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Tack för att Du köpt en Plymovent produkt.  
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FÖRORD

Denna manual ska användas som hjälp för utbildade och autorise-
rade användare så att dessa på ett säkert sätt kan installera, använda, 
utföra underhåll och reparera produkten nämnd på framsidan av detta 
dokument.

Bilder och symboler
Följande bilder och symboler används i denna manual:

Service och teknisk support
För information om specifika justeringar, underhåll eller  
reparationsarbete som ej nämns i denna manual, vänligen  
kontakta leverantören.
Vid kontakt med leverantören, vänligen uppge:
- produktnamn
- serienummer
Denna information finns på typskylten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs instruktionen innan installation och användning av kontrollskåp för 
att uppnå optimal funktion.

A. Läs Produktmanualen och Viktiga Säkerhetsinstruktioner noga. 
 Om dessa instruktioner ej följs kan det leda till systemavbrott  
 eller försämrad funktion.
B. Följ ett regelbundet service- och underhållsschema för effektiv drift.

För att unvika elektrisk stöt, brand och personskador:
•	 Placera	inte	kontrollskåpet	i	våt	eller	fuktig	miljö.
•		 Placera	inte	kontrollskåpet	utomhus.

1.1 Produktidentifikation
Typskylten innehåller bl a följande:
•	produktnamn	
•	serienummer	
•	nätspänning	och	frekvens	
•	effektförbrukning

1.        INTRODUKTION

NOTERA!

En notering innehållande information för användaren. 
Denna belyser eventuella problem för användaren.

VARNING!

Handhavande, som utförs med oaktsamhet, kan  
förstöra/skada produkten, verkstaden eller miljön.

VARNING!

Handhavande, som utförs med oaktsamhet, kan 
förstöra/skada produkten eller orsaka allvarliga 
personskador.

VARNING!

Varnar för elektrisk stöt.

VARNING!

Viktig varning för att förhindra brand.

VARNING!

Använd andningsskydd. Om detta inte görs kan det 
resultera i allvarliga personskador.

VARNING!

Använd skyddshandskar. Om detta inte görs kan det 
resultera i allvarliga personskador.
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Allmänt
Tillverkaren tar ej ansvar för skador på produkt eller person som 
uppkommit förorsakade av försummelse av säkerhetsinstruktionerna 
eller genom oaktsamhet vid installation, användning, underhåll eller 
reparation av produkten nämnd på framsidan av detta dokument och till 
denna passande tillbehör.
Specifika arbetsförhållande eller tillbehör kan kräva ytterligare säker-
hetsinstruktioner. Om Ni upptäcker möjlig fara vid användning av denna 
produkt, kontakta omedelbart Er leverantör.
Användaren är alltid ansvarig för att följa lokala säkerhetsinstruktioner 
och lagar. Följ alla gällande säkerhetsinstruktioner och lagar.

Produktmanual
•		 Alla	som	arbetar	vid	eller	med	produkten	måste	vara	medvetna	 
 om innehållet i denna manual och måste följa instruktionerna.  
 Ledningen ska instruera personal i enlighet med manualen och de  
 ska följa alla angivna instruktioner.
•		 Instruktionerna	måste	följas	i	rätt	ordning.
•	 Förvara	alltid	manualen	tillsammans	med	produkten.

Bilder och instruktioner på produkten (om det finns)
•	 Bilder,	varningar	och	instruktioner	tillhörande	produkten	är	en	del 
 av säkerheten. Dessa får ej täckas över, tas bort och måste vara  
 läsliga under produktens livslängd.
•	 Ersätt	eller	reparera	omedelbart	felaktiga	eller	skadade	bilder,	 
 varningar och instruktioner.

Användare
•		 Denna	produkt	får	endast	användas	av	utbildad	och	auktoriserad 
 personal. Tillfällig personal eller personal under utbildning får endast  
 använda denna produkt under tillsyn av behörig personal.

