
www.plymovent.com

Centralny system filtracyjny ze zintegrowanym wentylatorem

MDB-COMPACT PRO

Instrukcja użytkowania i montażuPL



0000104046/010223/B MDB-Compact PRO 2

WPROWADZENIE .......................................................................................................................3

1 WSTĘP .......................................................................................................................3

2 OPIS PRODUKTU.........................................................................................................5

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................................5

4 INSTALACJA ...............................................................................................................7

5 UŻYTKOWANIE ......................................................................................................... 11

6 OBSŁUGA ................................................................................................................. 11

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ................................................................................. 13

8 CZĘŚCI ZAMIENNE ................................................................................................... 13

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY ........................................................................................... 13

10 UTYLIZACJA ............................................................................................................. 13

DEKLARACJA CE ...................................................................................................................... 13

PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI
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



0000104046/010223/B MDB-Compact PRO 3

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

Typ produktu Równa:

MDB-2/Compact PRO MDB-2/C

MDB-4/Compact PRO MDB-4/C

MDB-6/Compact PRO MDB-6/C

Określony typ produktu odpowiada liczbie wkładów filtracyjnych

1 WSTĘP

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-Compact PRO to jednostka filtrująca ze zintegrowanym 
wentylatorem, systemem czyszczenia filtra i szufladą na pył, 
do podłączenia do urządzenia zewnętrznego, np. robot 
spawalniczy lub stół do cięcia. Wentylator umieszczony jest w 
skrzynce dźwiękochłonnej; Aby zwiększyć redukcję hałasu, 
wylot wentylatora skierowany jest w dół.

Wkłady filtracyjne nie są dołączone i należy je wybrać i 
zamówić oddzielnie.

1.2.1 Sterownik

Urządzenie jest sterowane przez urządzenia sterujące 
ControlPro. ControlPro | Inteligentny panel sterowania z 
interfejsem HMI z bogatym pakietem funkcji do sterowania 
wentylatorem / filtrem; możliwy zdalny dostęp przez sieć

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą danych 
produktu i oddzielną instrukcją instalacji dostarczoną z 
ControlPro.

1.3 Kombinacje produktu

Do obsługi urządzenia, wymagany jest wybór 
wkładów filtracyjnych. Dostępne są następujące 
typy:

Wkład filtra:

Typ Powierzchnia 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 10 m² Spunbond poliester BiCo + 
PTFE membranaCART-PTFE/15 15 m²

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

Określony typ produktu1 odpowiada liczbie wkładów 
filtracyjnych.

1. MDB-2/C, MDB-4/C i MDB-6/C
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1.3.1 Warstwa wstępna

Aby zwiększyć wydajność i żywotność wkładów filtracyjnych, 
zdecydowanie zaleca się dodanie materiału powlekającego 
(PRECO-N). Dotyczy to tylko poliestrowych wkładów 
filtracyjnych typu CART-D, CART-C i CART-E.
Dozowanie na wkład filtra: 500 g.

1.4 Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub 
akcesoria:

Typ Opis

CAR-KIT Manometr do regulacji sprężonego powietrza

- Czujnik sprężonego powietrza (zestaw)

SparkShield Cykloniczny pochłaniacz iskier

PRECO-N Materiał powłoki wstępnej; zobacz akapit 
1.3.1

Adapter *) Adapter od Ø 250 mm do Ø 10 cali.

Adapter od Ø 400 mm do Ø 16 cali.
*) Adapter od 355 mm do Ø 14 cali nie jest 
konieczny

Przemiennik 
częstotliwości (zobacz 
akapit 1.4.1)

VFD-2.2 / Przemiennik częstotliwości 2,2 kW

VFD-4 / Przemiennik częstotliwości 4 kW

VFD-5.5 / Przemiennik częstotliwości 5,5 kW

VFD-11 / Przemiennik częstotliwości 11 kW

Klapa inspekcyjna Elementy pozyskiwane lokalnie; zobacz akapit 
4.9

Klapa zwrotna Elementy pozyskiwane lokalnie; zobacz akapit 
4.10

1.4.1 Falownik

Kompaktowa konstrukcja urządzenia w połączeniu z wysoką 
wydajnością powietrza została osiągnięta dzięki zastosowaniu 
technologii wentylatorów 60 Hz. Z tego powodu konieczne jest 
zainstalowanie falownika o zmiennej częstotliwości w sieciach 
energetycznych 50 Hz (np. w Europie).
W przypadku sieci energetycznych 60 Hz przemiennik 
częstotliwości jest opcjonalny.

