ramen och 
filtermodulen. Försök undvika att röra vid de 
klibbiga tätningarna med fingrarna.

• Använd alltid SealApplicator smörjmedel på 
tätningsmaterialet före du ansluter någon 
komponent på MDB-systemet 8.  
Genom att använda SealApplicator kan du lätt 
flytta filtermodulen så att den kommer i rätt 
position. Efter ungefär 60 sekunder har 
smörjmedlet torkat så mycket att du inte mer 
kan flytta den.

• Installera en filtermodul i taget. Efter sprayning, 
placera omedelbart filtermodulen eller annan 
komponent 9. 

Vertikal anslutning av filtermodulerna 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Horisontell anslutning av filtermodulerna 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Se Fig. IV på sida 18 för instruktioner angående 
monteringssekvens.
Avlägsna filterlocken och de runda täckplåtarna på 
baksidan av filtermodulerna för att lättare komma åt 
på insidan av filtermodulerna i anslutningssyfte.

Monteringsinstruktionerna som följer rör både singel 
eller flerstaplade MDB-system. Några instruktioner 
hänvisar endast till enkla eller flera staplar av 
MDB-system. Detta är klart markerat i texten.

Enkel MDB Flerstaplad MDB

8. Tätningarna har ett starkt lim; om du inte använder SealApplicator kan 
komponenterna fastna vid varandra i felaktig position och de kan då inte 
demonteras utan att skadas.

9. Efter cirka 60 sekunder förlorar SealApplicator smörjmedel dess funktion och 
du kan inte längre flytta den. Montera därför inte många filtermoduler eller 
staplar av filtermoduler samtidigt. Det tar helt enkelt för lång tid.

4.4.1 Filtermodul på ram 

Fig. 4.16
• Ställ MDB-FRAME (A) i helt horisontellt läge. 
• Endast flerstaplade MDB system:  

Placera den eller andra ramarna (B) bredvid.

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

Stativ

Fig. 4.17
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
• (2) Placera 4 positioneringstappar i de övre korgmuttrarna 

på monteringsramen (hörnpositioner). 
• (3) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.
• (4) Placera filtermodulen på ramen inom 60 sekunder.
• (5) Placera en bricka + låsmutter på 

positioneringstapparna och skruva fast dem. 

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

 Filtermodul på första stativ

Fig. 4.18
• Placera pinnskruvar i de två återstående korgmuttrarna och 

dra åt dem med en flänsmutter (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

Placering av pinnskruvar
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Fig. 4.19
Endast flerstaplade MDB system:
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningarna:

 - på ramen
 - på den vertikala sidan av filtermodulen

• (2) Placera 4 positioneringstappar i de övre korgmuttrarna 
på monteringsramen (hörnpositioner). 

• (3) Spraya SealApplicator smörjmedel på tätningarna (på 
ram + sida av filtermodul)10.

• (4) Placera filtermodulen på ramen inom 60 sekunder.
• (5) Placera en bricka + låsmutter på 

positioneringstapparna och skruva fast dem. 

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

 Filtermodul på andra ram

Fig. 4.20
Endast flerstaplade MDB system:
• Placera pinnskruvar i de 9 (filtermodul) + 2 (ram) 

korgmuttrarna och dra åt dem med flänsmutter.

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

 Placering av pinnskruvar

Fig. 4.21
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
• (2) Placera 4 positioneringstappar i de övre korgmuttrarna 

i den första filtermodulen (hörnposition). 
• (3) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.
• (4) Placera ytterligare en filtermodul (A) på den tidigare 

inom 60 sekunder. 
• (5) Placera en bricka + låsmutter (B) på 

positioneringstapparna och skruva fast dem. 

10. Börja med de horisontella ytorna

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

 Filtermodul på första filtermodul

Endast enkla MDB system:
• Om möjligt: upprepa instruktionerna från Fig. 4.21.  

Fig. 4.22
• Placera pinnskruvar i de fem återstående korgmuttrarna 

mellan filtermodulerna och dra åt dem med flänsmutter 
(B).