Rekommenderade användningsområde
Produkten fungerar som en filtreringsenhet för torrt damm och rök.  
Andra användningsområde anses som icke rekommenderade. Tillver-
karen tar ej ansvar för skador som uppkommit vid användning i icke 
rekommenderade användningsområde. Produkten har tillverkats i enlig-
het med teknisk toppklass och säkerhetsinstruktioner. Denna produkt 
ska endast användas i tekniskt perfekta förhållande i rekommenderade 
användningsområde och enligt instruktionerna i denna manual

Restriktioner
PlymoVent MultiDust Bak får endast användas till filtrering av rök och 
damm vid olika industriella torrprocesser. Max 80°C gastemperatur.

Tekniska specifikationer
Specifikationerna i manualen får ej ändras.

Ändringar
Ändringar på produkten (eller delar av den) är inte tillåtna.

VARNING

PRODUKTEN KAN HA SKARPA KANTER 
Använd försiktighet vid service. 
Om detta inte görs kan det resultera i lindriga  
personskador.

VARNING

Risk för brand
Använd aldrig filterenheten i miljöer med  
lättantändliga gaser.

VARNING

Ingen montering/installation av enheten får utföras 
om kunskap om potentiella risker, verktyg, utrustning 
och nödvändiga anslutningar saknas. Montering bör 
utföras av kvalificerad personal. Om så inte sker 
kan det resultera i försämrad funktion på enheten, 
allvarliga personskador eller död.

2.        SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

RISK FÖR DÖDLIG ELEKTRISK STÖT.
Slå av huvudsäkringar innan service utförs. Om detta 
inte görs kan det resultera i allvarliga personskador 
eller död.

VARNING

RISK FÖR DÖDLIG ELEKTRISK STÖT.
Slå av huvudsäkringar innan service utförs. Om detta 
inte görs kan det resultera i allvarliga personskador 
eller död.

VARNING

Vänta minst 20 sekunder, efter det att produkten 
stängts av, innan service, underhåll eller reparations-
arbete påbörjas.

NOTERA!

Underhåll får endast utföras av auktoriserad,  
kvalificerad och utbildad personal.

•		 Undersök	produkten	och	kontrollera	om	den	är	skadad.	 
 Säkerställ att säkerhetsfunktionerna fungerar.
•		 Kontrollera	arbetsområdet.	Icke	auktoriserad	personal	får	 
 ej beträda arbetsområdet.
•	 Skydda	produkten	mot	vatten	och	fukt.
•		 Var	uppmärksam	och	använd	ej	produkten	om	Du	är	 
 påverkad av narkotika, alkohol eller medicin.
•	 Se	till	att	rummet	är	tillräckligt	ventilerat;	gäller	särskilt	i	 
 slutna utrymme.
•	 Placera	aldrig	produkten	framför	nödutgångar.
•	 Säkerställ	att	godkända	brandsläckare	finns	i	närheten	 
 av produkten.

Service, underhåll och reparation
•	 Notera	rekommenderade	underhållsintervaller	i	manualen.	 
 Om detta ej sköts kan det leda till dyra reparationskost- 
 nader och till att garantin ej gäller.
•	 Använd	alltid	verktyg,	material,	smörjmedel	osv	som	 
 godkänts av tillverkaren. Använd aldrig slitna verktyg och  
 lämna aldrig verktyg inne i eller på produkten.
•	 Säkerhetsdetaljer	som	tagits	bort	vid	service,	underhåll	eller	 
 reparation måste återställas omedelbart efter avslutat  
 servicearbete. Kontrollera också att dessa funktioner  
 fungerar korrekt.
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VARNING

Ingen montering/installation av enheten får utföras 
om kunskap om potentiella risker, verktyg, utrustning 
och nödvändiga anslutningar saknas. Montering bör 
utföras av kvalificerad personal. Om så inte sker 
kan det resultera i försämrad funktion på enheten, 
allvarliga personskador eller död.

VARNING

RISK FÖR DÖDLIG ELEKTRISK STÖT.
Slå av huvudsäkringar innan service utförs. Om detta 
inte görs kan det resultera i allvarliga personskador 
eller död.