Napięcie zasilania MDB-2/C MDB-4/C MDB-6/C

230V/3ph/60Hz VFD-4
(wymagany)

VFD-5.5
(wymagany)

VFD-11
(wymagany)

460V/3ph/60Hz VFD-2.2
(opcje)

VFD-4
(opcje)

VFD-7.5
(opcje)

575V/3ph/60Hz VFD-2.2
(opcje)

VFD-4
(opcje)

VFD-7.5
(opcje)

1.5 Specyfikacja techniczna

Ogólne

Wentylator

Typ wentylatora promieniowy

Konstrukcja silnika IEC

Ochrona silnika przez termistor PTC

Poziom wydajności IE-3

Prędkość silnika max. 3500 obr/min

Zasilanie sprężonym powietrzem

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: G ⅜ cal 
 - na zewnątrz: 12 mm

Dane elektryczne

Napięcie zasilania 
(wentylator)

 - 230V/3ph/60Hz *)

 - 460V/3ph/60Hz
 - 575V/3ph/60Hz

*) Zastosowanie falownika sprawia, że   wentylator 
60 Hz nadaje się do pracy w sieci energetycznej 
50 Hz

Aktywacja urządzenia 
start/stop

sygnałem 0-24 VDC

Wydajność filtra

CART-D/C/E/PTFE  - M zgodnie z DIN EN 60335-29
 - MERV 11 zgodnie z ASHRAE 52.2

CART-MB MERV 16 zgodnie z ASHRAE 52.2

Certyfikacja

MDB-Compact z 
wkładami 
filtracyjnymi 
CART-PTFE/10 lub 
CART-PTFE/15

Zgodny z W3 (zgodnie z EN-ISO 
21904-2:2020)

MDB-2/C MDB-4/C MDB-6/C

Zużycie sprężonego 
powietrza (na impuls)

35 nl 75 nl 75 nl

Pojemność 
zbiornika(ów) 
sprężonego powietrza

11 litrów 22,9 litrów 11 + 22,9 
litrów

Całkowita powierzchnia filtra z wkładami filtracyjnymi:

 - CART-D 30 m² 60 m² 90 m²
 - CART-C 30 m² 60 m² 90 m²
 - CART-E 30 m² 60 m² 90 m²
 - CART-PTFE/10 20 m² 40 m² 60 m²
 - CART-PTFE/15 30 m² 60 m² 90 m²
 - CART-MB 21,4 m² 42,8 m² 64,2 m²

Pojemność szuflady 
na pył

33 litrów 72 litrów 72 litrów

Waga 335 kg 425 kg 600 kg

Bez wkładów filtracyjnych

Moc (wentylator) 2,2 kW 4,0 kW 7,5 kW

Pobór prądu przy:
 - 230V
 - 460V
 - 575V

 - 6,5 A
 - 3,25 A
 - 1,3 A

 - 12,0 A
 - 6,0 A
 - 2,4 A

 - 22,6 A
 - 11,3 A
 - 4,52 A

Maks. przepływ 
powietrza

2850 m³/h 5025 m³/h 7180 m³/h

Z nowymi wkładami filtracyjnymi CART-D; 
swobodnie dmuchanie

Połączenie wlotowe Ø 250 mm Ø 355 mm Ø 400 mm

Min. połączenie 
kanałowe

Ø 250 mm Ø 355 mm Ø 400 mm

Poziom hałasu (nom.) 69 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

Nominalny poziom dźwięku w odległości 1 m @ 
1000 m³/h na wkład filtra

Zapoznaj się z dostępnymi kartami produktu dla 
szczegółowych specyfikacji.

1.6 Wymiary

Zobacz Rys. I na stronie 14.

1.7 Wykres wydajności

Zobacz Rys. II na stronie 15.
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1.8 Warunki pracy urządzenia

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

5°C
20°C 
70°C

Maksymalna wilgotność względna 80%

Odpowiednie do stosowania na 
zewnątrz

nie

1.9 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.

Zapoznaj się z paragrafem 4.3, aby uzyskać 
instrukcje podnoszenia.