Fig. 4.22 

A

A

A

A

B

B

B

B
B

A (4x) B (5x)

 Placering av pinnskruvar

Fig. 4.23
Endast flerstaplade MDB system:
• (1) Ta bort ryggmaterialet från tätningarna (horisontella + 

vertikala sidan av filtermodulerna).
• (2) Placera 4 positioneringstappar på de övre 

korgmuttrarna på filtermodulen (hörnpositioner). 
• (3) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna 

(horisontella + vertikala sidan av filtermoduler) 10.
• (4) Placera filtermodulen på den tidigare inom 60 

sekunder.
• (5) Placera en bricka + låsmutter på 

positioneringstapparna och skruva fast dem. 
Vertikal anslutning
• Placera pinnskruvar i de fem återstående korgmuttrarna 

och dra åt dem med en flänsmutter.
Horisontell anslutning
• Placera pinnskruvar i de nio korgmuttrarna och dra åt dem 

med en flänsmutter.
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Fig. 4.23 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

 Filtermodul på den andra filtermodulen

• Om möjligt, upprepa instruktionerna från Fig. 4.21 och Fig. 
4.22 för att utöka MDB-systemet (max. 4 filtermoduler 
ovanpå varandra).

4.5 Moduler luftinlopp (MDB-INLET) och utlopp 
(MDB-OUTLET)

Se Fig. V på sida 18 för möjliga placeringar av 
inlopp (A) och utlopp (B). 

4.5.1 Gnistskydd

För att optimera luftflödet och för att skydda filterpatronerna 
måste du montera 2 gnistskydd bakom varje inloppsmodul. 

Fig. 4.24
• Montera gnistskydden (A) på insidan av filtermodulen vid 

läget för inloppsmodulen (uppe på eller på sidan) med 
flänsskruvar (B). 

• Se till att anpassa gnistskydden med hålen på 
filtermodulen (C). 

Fig. 4.24 

B (4x)

A (2x)

C

Gnistskydd

4.5.2 inloppsmodul

För att montera inloppsmodulen, gör följande.

Fig. 4.25
• Gör ytterligare hål i tätningarna på filtermodulen, i den 

position där du vill montera inloppsmodulen. 
• (1) Avlägsna ryggmaterialet på tätningen.
• (2) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.
• Montera filtermodulen (A) på filtermodulen inom 60 

sekunder. 
• (3) Skruva fast inloppsmodulen med flänsskruvarna. 

Om tillämpligt: 
• Upprepa proceduren för andra inloppsmoduler.  
• Fäst silvertejp mellan för att sammankoppla två eller flera 

inloppsmoduler. Säkerställ att anslutningen är lufttät.

Fig. 4.25 

SOORTELIJKE TEKENNG
MET DEFLECTION PLATES

LOSSE BOORSCHROEVEN/
DRILL SCREWS

20x

20x

A

11

2

3

4

Inlopps-/utloppsmoduler för luft

4.5.3 Utloppsmodul

Se paragraf 4.5.2. Inloppsmodul = utloppsmodul. 

4.5.4 Ändlock

Med varje luftinlopp och utlopp levereras ett ändlock. När du 
monterar kanaler på båda sidorna på modulerna, måste du 
montera ett ändlock.

Om tillämpligt: 
• Montera ett ändlock på den öppna sidan av inlopp/

utloppsmodulen. 
• Fäst den med självgängande skruvar. 
• Använd silvertejp för att säkerställa att det är lufttätt.  

4.6 Tryckluftsanslutning 

Varje filtermodul innehåller en tryckluftsslang med en 
T-koppling. 

Fig. 4.26
• Montera varje T-koppling (C) på baksidan av varje 

filtermodul. 
• Seriekoppla slangarna. 
• Montera en plugg (A) i den sista T-kopplingen. 
• Montera tryckluftsregulator (CAR-KIT eller liknande) (B) på 

monteringsramen. Ställ den till max 5 bar. 
• Anslut den lösa änden av tryckluftsslangen till 

tryckluftsregulatorn. Se till att riktningen på luftflödet 
genom regulatorn är rätt; detta indikeras med pilen på 
backsidan. 