1. Tekniska data MDB-2F

2.        INSTALLATION

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

Dimensioner:
Inbyggnad Huvudkrets
Inbyggnad Styrkrets

275x225x120mm
325x275x120mm

Spänning, fas och max.  
motoreffekt

400V/3ph/50Hz/ 1.1kW
208-240/480V/3ph/60Hz/1.5 Hp
600V/3ph/60Hz/1.5Hp

Frekvens 50/60Hz

Effektförbrukning 1135W

Säkringar 2x Klass CC 0.2A
1x 5x20mm T1A

Kapslingsklass IP 66, NEMA 4

Kontrollskåp  
programvaruversion

1.0

2.1 Elektrisk anslutning
Anslut MDB-2F i enlighet med kopplingsschema på sid 7-13

2.1.1 Huvudkrets

MDB-2F’s standard matningsspänning är 400V/50Hz, 3-fas el-
ler 480V/60Hz, 3-fas. Om endast 240V/60 Hz, 3-fas matnings-
spänning finns tillgängligt, följ punkterna B till D.

A Matningsspänning
Matningsspänning och skyddsledare från byggnaden skall 
anslutas till L1, L2, L3 och Skyddsledare på polerna på ut-
tagsplinten X2. 

B Anslutning transformator
Kontrollera att nominell spänning överensstämmer med 
matningsspänning för att undvika skador på elektriska kom-
ponener. Flytta transformators anslutning på primärsidan till 
motsvarande matningsspänningen.

C Anslutning motor
Motorns anslutning måste rekonfigureras i enlighet med 
överensstämmande spänningsdiagram som finns på motorn 
typskylt eller på insidan av anslutningslådan.

D Ändring och justering av motorskydd
Motorskyddet måste bytas till en version anpassad för hö-
gre spänning vid 240 V. Extra motorskydd för 240V/60Hz/3-
fas medföljer som standard och finns i ”kraft” elskåpet.

Motorskyddets spänning måste justeras så det överensstäm-
mer med nominell spänning angiven på motorns typskylt. 
För att kompensera fluktuation, sätt motorskyddets värde 
ca 10-20% högre än det nominella värdet.

2.1.2 Styrkrets

Fjärrstyrd Start/Stopp
Fjärrstyrd start/stopp är ansluten till uttagsplinen X1 på 
position 7 och 8.
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1. Tekniska data MDB-4F

2.        INSTALLATION

Artikel nr 9430-1211

Inbyggnad Dimensioner 600x500x210mm

Spänning, fas och motoreffekt 400V/3ph/50Hz/2.2kW
480V/3ph/60Hz/3HP

Frekvens 50/60Hz

Effektförbrukning 2235W

Säkringar 2x Class CC 10A
2x Class CC 0.5A
1x 5x20mm T2A

Kapslingsklass IP 66, NEMA 4

Kontrollskåp 
programvaruversion

1.0

2.1 Elektrisk anslutning
Anslut MDB-4F i enlighet med kopplingsschema på sid 7-13

A Matningsspänning
Matningsspänning och skyddsledare från byggnaden skall an-
slutas direkt till L1, L2, L3 på polerna på huvudströmbrytaren 
S1 och till lämplig jordpunkt.

B Anslutning transformator
Kontrollera att nominell spänning överensstämmer med 
matningsspänning för att undvika skador på elektriska kom-
ponenter. Flytta transformators anslutning på primärsidan till 
motsvarande matningsspänningen.

2.1.2 Styrkrets

Fjärrstyrd Start/Stopp
Fjärrstyrd start/stopp är ansluten till uttagsplintenX1 på 
position 5 och 6.

VARNING

Ingen montering/installation av enheten får utföras 
om kunskap om potentiella risker, verktyg, utrustning 
och nödvändiga anslutningar saknas. Montering bör 
utföras av kvalificerad personal. Om så inte sker 
kan det resultera i försämrad funktion på enheten, 
allvarliga personskador eller död.

VARNING

RISK FÖR DÖDLIG ELEKTRISK STÖT.
Slå av huvudsäkringar innan service utförs. Om detta 
inte görs kan det resultera i allvarliga personskador 
eller död.

NOTERA!

Underhåll får endast utföras av auktoriserad,  
kvalificerad och utbildad personal.
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INSTALLATION

Sätt dit filterpatronerna och fäst dem ordentligt med bricka och mutter. 

Sätt dit patronlocken och fäst dem med ratten.

TRYCKLUFT:

Trycket  i den anslutna tryckluftsslangen skall ställas in på  
max 5 Bar.

