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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
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WPROWADZENIE

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

Ze względu na udoskonalenie produktu niektóre ilustracje w 
tej instrukcji mogą różnić się od aktualnego wyglądu produktu.

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
Chyba że ustalono inaczej, treść tej instrukcji odnosi się do 
MobilePro, jak również MobilePro-W3. 

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

MobilePro to mobilna jednostka filtrująca ze zintegrowanym 
wentylatorem, która zapewnia odciąganie i filtrację dymów, do 
użytku z rękawem odciągowym. Jednostka posiada 
cylindryczny wkład filtra z poliestru. Urządzenie jest 
wyposażone we wzmacniacz impulsów RamAir™ do 
oczyszczania wkładu filtracyjnego za pomocą sprężonego 
powietrza. Pył z filtra gromadzony jest w szufladzie na spodzie 
urządzenia. Dzięki czterem kółkom transportowym (z których 
dwa kółka są skrętne, z hamulcem), MobilePro nadaje się do 
stosowania we względnie małych pomieszczeniach lub w 
pobliżu źródeł zanieczyszczenia bez stałej lokalizacji. 
Uniwersalna barierka na urządzeniu ułatwia jego 
przesmieszczanie oraz pozwala na bezpieczne ułożenie na nim 
narzędzi bez obawy o ich wypadanięcie.

1.3 Kombinacje produktu

Aby użytkować jednostkę, należy wybrać jeden z 
następujących produktów powiązanych:

Ramię odciągowe na przegubie kulowym (360° obrót):
 - KUA-160/2S
 - KUA-160/3S
 - KUA-160/4S

Ramię z wężem elastycznym (360° obrót):
 - EA-3/S  | 3 m
 - EA-4/S  | 4 m

1.3.1 Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub 
akcesoria:
 - wkład filtracyjny CART-OA | 100% BiCo poliester, anty-
statyczny (zamiennik CART-O)

 - Zestaw filtra HEPA (H14 / 2x5,2 m²)
 - Filtr z węgla aktywnego (2 x 6 kg)
 - LL-5.5/24-160 | Lampa warsztatowa LED 5,5W z 
wyłącznikiem (możliwy obrót ramienia o 359°)

 - Detergent do mycia wkładu EFC 

1.4 Specyfikacja techniczna

Wymiary i właściwości

Materiał (obudowa) blacha cynkowana

Waga 169 kg

Pojemność pojemnika na 
pył

10 litrów

Wkład filtra

MobilePro MobilePro-W3

Typ CART-O CART-O/PTFE/10

Materiał filtra 100% BiCo 
poliester

100% poliester 
BiCo z membraną 
PTFE



0000104750/010223/F MobilePro | MobilePro-W3 3

Powierzchnia filtra 20 m² 10 m²

Klasyfikacja pyłu (zgodnie 
z EN 60335-2-69)

M M

Klasa filtracji (zgodnie z 
ASHRAE 52.2)

MERV 11 MERV 16

Zmywalność (np. przy 
użyciu detergentu 
Plymovent EFC)

tak nie

Zasilanie sprężonym powietrzem

Wymagana jakość 
sprężonego powietrza

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

Ciśnienie wlotowe 5-10 bar

Wymagane ciśnienie 5 bar (przez zintegrowany regulator 
ciśnienia)

Przyłącze sprężonego 
powietrza

G 3/8” (żeńskie)

Zużycie sprężonego 
powietrza

35 Nl na impuls

Objętość zbiornika 
sprężonego powietrza

10 litrów

Aktywacja systemu 
czyszczenia filtra (tylko 
przy uruchomionym 
urządzeniu)

 - czujnikiem ciśnienia (wartość progowa: 
1000 Pa)

 - ręcznie, przyciskiem

Czas trwania cyklu 
oczyszczania wkładu

60 sekund (6 impulsów)

Wentylator

Typ wentylatora promieniowy

Wydajność odciągu maks. 1200 m3/h (z ramieniem 
odciągowym)