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

MDB-Compact składa się z następujących głównych 
podzespołów i elementów:

Rys. 2.1
A Płyta narożna ze śrubą oczkową (4)
B Pokrywa 
C RamAir™ wzmacniacz impulsu (system oczyszczania 

wkładu) zawiera zbiornik sprężonego powietrza
D Wlot powietrza
E Szuflada na pył
F Wkład filtra (2/4/6)
G Wentylator odciągowy
H  Wylot powietrza
I ControlPro/Panel
J ControlPro/HMI

Rys. 2.1 

C

D

B

E

H

I

J

G

F

A (4x)

Najważniejsze części i elementy

2.2 Użytkowanie

Zanieczyszczone powietrze z urządzenia 
zewnętrznego jest odprowadzane przez moduł wlotu 
powietrza po lewej2 stronie urządzenia. Następnie 
powietrze przepływa przez wkłady filtracyjne wewnątrz 
obudowy. Przefiltrowane powietrze jest wdmuchiwane z 
powrotem do pomieszczenia przez wylot obudowy wentylatora.

Wkłady filtracyjne są czyszczone pojedynczo za pomocą 
impulsów sprężonego powietrza. Ten system czyszczenia 
filtrów nosi nazwę wzmacniacza impulsów RamAir™. 
Cząsteczki pyłu i brudu gromadzą się w szufladzie na pył.

Płyty deflektora za każdym modułem wlotowym powietrza 
równoważą obciążenie wkładów filtracyjnych pyłem. Działają 
jednocześnie jako separatory iskier.

2.2.1 Sterownik

MDB-Compact jest podłączony do sprzętu sterującego 
ControlPro.

ControlPro to inteligentna platforma sterująca systemem 
filtrów oraz podłączonym wentylatorem wyciągowym. Zawiera 
rozbudowany pakiet funkcji do monitorowania i ustawiania 
wzmacniacza impulsów RamAir™ (system czyszczenia filtra), 
wymaganego przepływu powietrza i odpowiedniej prędkości 
wentylatora. Za pomocą przyjaznego dla użytkownika 
interfejsu HMI można zaprogramować wszystkie pożądane 
parametry. Interfejs HMI przez cały czas zapewnia stały wgląd 
w stan i wydajność systemu.

Sterownik ControlPro pozwala na zdalny dostęp przez 
połączenie sieciowe.

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

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 

2. W przypadku MDB-4/C i MDB-6/C istnieje możliwość zamontowania modułu 
wlotu powietrza na górze urządzenia
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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 przeznaczeniem3

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do odciągania i 
filtrowania gazów i cząstek, które są uwalniane podczas 
najczęstszych procesów spawania i cięcia. 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.

3. "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.

 - Należy zachować zdrowy rozsądek i rozwagę podczas pracy. 
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.

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
 - odciągania i/lub filtrowania łatwopalnych, 
żarzących się lub palących cieczy oraz elementów 
stałych

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

 - odciągania i/lub 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-Compact, tak że nie ma możliwości powrotu prądu 
spawania płynącego z powrotem do spawarki poprzez 
przewód uziemienia w MDB-Compact.

Obsługa, konserwacja i naprawy
 - Przestrzegaj terminów okresowej konserwacji podanych w 
instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może 
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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:
 - całkowicie odłączyć urządzenie od sieci 
energetycznej

 - odłączyć zasilanie sprężonym powietrzem
 - wyłączyć zasilanie podłączonego urządzenia 
zewnętrznego

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.

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania, 
aby zainstalować urządzenie:
 - urządzenie podnoszące, np. wózek widłowy, dźwig
 - sprzęt do podnoszenia (zobacz akapit 4.3)
 - podstawowe narzędzia

4.1.1 Elementy pozyskiwane lokalnie

 - Klapa zwrotna (zobacz akapit 4.10)
 - Kanał do podłączenia jednostki z urządzeniem 
zewnętrznym

 - Przewody połączeniowe (patrz instrukcja instalacji 
ControlPro)

 - Regulator sprężonego powietrza (jeśli nie wybrałeś CAR-KIT)
 - Wąż sprężonego powietrza Ø 8 mm (długość = 3 m)

W przypadku PRECO-N (podkład):
 - Klapa inspekcyjna (zobacz akapit 4.9)

4.2 Rozpakowanie

Moduł wlotu powietrza, płyty deflektora i osłony 
modeli MDB-4/C i MDB-6/C są dostarczane 
oddzielnie, aby umożliwić określenie żądanej pozycji 
wlotu4. Pozycja wlotu MDB-2/C jest stała.

