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CZ | PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO DOKUMENTU
Všechna práva vyhrazena. Informace poskytnuté v tomto dokumentu jsou shromážděny za účelem celkové spokojenosti našich zákazníků. Vycházejí ze základních údajů týkajících se 
vlastností konstrukčních materiálů a pracovních postupů, které nám byly známy v době vydání tohoto dokumentu a proto mohou podléhat změnám a doplnění. V důsledku toho si 
vyhrazujeme výslovné právo na změny a doplnění dokumentu. Pokyny v této publikaci slouží pouze jako návod k instalaci, použití, údržbě a opravám produktu uvedeného na titulní 
straně tohoto dokumentu. Tato publikace bude sloužit pro standardní model produktu, jehož typ je uveden na titulní straně dokumentu. Proto výrobce neponese žádnou odpovědnost za 
jakoukoliv škodu způsobenou v důsledku použití této publikace pro verzi produktu, který vám byl dodán. Tato publikace byla vyhotovena s maximálním smyslem pro přesnost. Výrobce 
však neponese odpovědnost ani za jakékoliv chyby, které se mohou v publikaci vyskytnout, ani za jejich případné následky.

OBSAH
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PŘEDMLUVA

Použití příručky
Tato příručka je určena jako pracovní pomůcka pro 
profesionální, dobře vyškolené a oprávněné uživatele pro 
bezpečnou instalaci, použití, údržbu a opravy zařízení 
uvedeného na titulní straně.

Piktogramy a symboly
V tomto návodu jsou použity následující piktogramy a 
symboly:

DOPORUČENÍ
Návrhy a doporučení pro zjednodušení provádění 
úkolů a činností.
UPOZORNĚNÍ
Poznámka s doplňujícími informacemi pro uživatele. 
Upozorňuje na možné problémy a komplikace.

POZOR!
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti 
může vést k poškození výrobku, pracoviště nebo 
životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Postupy, u nichž nedodržení nezbytné opatrnosti 
může vést k poškození výrobku nebo vážnému 
zranění osob.
POZOR!
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Důležité upozornění z hlediska 
požární bezpečnosti.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Důležitá upozornění sloužící k 
prevenci výbuchu.

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání prostředků pro ochranu 
dýchacích cest při provádění servisu, údržby a oprav 
či v průběhu funkčního testování. Doporučujeme 
používání lícnicových respirátorů podle normy EN 
149:2001 + A1:2009, třída FFP3 (Nařízení 89/686/
EEC).
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Pokyny k používání rukavic při provádění servisu, 
údržby a oprav.

Textové ukazatele
Záznamy označené “-” (pomlčkou) se týkají výčtů. 
Záznamy označené “•” (tečkou) popisují následné kroky.

Servis a technická podpora
Pro informace o specifických nastaveních, údržbových a 
opravných pracech, které nejsou popsány v tomto manuálu, 
kontaktujte prosím dodavatele zařízení. Ten vám vždy s 
ochotou poradí. Ujistěte se, že máte po ruce následující údaje:
 - název produktu
 - sériové číslo

Tyto údaje naleznete na identifikačním štítku.

Označení produktu
 - MultiDust Bank = MDB
 - Číselné označení produktu (4/6/8 atd.) odpovídá počtu 
filtračních patron 

 - Přípony: 
 - H: horizontální konfigurace
 - V: vertikální konfigurace
 - bez přípony: čtvercová konfigurace

1 ÚVOD

Tento manuál platí pro jednotky MDB se čtvercovým 
vstupním modulem a kruhovým výstupem*). Tato 
konfigurace je standardně dodávána od ledna 2023.

Předchozí konfigurace MDB je stále k dispozici jako 
volitelná výbava. Tento model má válcové vstupní a 
výstupní moduly.

Pokud jste zakoupili předchozí verzi, je nutno použít 
instalační a uživatelský manuál 
MAN_MDB_CZ_(until_2022) který je dostupný 
zde: 

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

Standardní (kruhové) výstupy jsou namontovány na 
zadní stranějednotky MDB.