• Anslut tryckluftsregulatorn till matning av tryckluft. 
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Fig. 4.26 
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Tryckslang

4.7 Täckplåtar

Fig. 4.27
• Gör ytterligare hål i tätningarna. De måste stämma 

överens med hålen i filtermodulen.
• (1) Avlägsna korgmuttrarna från på ovansidan av 

filtermodulen/filtermodulerna. 
• (2) Avlägsna ryggmaterialet på tätningarna.
• (3) Spraya smörjmedel SealApplicator på tätningarna.
• Montera en täckplåt inom 60 sekunder på filtermodulen. 
• (4) Montera täckplåten med flänsskruvarna. 
• Upprepa denna procedur för de återstående täckplåtarna.

Fig. 4.27 

2

1

3

4

Täckplåtar

4.8 Filterpatroner

För att montera filterpatronerna, gör följande. 

Fig. 4.28
• Lossa stjärnknoppen (F) och ta bort täckplåten (E), 

muttern (D) och metallbrickan (C).
• Montera filterpatronen (B) på filterhållaren (A). 
• Montera tillbaka de borttagna delarna i omvänd ordning. 

Fig. 4.28 

A B
DC E F

Montering av filterpatronerna

OBSERVERA
Se till att fronten på filterpatronen är i linje *) med 
filterhuset, så att locket sluter tätt. Om detta inte är 
fallet, sitter filterpatronen inte rätt. Detta kan 
orsaka läckage och sämre effektivitet för 
filterpatronen. 
*) tolerans: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

• Upprepa proceduren med återstående filterpatroner. 

4.9 Stofttunna

Fig. 4.29
• Ställ stofttunnan (D) under fallfickan (A).  
• Använd handtaget (C) för att lyfta stofttunnan och ställ den 

i rätt position.
• Anslut stofttunnan till fallfickan med 

snabbanslutningsklämma (B). 

Fig. 4.29 

A

B

C

D

 Stofttunna
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4.10 Elektrisk anslutning

För den elektriska anslutningen till 
rensningssystemet och fläkten, se 
installationsmanualen för kontrollutrustning 
ControlGo eller ControlPro, som levereras med produkten.

4.11 Tillval

4.11.1 Injusteringsspjäll MRD-315/400/500

• Montera injusteringsspjället i lämplig position i 
inloppskanalen.  

4.11.2 PRECO-N (material för förbehandling)

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar 
när du applicerar förbehandlingen.  

• Koppla från tryckluftsförsörjningen.
• Placera förbehandlingsmaterialet in en hink.
• Ta bort stofttunnan.
• Starta den anslutna fläkten. Den måste gå på högsta 

hastighet.
• Tillsätt 11 förbehandlingsmaterialet gradvis i fallfickan 

(hopper).
• Stanna fläkten.
• Montera stofttunnan.

4.12 Installationschecklista
√
√
√

# Kontrollera OK

1. Har du skruvat fast alla skruvarna på 
monteringsstativet?

2. Är alla anslutningar lufttäta? 

3. Finns det 4-5 bar tryckluft tillgängligt?

4. Är filterpatronerna rätt monterade?

5. Är stofttunnan rätt monterad? Är den ansluten till 
fallfickan med snabbanslutningsklämma?

6. Har den anslutna utsugsfläkten rätt rotationsriktning?

7. Är det rätt luftmängd på utsugssystemet i enlighet 
med specifikationen?

5 ANVÄNDNING

VARNING!
Brandfara! Använd inte produkten för polering i 
kombination med slipning, svetsning eller annan 
tillämpning som genererar gnistor.  
Se kapitel 3 / Användning.

5.1 Kontroll

Sättet att styra MDB-systemet, beror på vilken MDB-typ som 
valts; 
 - MDB GO: se installations- och användarmanual av ControlGo
 - MDB PRO: se installationsmanual och online användarmanual 
av ControlPro

11. Doseringshastighet: ungefär 1 kg per minut

6 UNDERHÅLL

VARNING!
Eftersatt underhåll kan orsaka brand. 