OBS !
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KOPPLINGSSCHEMA



Pl
ym

ov
en

t A
B

K
op

pa
rb

er
gs

ga
ta

n 
2

21
4 

44
 M

al
m

ö,
 S

w
ed

en

PUM_MDB-F_091101_SE 8/230

KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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KOPPLINGSSCHEMA
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PROGRAMVARUBESKRIVNING

 PROGRAMVARUBESKRIVNING

MDB-2F och MDB-4F’s funktioner styrs av en Siemens LOGO 12/24RC PLC med följande programvarufunktioner:

Manuell start/stopp FLÄKT med 1 sekunds fördröjning

Fjärrstyrd start/stopp FLÄKT med 2 minuters fördröjning

Automatisk filterrensning påbörjas i följande fall:
MDB-2F
Filterresning	under	drift	(On-line);
Om tryckfallet över filtret når 900 Pa, startar rensningscykeln och pågår tills det att tryckfallet är under 700 Pa. 

Efterrensning	(Off-line);
Efterrensing	påbörjas	när	fläkten	stoppar	och	olika	antal	pulser,	baserat	på	tryckfallet,	kommer	att	aktiveras	enligt	nedan;
700 Pa, 2 pulser per filterpatron.
800 Pa, 4 pulser per filterpatron.
900 Pa, 6 pulser per filterpatron. 

Manuell	filterrensning;
Om knappen ”Reset Alarm” hålls intryckt i 5 sekunder, påbörjas en rensningscykel (2 pulser per ventil).
Alarm;	Om	tryckfallet	är	över	1400	Pa	i	mer	än	en	timme	hörs	ett	ljudalarm	vilket	indikerar	att	filterpatroner	behöver	bytas.	

MDB-4F
Filterresning	under	drift	(On-line);
Om tryckfallet över filtret når1000 Pa, startar rensningscykeln och pågår tills det att tryckfallet är under 800 Pa. 

Efterrensning	(Off-line);
Efterrensing	påbåbörjas	när	fläkten	stoppar	och	olika	antal	pulser,	baserat	på	tryckfallet,	kommer	att	aktiveras	enligt	nedan;
800 Pa, 2 pulser per filterpatron.
1000 Pa, 4 pulser per filterpatron.
1200 Pa, 6 pulser per filterpatron. 

Manuell	filterrensning;
Om knappen ”Reset Alarm” hålls intryckt i 5 sekunder, påbörjas en rensningscykel (2 pulser per ventil).
Alarm;	Om	tryckfallet	är	över	1500	Pa	i	mer	än	en	timme	hörs	ett	ljudalarm	vilket	indikerar	att	filterpatroner	behöver	bytas.	

Räkneverk för Underhållstimmar

Räkneverk för Underhållspulser

Alarmsignaler för:
Motorskydd löst ut
Avsaknad av tryckluft (endast under rensningscykler)
Igensatt filter



4.14.2 4.3

4.4

PUM_MDB-F_091101_SE 15/230

4 Funktion MDB-2F

Filterenhet MDB-2F’s funktioner:
1) Manuell start/stopp av fläkt med fördröjningstid
2) Fjärrstyrd start/stopp av fläkt med fördröjningstid
3) Automatisk filterrensing under drift (on-line)
4) Automatisk efterrensning (off-line)
5) Manuell filterrensning under drift (on-line) och  
 manuell efterresning (off-line)
6) Alarmsignal (ljus och ljud) för:
a. Motorskydd löst ut
b. Avsaknad av tryckluft (endast under rensningscykler)
c. Igensatt filter
7) Återställning av alarm 

4 Manövrering

4.1 Start/Stopp av fläkt
Fläkten kan startas och stoppas med knappen ”Start/Stop 
FAN” eller med fjärrstyrd Start/Stopp. Knappen ”Start/Stop 
FAN” har en fördröjningstid på 1 sekund. Fjärrstyrd Start/
Stopp har en fördröjningstid på 2 minuter.

4.2 Återställning av alarm
Knappen ”Reset Alarm” kan användas för att återställa alarmet 
om filterrensningssystemet inte klarat av att rensa filtret efter 
en timme. Om så är fallet, måste filterpatronerna bytas ome-
delbart annars kommer larmet ljuda igen efter en timme.