Řada jednotek MDB je volitelně dostupná s bočními 
vývody To znamená, že jsou dodávány s:
 - čtvercové vstupní moduly; a
 - válcové výstupní moduly

Týká se následujících jednotek MDB, všechny v 
typech GO i PRO**) :

Typ***) Připojení potrubí:
čtvercový 
vstupní 
modul 

oválný 
výstupní 
modul

MDB-4
Ø 400 mm Ø 400 mm

MDB-6
MDB-8/V

Ø 500 mm Ø 500 mm
MDB-10/V

Postup instalace oválného výstupního modulu 
naleznete v návodu dodaném s výrobkem. 

*) Viz obrázek na obálce tohoto dokumentu
**)  Viz odstavec 1.3.3; včetně hladinového spínače 

odpadní nádoby
***) Viz Tabulka I na straně 17 - čísla produktů

MDB je modulární koncept. Ten umožňuje 
nainstalovat libovolnou kombinaci vstupů a výstupů;

Vstup Výstup Konfigurace
Tvar Pozice

čtvercový kruhový zadní “standardní”

oválný oválný boční “předchozí”
čtvercový oválný boční
oválný kruhový zadní

Informace k instalaci válcových vstupů a výstupů 
naleznete v návodu, který je dodáván s výrobkem.

1.1 Identifikace produktu

Identifikační štítek obsahuje mimo jiné následující 
údaje:
 - název produktu
 - sériové číslo
 - napájecí napětí a frekvence
 - příkon
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1.2 Obecný popis

MDB je centrální filtrační systém, který se skládá z 
modulárních komponent. Poloha modulů pro přívod a odvod 
vzduchu je variabilní. Sběr nečistot do odpadní nádoby pod 
každou sadou filtračních modulů.

Filtrační patrony, odsávací ventilátor a ovládací zařízení nejsou 
součástí dodávky; musí být zvoleny a objednány samostatně.

1.3 Kombinace produktů

1.3.1 Filtrační patrony

Pro provoz systému je nutný výběr filtračních 
vložek. K dispozici jsou následující typy:

Filtr:
typ plocha materiál
CART-D:
Premium Plus 15 m² BiCo polyester
Premium 15 m² polyester
Economy 15 m² celulóza

CART-C 15 m² BiCo polyester, antistatické
CART-E 15 m² BiCo polyester + PTFE 

impregnace
CART-PTFE 10 m² BiCo polyester + PTFE 

membrána15 m²
CART-MB 10,7 m² celulóza s vrstvou 

polypropylenového mikrovlákna, 
elektrostaticky nabité

Číselné označení produktu (MDB-4, MDB-12 atd.) odpovídá 
požadovanému počtu filtračních patron.

Impregnace filtru (Precoat)
Pro zvýšení účinnosti a životnosti filtračních patron je důrazně 
doporučeno použití impregnačního média PRECO-N. Pro 
všechny typy filtračních patron, s výjimkou CART-PTFE a 
CART-MB.
Dávkování na filtrační patronu: 500 g.

1.3.2 Odsávací ventilátor

Požadovaný výkon odsávacího ventilátoru závisí na velikosti 
systému MDB, požadovanému výkonu filtrace a povolenému 
průtoku vzduchu filtračními kazetami.

Tabulka II na straně 17 zobrazuje přehled minimálního a 
maximálního průtoku vzduchu jednotlivých typů MDB a také 
minimální a maximální výkon motoru ventilátoru.

1.3.3 Řídící zařízení

Existují dva způsoby ovládání systému čištění filtru MDB a 
připojeného ventilátoru.

Filtrační 
systém

Řídící 
zařízení

Popis

MDB GO ControlGo Inteligentní ovládací panel pro 
základní ovládání ventilátoru/
filtru

MDB PRO ControlPro Inteligentní ovládací panel s HMI 
a rozsáhlou sadou funkcí pro 
ovládání ventilátoru/filtru; 
vzdálený přístup přes síť 

Dodáváno včetně hladinového spínače odpadní 
nádoby

1.3.4 OilShield | Podavač vápence

V kombinaci s OilShield lze MDB použít pro:
 - olejovou mlhu
 - silně zaolejované svařovací výpary

1.4 Volby a příslušenství

Následující produkty jsou dostupné jako doplňující nebo 
volitelné příslušenství:

Typ Popis
DB-TROLLEY/80 Pojezd odpadní nádoby
0000111622 Víko odpadní nádoby
BPF Modul předfiltru
CAR-KIT Regulátor stlačeného vzduchu
MRD-315
MRD-400
MRD-500