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie zawiera:

M
D

B
-2

/
C

M
D

B
-4

/
C

M
D

B
-6

/
C

MDB-Compact (w pełni zmontowany) X
MDB-Compact (częściowo zmontowany) X X

 - Płyta osłonowa (wraz ze śrubami 
kołnierzowymi)

X X

 - Moduł wlotu powietrza (wraz ze śrubami 
kołnierzowymi)

X X

 - Płyty deflektora X X
 - SealApplicator (smar do uszczelnienia 
montażu)

X X

 - Zaślepka (8) X X
Klucz kwadratowy (do blokowania/
odblokowywania szuflady na pył)

X X X

Śruba sworznia (4) + przeciwnakrętka M10 (4) X X X
ControlPro (sterownik) X X X

4.3 Podnoszenie

Urządzenie można podnosić za pomocą łańcuchów, pasów lub 
lin.
Zapoznaj się z paragrafem 1.5, aby poznać wagę jednostek.

UWAGA
Aby bezpiecznie podnieść urządzenie, postępuj 
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 - Użyj wszystkich czterech śrub oczkowych.
 - Upewnij się, że podnośnik jest prawidłowo 
zamocowany.

 - Podnieś urządzenie w pozycji całkowicie poziomej. 
Jeśli nie jest wypoziomowany: wyreguluj długość 
łańcucha/paska/kabla. 

 - Kąt łańcuchów/pasków/kabli: max. 45°.
 - Nie obciążaj urządzenia żadnymi dodatkowymi 
masami (np. częściami, narzędziami). 

 - Nie wchodzić pod zawieszony ładunek.
 - Używaj sprzętu do podnoszenia i procedur 
zgodnych z dyrektywami federalnymi, stanowymi 
lub lokalnymi.

• Sprawdź Rys. III na stronie 16 szczegółowe instrukcje 
podnoszenia.

4.4 Ustawienie

Możliwości montażu:
 - na podłodze
 - na platformie
 - na ramie

4. W lewo lub w górę
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OSTRZEŻENIE
Przed zainstalowaniem jednostki upewnij się, że 
fundament lub konstrukcja są wystarczająco mocne. 
Zapoznaj się z paragrafem 1.5, aby poznać wagę 
jednostek.
 Aby bezpiecznie zainstalować urządzenie, postępuj 
zgodnie z instrukcjami podnoszenia w paragrafie 4.3 
i Rys. III na stronie 16.

• Przymocuj łańcuchy, paski lub kable do 4 śrub oczkowych 
na górze urządzenia.

• Użyj podnośnika, aby przenieść urządzenie do obszaru 
roboczego.

• Podnieś urządzenie do ostatecznego położenia.

Montaż na podłodze

• Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

W razie potrzeby użyj podkładek, aby 
wypoziomować jednostkę
UWAGA
Aby wypoziomować urządzenie, upewnij się, że 
podpierasz punkty kątowe oraz szew między 
obudową filtra (A) a obudową wentylatora (B).

A

B

C

A B

C

C

C

C

F

C

D

E

G (M10x25)

C

A B

6 punktów podparcia (widok z dołu)

Montaż na platformie lub ramie

Jeśli urządzenie jest umieszczone na platformie lub ramie, 
należy je przymocować do tego urządzenia.

Zobacz Rys. IV na stronie 17 rozmieszczenie 
otworów i wymiary zewnętrzne urządzenia.

Opakowanie zawiera 4 śruby dwustronne 100 mm z 4 
przeciwnakrętkami.

Rys. 4.1
• Włóż 4 śruby dwustronne (A) na dole urządzenia.
• Przymocuj je do platformy lub ramy za pomocą 4 

przeciwnakrętek (B).
• Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.

Rys. 4.1 

A (4x)
B (4x)

Montaż na platformie lub ramie (zdjęcie ramy jest tylko 
orientacyjne)

4.5 Moduł wlotu powietrza i płyta osłonowa

MDB-2/C
Moduł wlotu powietrza i płyta osłonowa są wstępnie 
zainstalowane w stałej pozycji.

MDB-4/C i MDB-6/C
Moduł wlotu powietrza, płyty deflektora i osłona są 
dostarczane oddzielnie. W zależności od konkretnej sytuacji, 
możesz zainstalować moduł wlotu powietrza:

Rys. 4.2
 - po lewej stronie urządzenia (A); lub
 - na górze urządzenia (B)

1

2

4

3

A (8x)

A: Wlot powietrza lewy B: Wlot powietrza górny
Rys. 4.2 Pozycja modułu wlotu powietrza

Rys. 4.3
• Zdemontuj 2 płyty narożne za pomocą śrub oczkowych w 

lewym górnym rogu urządzenia.