Prędkość wentylatora:
 - 50 Hz 
 - 60 Hz

 - 2900 obr./min 
 - 3390 obr./min

Poziom hałasu 72 dB(A) zgodnie z EN ISO 3746 

Dane elektryczne

Pobór energii 1,1 kW

Dostępne napięcia 
przyłączeniowe

 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Konstrukcja silnika IEC

Efektywności 
energetycznej:
 - silnik jednofazowy
 - silnik trójfazowy

 - nie dotyczy
 - IE3 / premium

Przewód zasilający:
 - typ
 - długość

 - SJOOW 3xAWG14 
 - 4,5 m 

Wtyczka:
 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Typ:
 - brak
 - NEMA 5-15P
 - brak
 - brak

Zapoznaj się z dostępnymi kartami produktu dla 
szczegółowych specyfikacji.

1.5 Wymiary

mm
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C 1150

A
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C KUA-160/4S EA-4/S

MobilePro z ramieniem odciągowym

1.7 Warunki otoczenia

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

5°C
20°C
70°C

Maksymalna wilgotność 
względna

90%

Odpowiednie do stosowania 
na zewnątrz

nie

1.8 Transport urządzenia

Nie można przenosić odpowiedzialności na producenta za 
wszelkie szkody transportowe powstałe po dostarczeniu 
produktu. Poruszaj urządzeniem i współpracującym ramieniem 
z odpowiednią ostrożnością. Kompletnie zdemontować ramię 
odciągowe przed transportem. Demontaż ramienia należy 
wykonać wg procedury montażu w odwrotnej kolejności. 
Następnie urządzenie i ramię mogą być przenoszone na palecie 
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w oryginalnym opakowaniu.
Aby zapobiec uszkodzeniu, należy upewnić się, że urządzenie i 
ramię nie może przesunąć się na palecie.

2 OPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Jednostka składa się z następujących głównych podzespołów i 
elementów

Rys. 2.1
A płyta deflektora
B wkład filtra
C pojemnik na pył
D uchwyt
E panel sterujący
F wentylator odciągowy
G kratka wyrzutowa (2)
H RamAir™ wzmacniacz impulsu (system oczyszczania 

wkładu)

Rys. 2.1 

C

D

E

F

G H

B

A

Najważniejsze części i elementy

2.2 Użytkowanie

MobilePro działa zgodnie z zasadą recyrkulacji. Dymy 
spawalnicze są pobierany przez ssawę w ramieniu odciągowym 
dzięki wbudowanemu wentylatorowi. Zanieczyszczone 
powietrze przechodzi przez płytę deflektora1 i jest oczyszczane 
przez wkład filtracyjny. Cząstki dymu spawalniczego są 
zbierane na zewnątrz wkładu filtra. Oczyszczone powietrze jest 
wyrzucane z urządzenia przez kratkę wylotową na boku 
urządzenia.

2.2.1 System oczyszczania wkładu

Gdy wkład filtra zostaje nasycony dymem i pyłem - a tym 
samym zmniejsza się wydajność odciągu -, przełącznik 
ciśnienia włącza wzmacniacz impulsu RamAir™, który 
dokładnie oczyszcza wkład filtracyjny przez uderzenia 
sprężonym powietrzem. System czyszczenia można również 
uruchomić ręcznie. Zanieczyszczenia pyłowe oderwane od 
wkładu opadają do pojemnika pod urządzeniem. 

1. Aby zabezpieczyć wkład filtra i rozprowadzić równomiernie powietrze wewnątrz 
urządzenia.

System oczyszczania wkładu funkcjonuje tylko przy 
działającym wentylatorze, co zapobiega wydostawaniu się pyłu 
na zewnątrz poprzez ramię odciągowe.

Urządzenie przejdzie w tryb ALARM2, gdy różnica ciśnień na 
wkładzie filtracyjnym przewyższa jego wartość progową 1000 
Pa. 

3 BEZPIECZEŃSTWO

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

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

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

2. Podczas trybu ALARM wentylator kontynuuje pracę. 

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.
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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.

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

Użytkowanie

OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu 
do:
 - polerowania w połączeniu ze szlifowaniem oraz 
spawaniem lub innymi aplikacjami, 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

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

 - natryskiwania ogniowego
 - mgły olejowej
 - ciężkiej mgły olejowej w oparach spawalniczych
 - wydobycia cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.