4.3 Manuell filterrensning under drift (on-line) och manuell 
     efterresning (off-line)
Knappen ”Reset Alarm” kan också användas för att aktivera 
resningscykeln manuellt (2 pulser per ventil). För att starta 
rensningscykeln, håll ”Reset Alarm” knappen intryckt minst  
5 sekunder.

4 Funktion MDB-4F

Filterenhet MDB-4F’s funktioner:
1) Manuell start/stopp av fläkt med fördröjningstid
2) Fjärrstyrd start/stopp av fläkt med fördröjningstid
3) Justerbar fläkthastighet med LCP potentiometer på  
 frekvensomformaren
4) Automatisk filterrensing under drift (on-line)
5) Automatisk efterrensning (off-line)
6) Manuell filterrensning under drift (on-line) och  
 manuell efterresning (off-line)
7) Alarmsignal (ljus och ljud) för:
a. Fel på frekvensomformare
b. Avsaknad av tryckluft (endast under rensningscykler)
c. Igensatt filter
8) Återställning av alarm  

4 Manövrering

4.1 Start/Stopp av fläkt
Fläkten kan startas och stoppas med knappen ”Start/Stop 
FAN” eller med fjärrstyrd Start/Stopp. Knappen ”Start/Stop 
FAN” har en fördröjningstid på 1 sekund. Fjärrstyrd Start/
Stopp har en fördröjningstid på 2 minuter.

4.2 Reglering av fläkthastighet
Fläktens hastighet kan regleras med LCP potentiometern på 
frekvensomformaren. Regleringsområdet är från 20-50 Hz

4.3 Återställning av alarm
Knappen ”Reset Alarm” kan användas för att återställa alarmet 
om filterrensningssystemet inte klarat av att rensa filtret efter 
en timme. Om så är fallet, måste filterpatronerna bytas ome-
delbart annars kommer larmet ljuda igen efter en timme.

4.4 Manuell filterrensning under drift (on-line) och manuell 
     efterresning (off-line)
Knappen ”Reset Alarm” kan också användas för att aktivera 
resningscykeln manuellt (2 pulser per ventil). För att starta 
rensningscykeln, håll ”Reset Alarm” knappen intryckt minst  
5 sekunder.

4. FUNKTION OCH MANÖVRERING



PUM_MDB-F_091101_SE 16/230

Precoating/Förbehandling:
Precoating rekommenderas för alla applikationer, särskilt 
applikationer med plasma- och laserskärning.
Precoating utföres med Neutralite pigment och doseras 0.5-1.0 kg 
per patron.

1. Dosering skall ske över en tidsperiod på minst 30 sek per 
filterpatron (0.5-1.0 kg).

2. Doseringen skall ske i ett jämnt flöde.
3. Doseringen skall ske i den sugpunkt som är närmast filtret.
4. Fläkten skall köras på full kapacitet.
5. Filterrensningen får ej vara i drift.
6. Inga rökgaser eller stoft får tillföras under detta förfarande.

OBS! Använd skyddshandskar.

UPPSTART

Injusteringsspjäll:

* Kontrollera att spjäll för justering av luftflöde är monterat  
 på filtrets utloppssida.

Eftersom tryckfallet över filterpatronerna är lågt under inkörnings-
perioden, kommer luftflödet att överstiga det beräknade driftsflödet. 
Detta kan medföra att filterpatronernas livslängd drastiskt förkor-
tas. Därför måste följande justering utföras innan filteranläggningen 
startas upp.
 
1. Justera spjället till ca 40-50% öppet. 

2. Starta upp fläkten.

3.  Justera luftflödet med flödesmätare till för anläggningen korrekt 
 flöde.

4. Öppna spjället successivt under inkörningsperioden  
 (ca 2-4 veckor). den tid det tar att uppnå normalt driftstryck kan 
 variera beroende på stoftkoncentration samt typ av applikation. 

5. I vissa applikationer (ex plasma- och laserskärning) måste filter. 
 patronerna förbehandlas (precoating) med syntetiska partiklar för 
 att erhålla maximal filterfunktion. Om förbehandling av filter- 
 patroner föreskrivs, kontakta Plymovent teknikavdelning.