Manuální klapka pro regulaci průtoku 
vzduchu

PRECO-N Impregnační materiál pro filtrační kazety 
CART-D, -C a -E (viz. odstavec 1.3.1)

1.5 Technické specifikace

Obecné 
Materiál krytu elektro-pozinkovaná ocel (dle 

DIN EN 10152)
 - jakost oceli DC01+ZE
 - jakost oceli č. 1.0330

Kapacita zásobníku na 
prach

80 litrů

Hlučnost dle zvoleného odsávacího 
ventilátoru

Max. výška (rám + 4 
filtrační moduly MDB-
BM/4 + vstupní modul)

4964 mm

Max. šířka (4 filtrační 
moduly MDB-BM/4 + 
vstupní moduly)

3770 mm

Systém stlačeného vzduchu
Obsah nádrže na stlačený 
vzduch; filtrační modul:
 - MDB-BM/2
 - MDB-BM/4

cca.:
 - 10 litrů
 - 20 litrů

Požadovaná kvalita 
stlačeného vzduchu

suchý a bez přítomnosti oleje dle 
ISO 8573-3 třída 6

Požadovaný tlak 4-5 barů
Připojení stlačeného 
vzduchu

nástrčná spojka: 
 - vstup: ⅜“
 - výstup: 12 mm

Spotřeba stlačeného 
vzduchu

40-50 nl/puls

Elektrická data
Vstupní napětí pro 
magnetické ventily

24 VDC

Certifikáty a osvědčení
CE
MDB + CART-PTFE/10 V souladu s W3 (podle EN-ISO 

21904-2:2020)MDB + CART-PTFE/15
Podrobnosti o třídě svařovacích dýmů souvisejících s typem 
produktu, počtu filtračních patron a filtrační ploše, viz. 
Tabulka II na straně 17.
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Podrobné technické údaje naleznete v dostupných 
technických listech jednotlivých produktů.

1.6 Rozměry

Rozměry samostatných filtračních modulů a rámu, 
viz.Obr. I na straně 18.

Rozměry celého systému MDB naleznete v 
samostatném technickém listu produktu.

1.7 Okolní a provozní podmínky

Provozní teplota:
 - min.
 - nom.
 - max.

5°C
20°C
70°C

Max. relativní vlhkost 90%
Skladovací podmínky 5-45°C

relativní vlhkost max. 80%
Vhodné pro venkovní 
použití

ano

1.8 Přeprava systému

Po dodání produktu nelze uznávat výrobce odpovědným za 
jakékoliv škody vzniklé během přepravy. Se systémem a s ním 
souvisejícími doplňky a/nebo příslušenstvím zacházejte 
opatrně.

2 POPIS PRODUKTU

2.1 Komponenty

Systém se skládá z následujících hlavních komponentů a 
prvků:

Obr. 2.1
A Krycí plechy
B Modul(y) výstupu vzduchu (MDB-OUTLET kruhový)
C Filtrační modul(y) (MDB-BM/2 a/nebo MDB-BM/4)
D Filtrační kazety (CART)
E Násypka (MDB-HOPPER)
F Odpadní nádoba (DB-80)
G Modul(y) vstupu vzduchu (MDB-INLET čtvercový)
H Montážní rám (MDB-FRAME)
I Zesilovač pulsů RamAir™ (systém čištění filtrů skládající se 

z nádrže na stlačený vzduchu + magnetické ventily)

C

BA

G

H

D

E

F

H

Obr. 2.1 Hlavní komponenty a prvky

2.2 Provoz

Znečištěný vzduch je odváděn přes modul(y) 
přívodu vzduchu. Vzduch prochází filtračními 
vložkami uvnitř krytu. Přefiltrovaný vzduch opouští 
filtrační systém skrze výstupní modulem(y) a může být 
recirkulován nebo odváděn mimo budovu.

Filtrační kazety jsou čištěny jednotlivě pulzy stlačeného 
vzduchu, ve směru zevnitř ven. Tento systém čištění filtru se 
nazývá zesilovač pulzů RamAir™. Prach a nečistoty se 
shromažďují v odpadní nádobě pod filtrační jednotkou.

Vychylovací desky za každým modulem přívodu vzduchu 
rovnoměrně distribuují zatížení prachem na filtračních 
vložkách. Současně fungují i jako lapače jisker.