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

 - Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i 
wyjściami, które muszą być wykorzystane przez służby 
ratunkowe. 

 - 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). 

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

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

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

 - Upewnij się, czy pomieszczenie jest odpowiednio 
wentylowane. 

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

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

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

4 INSTALACJA

4.1 Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania, 
aby zainstalować urządzenie:
 - podstawowe narzędzia

4.1.1 Elementy pozyskiwane lokalnie

Do podłączenia do sieci lokalnej (tylko typy 
50Hz): 
 -  odpowiednia wtyczka
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Do podłączenia przewodu sprężonego powietrza:
 - przyłącze sprężonego powietrza G 3/8” (męskie)

W przypadku zastosowania oświetlenia warsztztowego 
LL-5.5/24-160 (opcja):
 - opaski kablowe lub równoważne

4.2 Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie 
zawiera:
 - urządzenie mobilne
 - Śruba z łbem sześciokątnym M6x25 (8) + podkładka (8) do 
podłączenia ramienia odciągowego

 - dławik (2) do podłączenia opcjonalnego oświetlenia 
warsztatowego LL-5.5/24-160

Aby zdjąć urządzenie z palety, patrz Rys. I na 
stronie 12.
UWAGA!
Nie wolno używać wózka widłowego do podnoszenia 
urządzenia. To grozi uszkodzeniem pojemnika na 
pył.

4.3 Ramię odciągowe

Aby wykorzystywać MobilePro należy zainstalować jedno z 
następujących ramion odciągowych:
 - KUA-160/2S / KUA-160/3S / KUA-160/4S (ramię odciągowe 
na przegubie kulowym)

 - EA-3/S / EA-4/S (ramię z wężem elastycznym)

Aby zainstalować ramię odciągowe, należy postępować w 
następujący sposób. 

Rys. 4.1
• Zainstalować kołnierz obrotowy (H) na obudowie 

urządzenia przy pomocy 8 śrub M6x25 z podkładkami. 
• Nasunąć opaske zaciskową (D) oraz kołnierz gumowy (E) 

na oś zawiasu (B). 
• Następnie umieścić pierścień obrotowy (F) na osi zawiasu 

(B)4. 
• Umieścić podkładkę (G) wokół osi zawiasu. 

UWAGA!
Upewnij się, aby założyć podkładkę (G) pomiędzy 
kołnierzem (F) i pierścieniem obrotowym (H) w celu 
uniknięcia uszkodzeń.

• Włożyć oś obrotu (B) do kołnierza obrotowego (H) i 
zablokować ją śrubą blokującą (C). Dokręcić ją kluczem 
sześciokątnym. 

• Założyć przewód (A) na kołnierz obrotowy (F).
• Zacisnąć opaskę (D) na przewodzie elastycznym (A). 
• Założyć opaskę gumową (E) na łaczenie pomiędzy 

pierścieniem (F) a kołnierzem obrotowym (H). 

4. Linia przerywana wskazuje pozycję końcową. 

Rys. 4.1 

H

G

E

F

C

A

A

D
F
E

H

D

B

Montaż ramienia odciągowego

Informacje nt. montażu i regulacji samego ramienia 
odciągowego można znaleźć w odpowiedniej 
instrukcji. 

4.3.1 Opcja: lampa warsztatowa LL-5.5/24-160

Rys. 4.2
• Zainstalować oświetlenie robocze w ssawie ramienia 

odciągowego zgodnie z instrukcją.
• Dołączyć przewód (A) do rur ramienia i do urządzenia 

mobilnego za pomocą samoprzylepnych mocowań 
kablowych.

Upewnij się, że kabel jest odpowiednio długi 
 - gdy ramię odciągowe jest w pozycji kompletnie 
złożonej; i

 - obróć ramię odciągowe (maks. 359°)

Rys. 4.2 

A

Montaż przewodu lampy warsztatowej
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Rys. 4.3
• Poluzować śrubę M10 (A) na spodzie urządzenia. 

Kontynuować odkręcanie śruby, aż zrobi się całkowicie 
luźna5. 