FÖLJANDE PUNKTER SKALL KONTROLLERAS/GENOMFÖRAS 
INNAN MULTIDUST BANK TAS I DRIFT:

ELEKTRICITET: Se kopplingsschema

*  Kontrollera att korrekt elektrisk matning är ansluten till filtrets  
 kontrollskåp. 
* Står strömbrytaren i länge ”ON”? 
 
TRYCKLUFT:

*  Kontrollera att tryckluft är ansluten.
Tryckluften skall vara torr och vara inställd på max 5 Bar.

TRYCKLUFT:

Trycket  i den anslutna tryckluftsslangen skall ställas in på  
max 5 Bar.
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BYTE AV FILTERPATRONER ELLER TÖMNING AV STOFT-
TUNNA

STÄNG AV TRYCKLUFTSMATNINGEN OCH TÖM TRYCKTANKEN/
TANKARNA PÅ LUFT GENOM ATT ÖPPNA DRÄNERINGSVENTILEN/
VENTILERNA PÅ FILTRETS BAKSIDA.
OBS! BRYT SPÄNNINGEN TILL FILTRET/FLÄKT VIA ARBETSBRYTARE 
ELLER NÄTSÄKRINGAR.  
SKYDDSHANDSKAR OCH ANDNINGSSKYDD SKALL ALLTID 
ANVÄNDAS.

BYTE AV FILTERPATRONER

1. Skruva loss ratten.
2. Lyft bort täcklocket och skruva loss mutter och 

bricka som håller filterpatronen.
3. Plocka ur filterpatronen.
4. Placera den förbrukade filterpatronen i utbytes-

patronens emballage och förslut noggrant.
5.  Återmontera i omvänd ordning. (Filterpatronen kan 

endast monteras på ett sätt).
6. Kontrollera att täcklocket sluter tätt mot filter-

husets vägg när ny filterpatron monterats.

OBS: Vid byte av filterpatron MÅSTE uppstarts- 
 rutinerna följas. Se ”Uppstart av MultiDust  
 Bank” i produktmanualen.

TÖMNING AV STOFTTUNNA

1. Tömning av stofttunnan skall se kontinuerligt.
2. Lossa låsringen.
3. Sänk stofttunnan genom att haka av lyftstången.
4. Dra ut stofttunnan så att den står fritt.
5. Förslut plastsäcken väl innan den tas ur stofttunnan.
6. Montera ny plastsäck, ställ tillbaka stofttunnan, lyft upp 

den och spänn låsringen.

VARNING!

Använd andningsskydd. Om detta inte görs kan det 
resultera i allvarliga personskador.

VARNING!

Använd skyddshandskar. Om detta inte görs kan det 
resultera i allvarliga personskador.

UNDERHÅLL

OBS !
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FELSÖKNINGSSCHEMA

FELSÖKNING

Om MDB-2F/MDB-4F inte fungerar korrekt, se nedan checklista för att se om felet kan åtgärdas av er själva.  
Om detta inte går, kontakta er leverantör.

Ett flertal av problemen i checklistan nedan kan ha orsakats av anslutningsfel. Denna manual beskriver endast problem  
och lösningar som härrör till själva produkten. 

Symptom Problem Trolig orsak Lösning

“Mains On” övervak-
ningslampa lyser inte

Systemet fungerar ej

Huvudströmbrytaren är av Sätt på huvudströmbrytaren

Ingen strömförsörjning Kontrollera strömförsörjning

Säkring(ar) trasig Kontrollera säkringar F1 och 
F2 och byt ut om nödvändigt

Fläkten startar inte Systemet fungerar ej

Motorskyddet har löst ut Kontrollera ströminställning 
och återställ motorskyddet

Säkring trasig Kontrollera säkring F3 och 
byt ut om nödvändigt

Motor trasig Byt ut motor

Styrenhet trasig Byt ut styrenhet

Alarmsignal ljuder Fel i systemet

Fel på frekvensomformare Kontrollera frekvens- 
omformarens felkod

Ingen tryckluft Kontrollera tryckluften

Filterpatron igensatt Byt ut filterpatron

Symptom Problem Trolig orsak Lösning

“Mains On” övervak-
ningslampa lyser inte

Systemet fungerar ej

Huvudströmbrytaren är av Sätt på huvudströmbrytaren

Ingen strömförsörjning Kontrollera strömförsörjning

Säkring(ar) trasig Kontrollera säkringar F4 och 
F4 och byt ut om nödvändigt

Fläkten startar inte Systemet fungerar ej

Motorskyddet har löst ut Kontrollera säkringar F1, 
F2 och F3 och byt ut om 
nödvändigt