Rys. 4.3 Płyty narożne ze śrubami oczkowymi

4.5.1 Płyty deflektora

Rys. 4.4
• Określ preferowane położenie modułu wlotu powietrza 

(lewy lub górny).
• Zamontuj płyty deflektora (C) wewnątrz modułu filtra w tej 

pozycji za pomocą śrub kołnierzowych (A) i śruby (B) z 
podkładką i nakrętką.
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Rys. 4.4 

B

A

C

Płyty deflektora

Otwarte boki urządzenia są wyposażone w specjalnie 
skonstruowane uszczelnienia, które zapewniają szczelność 
urządzenia. Przed podłączeniem jakiegokolwiek elementu do 
modułu filtra należy użyć SealApplicator (smar do montażu 
uszczelnień).

Przy użyciu SealApplicator można lekko przesunąć 
element, aby uzyskać właściwą pozycję. Po ok. 60 
sekund smar jest suchy, więc nie możesz już 
przesuwać panelu bocznego.
Jak korzystać z aplikatora 
uszczelnień:

4.5.2 Pokrywa

Rys. 4.5
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek w miejscu płyty 

pokrywy.
• (2) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki.
• (3) W ciągu 60 sekund załóż pokrywę na moduł filtra.
• (4) Przymocuj pokrywę za pomocą śrub kołnierza.

Rys. 4.5 

1

2

4

3

Pokrywa

Jeśli zainstalowałeś pokrywę na górze:
• Zamontuj ponownie 2 płyty narożne za pomocą śrub 

oczkowych5.

Rys. 4.6
Jeśli zainstalowałeś pokrywę po lewej stronie:
• W pozostałych otworach umieścić zaślepki (A).

Rys. 4.6 

A (8x)

Zaślepki

4.5.3 Wlot powietrza

• Zamontuj moduł wlotu powietrza w taki sam sposób, jak 
płytkę pokrywy (zobacz akapit 4.5.2).

4.6 Wkład filtra

Wkłady filtracyjne wymienić w następujący sposób.

Rys. 4.7
• 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. 4.7 

BA

DC E F
Instalacja wkładów filtracyjnych

5. Aby urządzenie było szczelne, należy zainstalować płyty narożne
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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

• Wykonaj tę samą procedurę dla pozostałych wkładów filtra. 

4.7 Podłączenie elektryczne

Odnośnie podłączenia elektrycznego MDB-Compact, 
zapoznaj się z instrukcją instalacji sprzętu 
sterującego ControlPro, która jest dostarczana z 
produktem.

4.7.1 Przemiennik częstotliwości

• Zapoznaj się z paragrafem 1.4.1 dotyczącym korzystania z 
falownika

UWAGA
W przypadku podłączenia napięcia 
400V/3ph/50Hz: 
Zastosowanie falownika sprawia, że   wentylator 60 
Hz nadaje się do pracy w sieci energetycznej 50 Hz.

Ustawienia falownika: 
 - napięcie wejściowe: 400V
 - napięcie wyjściowe: 230V
 - częstotliwość: max. 60Hz

• Zainstaluj falownik, jeśli występuje, zgodnie ze schematem 
elektrycznym.

4.8 Przyłącze sprężonego powietrza

UWAGA
Sprężone powietrze musi być suche i wolne od oleju 
zgodnie z normą ISO 8573-3 klasa 6.

Aby podłączyć sprężone powietrze, wykonaj następujące 
czynności.

Manometr do regulacji sprężonego powietrza:
• Opcja: zamontować czujnik (zestaw) sprężonego powietrza 

lub CAR-KIT na:
 - obudowa wentylatora z wkrętami samogwintującymi; lub
 - inna odpowiednia pozycja

zgodnie ze schematem elektrycznym.
• Podłącz wąż sprężonego powietrza do regulatora 

sprężonego powietrza lub CAR-KIT.

4.9 Opcja: powłoka wstępna (PRECO-N) / 
CART-D, CART-C i CART-E tylko

Warstwa powłoki zwiększa wydajność i żywotność wkładów 
filtracyjnych CART-D, CART-C i CART-E. Inne typy wkładów 
filtracyjnych nie wymagają materiału powlekającego.

Aby ułatwić nakładanie materiału powlekającego 
(PRECO-N) po wymianie filtra, zalecamy 
zamontowanie klapy rewizyjnej w kanale pomiędzy 
urządzeniem zewnętrznym a modułem wlotu 
powietrza urządzenia. 
Zobacz Rys. V (B) na stronie 17.

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

Niezbędna ilość podkładu:
 - MDB-2/C: 1 kg
 - MDB-4/C: 2 kg
 - MDB-6/C: 3 kg 

Aby nałożyć powłokę wstępną na wkłady filtracyjne, wykonaj 
następujące czynności.

• Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Umieść materiał powlekający w pojemniku.
• Uruchom wentylator. Musi działać z pełną prędkością.
• Stopniowo6 dodawać materiał powlekający do wlotu 

urządzenia (lub do włazu inspekcyjnego, jeśli jest).
• Zatrzymaj wentylator.

4.10 Połączenie kanałowe

Aby zapobiec przedostawaniu się pyłu do 
urządzenia zewnętrznego przez impulsy 
sprężonego powietrza podczas czyszczenia filtra, 
należy zainstalować klapa zwrotna w kanale między 
urządzeniem zewnętrznym a urządzeniem 
MDB-Compact.
Zobacz Rys. V (A) na stronie 17.

Min. średnice kanałów:
 - MDB-2/C: Ø 250 mm
 - MDB-4/C: Ø 355 mm
 - MDB-6/C: Ø 400 mm

Jeśli ma to zastosowanie, zainstaluj przejściówkę z 
metrycznej, na imperialną średnicę kanału; zobacz 
akapit 1.4.

• Połącz moduł wlotu powietrza urządzenia (zobacz Rys. 
2.1D) z wylotem urządzenia zewnętrznego.

• Upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.

UWAGA
Przefiltrowane powietrze jest wdmuchiwane z 
powrotem do pomieszczenia przez wylot obudowy 
wentylatora. Nie podłączać wylotu powietrza 
(zobacz Rys. 2.1H) do jakiegokolwiek kanału.

6. Szybkość dozowania: ok. 1 kg na minutę
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4.11 Lista kontrolna uruchomienia
√
√
√

# Sprawdź OK
1. Czy wszystkie połączenia są szczelne?

2. Czy wkłady filtrujące są zainstalowane 
prawidłowo? (zobacz akapit 4.6)

3. Czy kierunek obrotów wentylatora jest 
prawidłowy?

4. Czy dostępne jest sprężonego powietrza? 
Ustawienie ciśnienia 4-5 barów?

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 / Użytkowanie.

5.1 Sterowanie

Aby sterować MDB-Compact, zapoznaj się z Instrukcją 
instalacji, Instrukcją obsługi online oraz Skróconą instrukcją 
obsługi ControlPro.

6 OBSŁUGA

6.1 Okresowa konserwacja

Urządzenie zaprojektowano dla długotrwałej i 
bezawaryjnej eksploatacji przy minimalnych 
zabiegach konserwacyjnych. Należy przeprowadzać 
proste czynności konserwacyjne opisane w tym rozdziale. Przy 
zachowaniu stosownej ostrożności i regularnej konserwacji, 
ewentualne usterki zostaną szybko wykryte i usunięte, co 
zapobiegnie awarii urządzenia.

OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może 
spowodować pożar.

Okres między przeglądami może się różnić w zależności od 
konkretnych warunków pracy i otoczenia. Dlatego zalecamy 
dokładną kontrolę kompletnego urządzenia raz w roku oprócz 
wskazanej okresowej konserwacji. W celu wykonania 
przeglądu skontaktuj się z dostawcą.

Komponenty Czynność Częstotliwość: 
każdego X 
miesiąca

X=3 X=12

Szuflada na pył Opróżnić; zobacz akapit 6.2 *)

Manometr do 
regulacji 
sprężonego 
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 ciśnienie jest 
prawidłowe (4-5 barów)

X

Upewnij się, że zawory i 
membrany nie są uszkodzone

X

Komponenty Czynność Częstotliwość: 
każdego X 
miesiąca

X=3 X=12

Obudowa 
szuflady na pył

Oczyść wnętrze X

Wkład filtra Upewnij się, że pozycja jest 
poprawna; zobacz akapit 4.6

X

Śruby Upewnij się, że wszystkie śruby 
są prawidłowo dokręcone

X

Wentylator Upewnij się, że elastyczny wąż 
na wlocie nie jest uszkodzony

X

Upewnij się, że amortyzatory 
drgań nie są uszkodzone

X

Upewnij się, że wentylator jest 
w równowadze

X

*) Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać poziom 
zawartości szuflady na kurz. Częstotliwość opróżniania zależy od 
intensywności użytkowania i będzie kwestią doświadczenia.
W początkowej fazie dwa razy w tygodniu sprawdzaj poziom 
zawartości szuflady na pył.

6.2 Opróżnianie szuflady na pył

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Podczas opróżniania szuflady na pył należy 
nosić ochronę dróg oddechowych i rękawice 
ochronne.