Rys. 4.3 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Śruba do odblokowania przedniego panela

Rys. 4.4
• Pociągnij pokrywę przednią (A) w dół i wyjmij ją. 

Rys. 4.4 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Demontaż osłony przedniej

Rys. 4.5
• Zdejmij pokrywę panelu sterowania (zob. Rys. Rys. 4.6B). 
• Wyjmij zaślepki zaznaczone jako B i C.
• Umieścić dławik w obu otworach. 
• Włóż kabel (A) przez przepusty kablowe. 
• Dokręcić dławiki. 
• Podłącz kabel do bloku zacisków wewnątrz urządzenia 

zgodnie ze schematem elektrycznym dostarczonym 
oddzielnie.

• Załóż przednią pokrywę urządzenia (zgodnie z instrukcjami 
w odwrotnej kolejności Rys. 4.3 i Rys. 4.4). 

• Założyć pokrywę panelu sterowania. 

Rys. 4.5 

A

B

C

Podłącz kabel lampy warszatowej

5. Nakrętka jest przyczepiona do panelu przedniego, więc nie można jej 
całkowicie usunąć. 

4.4 Przyłącze sprężonego powietrza

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

Rys. 4.6
• Umieść złączkę sprężonego powietrza w łączniku (A).
• Podłączyć urządzenie do zasilania sprężonym powietrzem.

Rys. 4.6 

A

B

Przyłącze sprężonego powietrza

4.5 Podłączenie elektryczne

• Upewnij się, że urządzenie nadaje się do 
podłączenia do lokalnej sieci elektrycznej. 

Informacje na temat napięcia zasilania i częstotliwość można 
znaleźć na tabliczce znamionowej.

• Zamontować wtyczkę na przewodzie. 
Włożyć wtyczkę do gniazdka. 

5 UŻYTKOWANIE

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

5.1 Panel sterowania

Urządzenie zawiera następujące elementy sterujące i diody 
sygnalizacyjne:

Rys. 5.1
A ALARM | czerwona lampka wskazuje, że spadek ciśnienia 

przekracza wartość progową6

B Ręczne czyszczenie | czarny przycisk7, aby ręcznie aktywować 
system czyszczenia filtra

C WŁĄCZ / WYŁĄCZ | wcisnąć przycisk z zieloną diodą LED do 
włączania i wyłączania wentylatora

6. Opóźnienie: 10 minut

7. Aby włączyć: naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
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Rys. 5.1 

Dimension: 318 x 198 mm
Colour: background Pantone Black C 20% / Printing black

MobilePro

MANUAL CLEANING

START / STOP

ALARM

0000104690/0

HANDMATIGE FILTERREINIGING
MANUELLE FILTERREINIGUNG

DÉCOLMATAGE MANUEL DU FILTRE
LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO

AAN / UIT
EIN / AUS

MARCHE / ARRÊT
ARRANQUE / PARO

ALARME
ALARMA

A

B

C

Panel sterowania

5.2 Użytkowanie

Ponieważ dotyczy to jednostki mobilnej, można ją użyć w 
dowolnym pożądanym miejscu. Dla uzyskania optymalnych 
rezultatów należy umieścić urządzenie jak najbliżej źródła 
zanieczyszczenia.

• Jeśli to możliwe:  
Podłączyć urządzenie do zewnętrznego źródła sprężonego 
powietrza. Patrz sekcja 5.3 (“preferowany sposób 
postępowania”). 

• Ustawić ramię odciągowe podłączone do urządzenia w 
odległości maks. 480 mm, od źródła zanieczyszczenia. 
Patrz Rys. II na stronie 12 dla prawidłowego położenia.

• Naciśnij przycisk START/STOP [WŁĄCZ / WYŁĄCZ] (Rys. 
5.1C), aby uruchomić urządzenie. 

• Rozpocznij spawanie.
• Gdy zmienia się położenie spawania należy przesunąć 

ramię odciągowe do prawidłowego położenia w stosunku do 
spoiny. 

OSTRZEŻENIE!
Aby utrzymać dymy spawalnicze z dala od strefy 
oddychania spawacza, upewnij się, że wszystkie 
opary są usuwane za pomocą ramienia 
odciągowego. 