6.1 Periodiskt underhåll

De indikerade underhållsintervallerna kan variera beroende på 
de speciella arbetsförhållandena och omgivningens 
förutsättningar. Därför rekommenderar vi en grundlig 
inspektion av hela systemet en gång om året utöver det 
periodiska underhållet som anges. För detta ändamål vänligen 
kontakta er leverantör.

Komponent Åtgärd Frekvens: 
var X månad

X=3 X=12

Stofttunna Töm; se paragraf 6.2 *)

Trycklufts-
regulator (tillval)

Töm X

Hölje Säkerställ att det inte finns något 
luftläckage

X

Tryckluftssystem Säkerställ att anslutningen är 
korrekt

X

Säkerställ att trycket är korrekt 
(4-5 bar)

X

Säkerställ att ventiler och 
membran inte är skadade

X

Filterpatroner Säkerställ att positionen är 
korrekt; se paragraf 4.8

X

Skruvar Säkerställ att alla skruvar är 
korrekt fastskruvade 

X

*) Vid användning måste du regelbundet kontrollera nivån i 
stofttunnan. Tömningsfrekvensen beror på hur intensivt 
utrustningen används och detta är något användaren måste 
lära sig erfarenhetsmässigt. 
Börja med att kontrollera nivån i stofttunnan två gånger i 
veckan.

6.2 Tömning av stofttunnan

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar 
när du tömmer stofttunnan.  

VARNING
Avlägsna inte stofttunnan när fläkten går. 

Fig. 6.1
• Koppla från tryckluftsförsörjningen. 
• Lossa avtappningsventilen (A) för att tömma 

tryckluftstanken. 
• Dra åt avtappningsventilen.

Fig. 6.1 

A

Avtappningsventil
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• Lossa snabbanslutningsklämman.
• Lösgör lyftpinnen och sänk stofttunnan. 
• Dra stofttunnan framåt. 
• Försegla avfallspåsen ordentligt och ta ut den. 
• Placera en ny avfallssäck i stofttunnan.
• Montera stofttunnan i omvänd ordning.
• Kassera det förbrukade filtret i enlighet med nationella eller 

lokala bestämmelser. 
• Anslut tryckluftsförsörjningen.  

6.3 Filterbyte

Byt alla filterpatroner under samma tid.
 

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar 
när du byter filterpatronerna.  

VARNING
Byt inte filterpatronerna när fläkten går. 

För att byta filterpatronerna, gör följande. 

• Koppla från tryckluftsförsörjningen. 
• Lossa avtappningsventilen (se Fig. 6.1A) för att tömma 

tryckluftstanken. 
• Dra åt avtappningsventilen.
• Koppla bort kontrollutrustningen från huvudströmmen.

Fig. 6.2
• Lossa stjärnknoppen (F) och ta bort täckplåten (E), 

muttern (D) och metallbrickan (C).
• Ta bort (en av) de övre filterpatronerna12 (B) och stoppa 

den i plastsäcken som följer med den nya filterpatronen. 
• Knyt ihop säcken ordentligt. 
• Placera en ny filterpatron på filterhållaren (A) och fäst den 

med de tidigare borttagna delarna. 
• Upprepa proceduren med de nedre filterpatronerna. 
• Anslut tryckluftsförsörjningen. 
• Sätt på strömmen till systemet.
• Kassera de använda filterpatronerna i enlighet med 

nationella eller lokala bestämmelser.
• Rengör området kring systemet. 

Fig. 6.2 

A B
DC E F

Filterbyte

12. Om de översta filterpatronerna rengörs först blir utsläppet av föroreningar så 
litet som möjligt

OBSERVERA
Se till att fronten på filterpatron är i linje *) med 
filterhuset, så att täckplåten sluter tätt. Om detta 
inte är fallet, sitter filterpatronen inte rätt. Detta 
kan orsaka läckage och sämre effektivitet för 
filterpatronen. 
*) tolerans: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

7 FELSÖKNING

Om systemet inte fungerar (korrekt), gå igenom 
checklistan nedan för att se om du kan avhjälpa 
felet på egen hand. Om detta inte är möjligt, 
kontakta din leverantör.