UWAGA
Odkurzacz przemysłowy używany do opróżniania 
szuflady na pył musi spełniać wymagania klasy pyłu 
H zgodnie z normą EN 60335-2-69 lub klasy HEPA 
(sprawność ≥99,97% przy 0,3 µm).
OSTRZEŻENIE!
 - Zapobiegaj przeciągom.
 - Nie otwieraj szuflady na pył podczas pracy 
wentylatora.

Aby opróżnić szufladę na pył, wykonaj następujące czynności.

Rys. 6.1
• Opcja: naciśnij czarny przycisk (FILTER CLEANING / 

CZYSZCZENIE FILTRA) na ControlPro/Panel, aby 
aktywować dodatkowy cykl czyszczenia. Zajmie to około 
jednej minuty na wkład filtra.

• Odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Całkowicie odłączyć urządzenie od sieci energetycznej.
• Odblokuj szufladę na pył (A) dostarczonym kluczem 

kwadratowym.
• Stopniowo otwieraj szufladę na kurz i jednocześnie 

opróżniaj ją odkurzaczem przemysłowym7 8.
• Zamknij i zablokuj szufladę na kurz. Pamiętaj, aby obrócić 

klucz o 90°.
• Podłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Zasil jednostkę.

7. Szuflada na pył posiada zabezpieczenie przed wysunięciem. Aby ją całkowicie 
wyjąć: podnieś uchwyt i wyciągnij szufladę na pył.

8. Nie używaj żadnych płynów do opróżniania lub czyszczenia szuflady na pył; 
powoduje to uszkodzenie wkładów filtracyjnych.
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Rys. 6.1 

A

Opróżnianie szuflady na pył

6.3 Wymiana wkładu filtracyjnego

ControlPro/HMI wskazuje, kiedy należy wymienić 
wkłady filtra. 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.

Rys. 6.2
• Opcja: naciśnij czarny przycisk (FILTER CLEANING / 

CZYSZCZENIE FILTRA) na ControlPro/Panel, aby 
aktywować dodatkowy cykl czyszczenia. Zajmie to około 
jednej minuty na wkład filtra.

• Odłącz sprężone powietrze.
• Całkowicie odłączyć urządzenie od sieci energetycznej.
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę (E). Następnie 

odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
• Wyjmij (jeden z) górnych wkładów filtra9 (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 dolnych wkładów 

filtracyjnych.
• Opróżnij szufladę na pył odkurzaczem przemysłowym; 

zobacz akapit 6.2.
• Podłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Zasil jednostkę.
• Zużyty wkład filtra zutylizuj zgodnie z lokalnymi 

przepisami.
• Oczyść otoczenie urządzenia.

9. Usunięcie, najpierw górnych wkładów filtracyjnych, ogranicza uwalnianie pylu 
do minimum.

Rys. 6.2 

BA

DC E F
Wymiana wkładu filtracyjnego

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 Powłoka wstępna (PRECO-N) / CART-D, 
CART-C i CART-E tylko (opcja)

• Zapoznaj się z paragrafem 4.9 dotyczącym procedury 
nakładania powłoki wstępnej.
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7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli jednostka 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

8.1 MDB-Compact

Dostępne części zamienne można znaleźć w widoku 
rozstrzelonym Rys. VI na stronie 18 i wykazie 
części zamiennych Rys. VII na stronie 19 na dostępne części 
zamienne.

8.2 ControlPro

Zapoznaj się z instrukcją instalacji ControlPro.

9 SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem 
elektrycznym.

10 UTYLIZACJA

Demontaż i utylizacja urządzenia muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować środki ochrony dróg 
oddechowych oraz rękawic ochronnych 
podczas demontażu i utylizacji urządzenia.

10.1 Demontaż

Aby bezpiecznie demontować urządzenia, stosuj się do 
następujących 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 (ów):

 - MDB-2/C PRO 
 - MDB-4/C PRO
 - MDB-6/C PRO

(w tym ControlPro/Panel i ControlPro/HMI)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z warunkami 
następujących dyrektyw:
 - Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EC
 - Dyrektywą ErP 2009/125 EC

Podpis:

Nazwisko: M.S.J. Ligthart
Funkcja: Product Manager
Data wydania:  1 sierpnia 2022
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ZAŁĄCZNIK

Rys. I Wymiary

MDB-2/Compact MDB-4/Compact MDB-6/Compact

Widok z 
przodu

Wlot 
powietrza 
lewy

B

C

A

B

C

A
B

C

A

Wlot 
powietrza 
górny

D
C

A

D
C

A

mm mm mm
A 1348 1801 2004
B 1540 1970 2170
C 1190 1190 1641
D 1270 1720

Widok z góry E E E

mm mm mm
D 1206 1206 1206
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ZAŁĄCZNIK