• Naciśnij przycisk START/STOP ok. 20 sekund po zakończeniu 
spawania w celu zatrzymania wentylatora. 

Podczas użytkowania, należy regularne sprawdzać status 
kontrolki alarmu ( Rys. 5.1A). Gdy lampka ALARM świeci się oznacza 
to, że spadek ciśnienia przekracza wartość progową. To może mieć dwie 
przyczyny:

Brak czyszczenia filtra z powodu braku sprężonego 
powietrza
• Postępować zgodnie z sekcją 5.3.1.

Zatkany wkład filtra
• Postępować zgodnie z sekcją 6.3.

Aby wyłączyć alarm świetlny czasowo: wcisnąć 
przycisk START/STOP dwa razy.  Kontrolka ALARM 
zacznie świecić ponownie po 10 minutach, chyba że 
problem został wcześniej rozwiązany.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania w 
celu rozwiązania problemu, przepływ powietrza 
(wydajność urządzenia) będzie systematycznie 
spadał.

5.3 System oczyszczania wkładu

Jeden cykl czyszczenia trwa ok. 60 sekund, składa się z 
sześciu impulsów sprężonego powietrza.

Preferowany sposób postępowania
Zalecamy, aby utrzymać stały dopływ sprężonego powietrza do 
urządzenia podczas użytkowania. W tej sytuacji, przełącznik 
ciśnienia natychmiast uruchamia proces czyszczenia wkładu, 
gdy spadek ciśnienia osiągnie wartość progową. Gwarantuje to 
optymalną wydajność urządzenia i zapobiega przechodzenia 
urządzenia w tryb alarmowy. 

Alternatywny sposób postępowania
Jeśli nie jest to możliwe, żeby sprężone powietrze było 
dostępne przez cały czas urzytkowania urządzenia, należy 
aktywować system czyszczenia filtra ręcznie po podłączeniu 
urządzenia do sieci sprężonego powietrza. 

Dwie możliwe procedury:
1. Aktywacja MANUAL CLEANING [RĘCZNEGO CZYSZCZENIA] 

regularnie8, zanim urządzenie przejdzie w stan alarmu. W 
ten sposób przedłuża się okres użytkowania wkładu filtra i 
optymalizuje wydajności urządzenia.

2. Aktywuj MANUAL CLEANING, jak tylko urządzenie przechodzi 
w stan alarmu9. 

5.3.1 Ręczne oczyszczanie wkładu filtra

Aby ręcznie aktywować system czyszczenia filtra, należy 
postępować w następujący sposób: 

• Podłączyć urządzenie do zasilania sprężonym powietrzem.
• Upewnij się, że wentylator jest uruchomiony: zielona dioda 

(Rys. 5.1C) świecie się. 
• Aby aktywować system czyszczenia, wciśnij i przytrzymaj 

przycisk MANUAL CLEANING ( Rys. 5.1B) przez 5 sekund. 
• Przycisnąć przycisk START/STOP (Rys. 5.1C). dwa razy, aby 

skasować kontrolkę alarmu.

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. Zalecamy generalny 
przegląd raz w roku oprócz wskazanych terminów przeglądów. 
W celu wykonania przeglądu skontaktuj się z dostawcą.

8. Optymalna częstotliwość uruchamiania ręcznego system czyszczenia zależy od 
intensywności wykorzystania i doświadczenia użytkownika

9. Podczas trybu ALARM wentylator kontynuuje pracę
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Kompo-
nenty

Czynność Częstotliwość: każdego X 
miesiąca

X= 
1-3

X=3 X=6 X=12

Pojemnik na 
pył

Opróżnić; zgodnie z 
sekcją 6.2 

X *)

Obudowa Wyczyść z zewnątrz 
przy użyciu łagodnych 
detergentów.

X

Wyczyść wewnątrz 
przy użyciu 
odkurzacza 
przemysłowego i 
usunąć pył z 
przedziału wkładu 
filtracyjnego.

X

Sprawdź uszczelki.  
Wymień w razie 
potrzeby.