VARNING
Följ säkerhetsföreskrifterna i kapitel 3 när du utför 
åtgärderna nedan. 

Symtom Problem Möjlig orsak Lösning 

Dålig 
utsugs-
kapacitet

Systemet 
fungerar inte 
riktigt

Igensatta 
filterpatroner

Byt filterpatronerna

Omvänd 
rotations-
riktning för 
motorn till den 
anslutna fläkten

Ändra 
rotationsriktningen

Förorening av 
anläggningen

Filterpatroner 
är trasiga eller 
sitter inte rätt

Byt filterpatronerna 
eller placera dem 
korrekt (se paragraf 
6.3)

Ingen 
filterrensning

Lös 
trycklufts-
anslutning

Reparera 
trycklufts-
anslutningen

Ingen tryckluft 
är tillgänglig 
eller lufttrycket 
är för lågt

Reparera 
trycklufts-
försörjningen

Defekta 
membran-
ventiler

Byt 
membranventilerna

Inget tryck i 
trycklufts-
behållaren

Avtappnings-
ventil är lös

Dra åt 
avtappningsventilen

Tanken är inte 
kopplad till 
tryckluften

Reparera 
trycklufts-
anslutningen

Väsande ljud Ingen 
filterrensning

Defekta eller 
utslitna 
membran-
ventiler

Byt 
membranventilerna

Felaktig eller 
skadad ledning

Korrigera eller 
reparera 
ledningarna
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8 RESERVDELAR

Se sprängskiss Fig. VI på sida 19. 

9 ELSCHEMA

Se elschemat som levereras tillsammans med 
kontrollutrustningen.

10 AVYTTRING

Demontering och bortskaffande av systemet måste 
göras av behöriga personer. 

Personlig skyddsutrustning (PSU)
Använd andningsskydd och skyddshandskar 
när du demonterar och kasserar systemet.

10.1 Demontering

För säker demontering av filtersystemet, följ noga 
säkerhetsinstruktionerna som medföljer.

Före nedmontering av filtersystemet: 
 - koppla bort den från huvudströmmen
 - koppla bort den från tryckluften
 - rengör utsidan

Under nedmontering av filtersystemet:
 - se till att området är tillräckligt ventilerat, t.ex. med en mobil 
ventilationsenhet

Efter nedmontering av filtersystemet:
 - rengör demonteringsområdet

10.2 Avyttring

Kassera föroreningarna och damm, tillsammans med använda 
filterpatroner, på ett professionellt sätt i enlighet med 
nationella eller lokala bestämmelser. 

CE-FÖRSÄKRAN

CE-försäkran om överensstämmelse för 
maskiner

Vi, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK  Alkmaar, Nederländerna, intygar härmed, 
på eget ansvar, att produkten:
 - MultiDust Bank (MDB)

vilken denna deklaration syftar på, uppfyller villkoren i följande 
direktiv:
 - Maskindirektivet 2006/42 EG
 - EMC 2014/30 EU
 - LVD 2014/35 EU
 - Direktivet ErP 2009/125 EG

Alkmaar, Nederländerna, 1 juli 2019

M.S.J. Ligthart
Produktchef

En installation definieras som en kombination av flera färdiga 
produkter eller komponenter som monteras ihop av en installatör på en 
given plats. De olika delarna av installationen är avsedda att fungera 
tillsammans i en särskild omgivning och att utföra en specifik uppgift. 
Hela installationen måste uppfylla relevanta direktiv och standarder. 
Monteringsinstruktionerna som anges av tillverkaren, samt hela 
installationsmetoden, måste vara i enlighet med lämplig teknisk praxis i 
installationssammanhang, samt uppfylla installationsreglerna. Givet 
ovanstående, är installatören ansvarig för att genomföra installationen 
och utfärda slutlig EG-försäkran om överensstämmelse.
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BILAGA

Tabell I 

Typ Filterpatroner Svetsröksklass W3 enligt ISO 15012-1 | Stoftklass M

Nr Typ Filteryta Filterbelastning Motoreffekt

m²
m³/h kW

CART- min. max. min. max.