Säkring trasig Kontrollera säkring F3 och 
byt ut om nödvändigt

Frekvensomformare trasig Byt ut frekvensomformare

Motor trasig Byt ut motor

Styrenhet trasig Byt ut styrenhet

Alarmsignal ljuder Fel i systemet

Fel på frekvensomformare Kontrollera frekvens- 
omformarens felkod

Ingen tryckluft Kontrollera tryckluften

Filterpatron igensatt Byt ut filterpatron

MDB-2-F

MDB-4-F
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RESERVDELS RITNING MDB-2F
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RESERVDELS RITNING MDB-4F



BSAB No: T3.1

Ser.No: MDB-F/RR

Date: June -09

Replace: 

Product No: Decription

A All models MDB-2F and -4F

B MDB-2F

C MDB-4F

D

Abreviations 

X = Order as requiered, state requiered length.

Pos Art. No: A B C D E F G Description Note

1 971358 X Sealing strip 3x10mm by the meter

2 961250 2 4 Knob

3 996466 1 Drain valve

4 993348 2 4 Valve complete with coil 50/60Hz

5 993348-1 2 4 Electric plug with cable

6 517722-Z 2 4 Cartridge cover

7 514638 2 4 Cartridge protection shield

8 513895 2 4 Cartridge holder

9 980763 1 Blanking cover € 315mm

10 957522 2 4 Short nut M-12

11 951830 2 4 Washer 12,5x35x2mm

12 939587 1 Transformer MDB-2F

939496 1 Transformer MDB-4F

13 935388 1 Contactor 24V

14 939051 1 Thermal Overload 1,8-2,5A (600V)

939047 1 Thermal Overload 2,3-3,2A (400/480V)

939077 1 Thermal Overload 3,5-4,8A (230-240V)

15 940002 2 Fuse CCMR 0,5A

16 940020 3 Fuse CCMR 10A

17 939805 1 Fuse 5x20mm 2A

18 0326740010 1 Power supply 24VDC

19 942128-2 1 PLC Logo, with program

942128-4 1 PLC Logo, with program

20 942144 1 PLC Logo, battery card

21 942151 1 PLC Logo, output expansion module

22 941583-Z 1 Pilot light white 24V

23 941591-Z 1 Pilot light green 24V

24 941609-Z 1 Pilot light red 24V

25 941554-Z 1 Push button momentary black NO

26 941567-Z 1 Push button momentary green NO

27 940275 1 Buzzer 24V

28 935882 1 Main switch

29 935627 1 Frequency inverter 2,2kW

30 935658 1 Frequency inverter control panel

31 994036 1 Compressed air switch

32 940571 1 Pressure transmitter 0-2500Pa/4-20mA

33 994001 1 Filter regulator, compressed air

W hen  ordering spare parts please quote:

ÅProduct No. (see label) Å Batch No Å Description Å Part No Å Quantity

For example: MDB-2F, 00040, Knob, 961250, 1 pc

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced, 

handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without 

written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

SPARE PARTS LIST

MultiDustÅ Bank

MultiDustBank/Eng/27/
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GB EU Declaration of Conformity
We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

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

Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

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

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

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

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

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

DK Eu-overensstemmelseserklŽring
Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N EU-KONFORMITETSERKL‘RING
Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell 
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

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

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

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

PRODUCT:FILTERS

MODELS: EMK 1602, EF/EFO 3002/5002 BATCH NO: 04401--XXXXX

MFC-1200/1204, M1, S1

PHV-400, PHV-400-BIA

MDB + CONT A24, B24/64, BF24/64, C24/64, CF24/64

MDB 2F, MDB 4F

EU-DIRECTIVES:

98/37/EC, 98/79/EC
EN 60204-1
EN 292-1
EN 292-2
EN 294

89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden

›››››››››.. ›››››››››..
Cees Knijn Tony Norgren

COO Plant manager
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