X

Wkład filtra Sprawdź czy nie jest 
uszkodzony, zatkany 
lub nasycony. 
Wymień w razie 
potrzeby.

X

Wentylator 
odciągowy

Sprawdź czy obce 
elementy nie zalegają 
w obudowie lub na 
wirniku. Oczyść w 
razie potrzeby.

X

Czujnik 
ciśnienia

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

X

Przewód 
zasilający

Sprawdź czy nie jest 
uszkodzony. Napraw 
lub wymień w razie 
potrzeby.

X **)

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

**) Przed każdym użyciem

6.2 Opróżnianie pojemnika na pył

Umiejscowienie pojemnika pyłu: w dolnej części urządzenia w 
uchwycie zasobnika pyłu. Pojemnik na pył jest zablokowany 
klamrą (Rys. 6.1A).

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

UWAGA
Odkurzacz przemysłowy wykorzystywany podczas 
wykonywania serwisu i konserwacji musi posiadać 
klasę pyłu H oraz być zgodny z normą EN 60335-2-
69 lub klasą (HEPA efektywności ≥99.97% przy 0.3 
µm).
OSTRZEŻENIE!
 - Zapobiegaj przeciągom. 
 - Nie opróżniaj ani nie otwieraj pojemnika na pył 
gdy pracuje wentylator. 

W celu opróznienia pojemnika postępuj zgodnie z procedurą.

Rys. 6.1
• Opcja: naciśnij i przytrzymaj przycisk MANUAL CLEANING 

[RĘCZNEGO CZYSZCZENIA] (Rys. 5.1B i sekcja 5.3.1) 
przez 5 sekund aby włączyć dodatkowy cykl czyszczenia. 
Trwa to ok. 60 sekund.

• Jeżeli możliwe: odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Odłącz zasilanie urządzenia.
• Odblokuj pojemnik pyłu. Prowadnica pojemnika pyłu (B) 

opadnie.
• Powoli wyjmij pojemnik na pył (C) i opróżnić go nb. przy 

użyciu odkurzacza przemysłowego.
• Włóż pojemnik na pył z powrotem w uchwyt i zablokuj go.

Rys. 6.1 Opróżnianie pojemnika na pył 

C

B

A

6.3 Wymiana wkładu filtracyjnego

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

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie wymieniaj wkładu filtracyjnego przy 
włączonym wentylatorze. 

W celu wymiany wkładu postępuj zgodnie z procedurą.

• Opcja: naciśnij i przytrzymaj przycisk MANUAL CLEANING 
[RĘCZNEGO CZYSZCZENIA] (Rys. 5.1B i sekcja 5.3.1) 
przez 5 sekund aby włączyć dodatkowy cykl czyszczenia.  
Trwa to ok. 60 sekund.

• Jeżeli możliwe: odłącz zasilanie sprężonym powietrzem.
• Odłącz zasilanie urządzenia.
• Poluzuj nakrętkę (F) i zdemontuj pokrywę €. Następnie 

odkręć nakrętkę (D) oraz zdejmij podkładkę metalową (C).
• Wyjmij wkład filtra (B) i umieścić go w plastikowym worku, 

w którym dostarczany jest wkład filtra na wymiane.
• Zamknij szczelnie worek.
• Oczyść przedział wkładu filtracyjnego przy pomocy 

odkurzacza przemysłowego.
• Umieść nowy wkład filtra w uchwycie wkładu (A) i 

przymocuj go do zdemontowanych części. Upewnij się, że 
poprawnie dokręciłeś nakrętkę (D) i zamontowałeś pokrywę 
(E) we właściwym położeniu10. 

• Zużyty wkład filtra zutylizuj zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

• Oczyść otoczenie urządzenia.

10. Naklejki "UP" oznacza górną część pokrywy. 
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Rys. 6.2 

BA C D FE

Wymiana wkładu filtracyjnego

6.3.1 Mycie wkładu

W celu wydłużenia żywotności wkładu filtracyjnego możesz go 
wielokrotnie myć zanim ostatecznie ulegnie zużyciu11.

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

UWAGA
 - Chwytaj filtr ostrożnie.
 - Upewnij się, że wkład nie jest uszkodzony. 