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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Fig. I Mått

A

D

B

C

E

F

G

MDB-FRAME

MDB-BM/2

MDB-BM/4

mm tum mm tum
A 900 35,4 E 1060 41,7
B 450 17,1 F 1255 49,4
C 1195 47,0 G 1310 51,6
D 900 35,4

Fig. II Leveransomfattning
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26x

22x

11x

MDB-BM/2
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4x
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42x

M10x40
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9x4x

8x
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2x 22x

26x

22x
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MDB-BM/4
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4x
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M8x16
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8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x
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MDB-COVER/S
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4x
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42x
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9x
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2x 22x

26x

22x

11x

MDB-COVER/M

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x
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M8x16
42x
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9x4x

8x

9x
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MDB-COVER/2
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MDB-COVER/U
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2x

2x
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4x
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42x
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9x4x

8x

9x
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18x

2x 22x

26x

22x
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MDB-INLET/315
MDB-INLET/400
MDB-INLET/500

2x

2x

2x

2x

2x

4x

4x

45x

M8x16
42x

M10x40
2x

9x4x

8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB-OUTLET/315
MDB-OUTLET/400
MDB-OUTLET/500
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MDB JOIN KIT
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2x
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MDB-HOPPER
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M8x16
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9x4x

8x

9x
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DB-80
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2x
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8x

9x

4x

4x

18x

2x 22x

26x

22x

11x

MDB 
tätnings-
monteringssats

Tätning set MDB/2

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Tätning set MDB/4
2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

Reservdel tätningsset MDB

2x

2x

4x

4x

1x

1x

1x

SealApplicator

A

B

±10 cm

±
3 cm
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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 Monteringssekvens

Monteringssekvens för MDB-systemet;
 - Om det är tillämpligt: installera MDB-BM/2 modul(erna) 
först

 - lager på lager
 - från vänster till höger
 - en filtermodul i taget

1
2

3

1
2

3
4

5
6

1
2

3

1
2

3
4

5
6

Fig. V In- och utloppspositioner

Möjliga positioner för inlopp (A) och utlopp (B); även 
spegelvänd

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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BILAGA

Fig. VI Sprängskiss

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000104642

0000102675

0000111381

0000111621

0000103150

0000102584

0000102598

0000111622 (option)

0000102666

0000102411

0000110523

0000110329

Artikelnr Beskrivning

0000100297 CART-PTFE/10 / Filterpatroner*)

0000100353 CART-C / Filterpatroner*)

0000100354 CART-E / Filterpatroner*)

0000100356 CART-D Premium Plus / Filterpatroner*)

0000102315 CART-MB / Filterpatroner*)

0000102411 Avtappningsventil ½ tum

0000102584 Låssats för CART-filterpatron

0000102598 Stjärnknopp M12

0000102666 Täckplåt för CART-filterpatron 

0000102675 Filterpatronhållare

Artikelnr Beskrivning

0000103150 Magnetventil MDB, inkl. 24V DC spole och 3 m kabel

0000104642 CART-PTFE/15 / Filterpatroner*)

0000110003 CART-D Premium / Filterpatroner*)

0000110004 CART-D Economy / Filterpatroner*)

0000110329 SealApplicator 1000 ml

0000110523 Reservdel tätningsset MDB

0000111621 Lock för anslutning av DB-80 till HOPPER (fallficka)

0000111381 DB-80 / Stofttunna 80 liter, inkl. lyftstång och 
handtag

*) Filterpatron, inkl. skyddsmask, engångshandskar och plastsäck med tätning för 
insamling och kassering av använd filterpatron
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