Rys. II Wykres wydajności (60 Hz)
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Wydajność odsysania netto na wlocie filtra (nowe/czyste wkłady filtracyjne)
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ZAŁĄCZNIK

Rys. III Instrukcje dotyczące podnoszenia

max. 
45°

90°
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ZAŁĄCZNIK

Rys. IV Wzór otworu | widok z dołu

2182.3

1205 A

B

C

A B

C

C

C

C

F

C

D

E

G (M10x25)

C

A B

MDB-2/Compact MDB-4/Compact MDB-6/Compact

A 1198 mm 1205 mm 1205 mm

B 908 mm 908 mm 908 mm

C 76 mm 76 mm 76 mm

D 1199 mm 1649 mm 1849 mm

E 1516 mm 1965 mm 2182 mm

F 78 mm 78 mm 78 mm

G Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm

Rys. V Klapa rewizyjna i klapa zwrotna

A B
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VI Widok rozstrzelony MDB-Compact

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000102315
0000104642
0000110003
0000110004

0000102598

0000100351 (6x)

0000102666

0000103126
0000103127

0000100344
0000100345
0000100346

0000103141

0328050320

0328050300

0000104072
0000104073
0000104074

0000103139
0000103142

0000301426

0000103148

0000102530
0000102532
0000103162

0000100539
0000100542
0000100547
0000101349
0000103133
0000103134

0000103135
0000103136
0000103137

0806010120

0324000300

0324000310

0324000320

0000103138

0000103150
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ZAŁĄCZNIK

Rys. VII Części zamienne MDB-Compact

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000100297 CART-PTFE/10 / Wkład filtra

0000100351 TEV-AV/79 / Tłumiki drgań (6 szt.)

0000100353 CART-C / Wkład filtra

0000100354 CART-E / Wkład filtra

0000100356 CART-D Premium Plus / Wkład filtra

0000101373 PRECO-N (1 kg) / Materiał powlekający

0000102315 CART-MB / Wkład filtra

0000102411 Zawór spustowy ½ cala

0000102584 Zestaw zamka do wkładu filtra CART

0000102598 Pokrętło gwiazdowe M12

0000102666 Pokrywa wkładu filtra CART (MDB)

0000103138 Płyta deflektora

0000103148 Klucz kwadratowy

0000103150 Zawór magnetyczny 1 cal, zawierający cewkę 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

0000117907 Cewka 24 V DC wraz z złączem

0000117908 Membrana (kwadratowa) + sprężyna do zaworu 
magnetycznego 

0000301426 Uchwyt wkładu filtra MDB

0069002280 PRECO-N (14 kg) / Materiał powlekający

0806010120 Uchwyt czarny

MDB-2/Compact PRO

0000100344 SC-200 / Miękkie połączenie

0000100539 Silnik 2,2 kW; 575V/3ph/60Hz

0000101349 Silnik 2,2 kW; 208-230/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000103126 Szuflada na pył, szer. = 450 mm

0000103135 Wirnik wentylatora 315/110/24

0000103162 Płyta silnika TEV-3110 (IEC)

MDB-4/Compact PRO

0000100345 SC-250 / Miękkie połączenie

0000100542 Silnik 4 kW; 575V/3ph/60Hz (IEC)

0000102530 Płyta silnika TEV-559 (IEC)

0000103127 Szuflada na pył, szer. = 900 mm

0000103133 Silnik 4 kW; 208-230/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000103136 Wirnik wentylatora 400/59/28

MDB-4/Compact PRO

0000100346 SC-315 / Miękkie połączenie

0000100547 Silnik 7,5 kW; 575V/3ph/60Hz (IEC)

0000102532 Płyta silnika TEV-745 (IEC)

0000103127 Szuflada na pył, szer. = 900 mm

0000103134 Silnik 7,5 kW; 208-230/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000103137 Wirnik wentylatora 500/45/38



www.plymovent.com

0000104046/010223/B MDB-Compact PRO


	Wprowadzenie
	1	Wstęp
	2	Opis produktu
	3	Instrukcje bezpieczeństwa
	4	Instalacja
	5	Użytkowanie
	6	Obsługa
	7	Rozwiązywanie problemów
	8	Części zamienne
	9	Schemat elektryczny
	10	Utylizacja
	Deklaracja CE