W celu umycia wkładu postępuj zgodnie z procedurą.

• Zdemontuj wkład filtracyjny zgodnie z procedurą z sekcji 
6.3.

• Zamocz w ciepłej wodzie (maks. 60°C) z detergentem EFC 
i pozostaw na jakiś czas.

• Opłucz czystą wodą. 
• Dokładnie wysusz. 

UWAGA
Nie wolno myć wodą pod ciśnieniem.

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.

11. Należy natychmiast wymienić wkład filtra, gdy jest on uszkodzony lub gdy 
lampka ALARM świeci się w trakcie użytkowania, co oznacza, że wkład filtra 
jest zapchany. 

Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Świeci się 
kontrolka 
ALARM

Brak 
oczyszczania 
wkładu

Brak 
przyłączonego 
sprężonego 
powietrza lub 
ciśnienie jest za 
niskie

Podłącz lub napraw 
zasilanie sprężonym 
powietrzem 
Następnie: 
 - wcisnąć przycisk 
MANUAL 
CLEANING (B) 
(przytrzymaj 
przez 5 sekund)

 - nacisnąć przycisk 
START/STOP dwa 
razy, aby 
zresetować 
ALARM świetlny

Zatkany wkład 
filtra

Wymień wkład 
filtracyjny

Lampka 
ALARM świeci 
się po 
ręcznym 
aktywowaniu 
procesu 
czyszczenia

 -  Brak 
zresetowania 
alarmu 
świetlnego

Nacisnąć przycisk 
START/STOP dwa 
razy, aby 
zresetować alarm 
świetlny (off i on)

Niezadawala-
jąca 
wydajność 
odciągu 

Zatkany wkład 
filtra

Wymień wkład 
filtracyjny

Wentylator 
nie 
uruchamia się

Urządzenie 
nie pracuje

Brak kabla 
zasilającego

Podłącz zasilanie

Kabel zasilający 
jest uszkodzony

Napraw lub wymień 
kabel zasilający

Luźne styki Dokręć styki

Uszkodzony 
silnik

Napraw lub wymień 
silnik

Przycisk START/
STOP (zielony) 
jest uszkodzony

Wymień zielony 
przycisk

Aktywowany 
jest wyłącznik 
termiczny

Zresetuj wyłącznik 
termiczny

Wyłącznik 
termiczny jest 
uszkodzony

Wymień wyłącznik 
termiczny

Wentylator 
szumi ale nie 
działa

Wydajność 
odciągu jest 
niezadowala-
jąca lub nie 
ma jej wcale

Silnik pracuje 
na 2 fazach 
zamiast na 3. 
(dotyczy 
silników 3 
fazowych)

Napraw przyłącze 
faz
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Objawy Problem Możliwa 
przyczyna

Rozwiązanie

Słaba 
wydajność 
odciągu

Urządzenie 
nie 
funkcjonuje 
prawidłowo

Niewłaściwy 
kierunek 
obrotów 
wentylatora 
(dotyczy 
silników 3 
fazowych)

Zmień kierunek 
obrotów 
wentylatora

Zatkany wkład 
filtra

Wymień wkład 
filtracyjny

Zanieczysz-
czenia 
przelatują 
przez 
urządzenie

Dziurawy wkład 
filtracyjny lub 
nieprawidłowo 
zamontowany

Wymień wkład filtra 
lub popraw jego 
zamontowanie

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

Zużyty lub 
uszkodzony 
elektrozawór

Wymień 
elektrozawór

Syczący 
dźwięk

Brak 
oczyszczania 
wkładu

Zużyty lub 
uszkodzony 
elektrozawór

Wymień 
elektrozawór

Przycisk 
MANUAL 
CLEANING 
nie reaguje

Brak 
ręcznego 
czyszczenia 
wkładu

Przycisk nie jest 
wciśnięty 
odpowiednio 
długo

Wciśnij i 
przytrzymaj 
przycisk przez 5 
sekund

Przycisk 
MANUAL 
CLEANING 
(czarny) jest 
uszkodzony

Wymień czarny 
przycisk

8 CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne można znaleźć w widoku 
rozstrzelonym (Rys. III na stronie 13) i na liście 
części zamiennych (Rys. IV na stronie 14).  

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

Utylizacja zanieczyszczeń i pyłu wraz ze zużytym wkładem 
filtracyjnym powinno odbyć się w sposób profesjonalny, 
zgodnie z przepisami lokalnymi. 

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 (-y):
 - MobilePro
 - MobilePro-W3

którego dotyczy niniejsza deklaracja, są zgodne z warunkami 
następujących dyrektyw:
 - Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
 - EMC 2004/108 EC
 - LVD 2006/95 EC
 - Dyrektywą ErP 2009/125 EC

Podpis:

Nazwisko: M.S.J. Ligthart
Funkcja: Product Manager
Data:  6-8-2020
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ZAŁĄCZNIK

Rys. I Instrukcja zdejowania urządzenia z palety
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Rys. II Ustawienie ramienia odciągowego

A
B

A
B

A = maks. 480 mm B = >480 mm
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ZAŁĄCZNIK

Rys. III Widok rozstrzelony urządzenia

0000101364
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0000101345
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0000117137
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0000103068
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0040900010

0000301501

0000104768

0040900120

0040900130

0000102598

0000102762

0000101751
0000101752
0000110155

0805030010

0000118447 0000300903

2019
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ZAŁĄCZNIK

Rys. IV Części zamienne

Nr artykułu Opis

Ogólne

0000101364 Szary kołpak (2 szt.)

0000101409 Bezpiecznik 3.15A 5x20 mm UL

0000101413 Transformator 120-575V 24V 75VA

0000101440 Przekaźnik 100-C23KJ10

0000101444 Bezpiecznik klasy CC 0,5 A

0000102411 Zawór spustowy ½ cala

0000102584 Zestaw zamka do wkładu filtra CART

0000102598 Pokrętło gwiazdowe M12

0000102762 Pokrywa do wkładu filtra

0000104768 Kontrolka czerwona

0000117906 Cewka 24 V AC wraz z złączem

0000117908 Membrana (kwadratowa) + sprężyna do zaworu 
magnetycznego

0000118447 Przełącznik ciśnienia 1450 Pa

0000300903 Cyfrowy wyłącznik ciśnieniowy 24 VAC

0000301501 PC układ elektryczny z oprogramowaniem do 
MobilePro MP-v2.0

0040900010 Zawór magnetyczny AC

0040900120 Przycisk uruchamiający czarny

0040900130 Przycisk uruchamiający zielony z kontrolką LED

0040900220 Przekaźnik termiczny 3,2-16 A

0805030010 Koła Ø 250 mm czarne (bez kołpaków)

0805040010 Kółka obrotowe Ø 125 mm z hamulcem

MobilePro 230V/1ph/50Hz

0000101751 CART-O / Wkład filtra *

0000101752 CART-OA / Wkład filtra *

0000104069 Wirnik wentylatora (50Hz)

0000117136 Silnik 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

MobilePro 230V/1ph/60Hz

0000101751 CART-O / Wkład filtra *

0000101752 CART-OA / Wkład filtra *

0000103068 Wirnik wentylatora (60Hz)

0000117137 Silnik 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro 230V/3ph/60Hz

0000101345 Silnik 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Wkład filtra *

0000101752 CART-OA / Wkład filtra *

0000103068 Wirnik wentylatora (60Hz)

MobilePro 400V/3ph/50Hz+N

0000104069 Wirnik wentylatora (50Hz)

0000100594 Silnik 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Wkład filtra *

0000101752 CART-OA / Wkład filtra *

MobilePro-W3 115V/1ph/50Hz

0000104069 Wirnik wentylatora (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Wkład filtra *

MobilePro-W3 115V/1ph/60Hz

0000103068 Wirnik wentylatora (60Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Wkład filtra *

0000117137 Silnik 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro-W3 230V/1ph/50Hz

0000104069 Wirnik wentylatora (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Wkład filtra *

0000117136 Silnik 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

Nr artykułu Opis

MobilePro-W3 400V/3ph/50Hz+N

0000100594 Silnik 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000104069 Wirnik wentylatora (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Wkład filtra *

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