2.2.1 Ovládání 

Existují dva způsoby spouštění systému čištění filtru MDB a 
ovládání připojeného ventilátoru.

 - MDB GO: ControlGo | Inteligentní ovládací panel pro základní 
ovládání ventilátoru/filtru

 - MDB PRO: ControlPro | Inteligentní ovládací panel s HMI a 
rozsáhlou sadou funkcí pro ovládání ventilátoru/filtru; 
vzdálený přístup přes síť 
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3 BEZPEČNOST

Obecné 
Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za 
poškození zařízení nebo zranění, způsobená 
ignorováním bezpečnostních pokynů uvedených v 
tomto manuálu, nebo z nedbalosti při instalaci, použití, údržbě 
a opravách zařízení uvedeného na titulní straně tohoto 
dokumentu a všech jeho příslušenství. 
Specifické pracovní podmínky nebo použité příslušenství 
mohou vyžadovat dodatečné bezpečnostní instrukce. 
Neprodleně kontaktujte svého dodavatele, zjistíte-li potenciální 
nebezpečí při používání výrobku.

Uživatel výrobku je vždy plně odpovědný za dodržování 
místních bezpečnostních pokynů a předpisů. Dodržujte 
všechny platné bezpečnostní pokyny a předpisy.

Uživatelský manuál
 - Každý, kdo pracuje se zařízením, musí být seznámen s 
obsahem této příručky a musí striktně dodržovat pokyny v ní 
obsažené. Vedení by mělo zaměstnance seznámit s návodem 
a s nutností dodržovat všechny zde uvedené pokyny a 
postupy.

 - Nikdy neměňte pořadí prováděných kroků.
 - Vždy ukládejte příručku v blízkosti zařízení.

Piktogramy a instrukce na produktu (pokud jsou 
přítomny)
 - Piktogramy, varování a instrukce umístěné na produktu jsou 
součástí bezpečnostních opatření. Nesmí být zakryty či 
odstraněny a musí být přítomny a čitelné po celou dobu 
životnosti zařízení.

 - V případě poškození/nečitelnosti piktogramů, varování a 
instrukcí, je okamžitě vyměňte/opravte.

Uživatelé 
 - Použití tohoto zařízení je vyhrazeno pouze pro osoby 
oprávněné, vyškolené a kvalifikované. Dočasní pracovníci a 
pracovníci ve výcviku mohou produkt používat pouze pod 
dohledem a na zodpovědnost zkušeného technika.

 - Zůstávejte neustále bdělí a plně se soustřeďte na svou práci. 
Nepoužívejte zařízení pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

 - Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se 
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud 
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.

 - Zařízení nesmí být obsluhováno dětmi nebo osobami se 
sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud 
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.

Předmět určení1

Tento produkt byl vyvinut výhradně pro odsávání dýmů a 
částic, které se uvolňují během obvyklých svařovacích a 
řezných procesů. Použití výrobku pro jiné účely je v rozporu s 
jeho zamýšleným určením. Výrobce nenese žádnou 
odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění vzniklé v 
důsledku takového použití. Produkt byl vyroben v souladu s 
nejvyššími standardy a uznávanými bezpečnostními předpisy. 
Používejte pouze zařízení, které je v bezvadném technickém 
stavu s ohledem na jeho předmět určení a dle instrukcí 
uvedených v uživatelském manuálu.

1. „Předmět určení“ je dle EN-ISO 12100-1 použití, pro které je technické zařízení 
určeno výrobcem, včetně jeho pokynů v prodejním katalogu. V případě 
pochybností je to použití, které lze odvodit z konstrukce, modelu a funkce 
technického výrobku, které lze považovat za normální použití. Obsluha zařízení 
v mezích jeho předmětu určení zahrnuje také dodržování pokynů uvedených v 
uživatelském manuálu.

Technické specifikace 
Specifikace uvedené v tomto manuálu nesmí být měněny.

Úpravy
Úpravy (částí) zařízení nejsou dovoleny.

Kombinace produktů
Pokud je zařízení používáno v kombinaci s jinými produkty 
nebo zařízeními, platí taktéž bezpečnostní pokyny těchto 
zařízení.

Instalace
 - Instalaci tohoto zařízení mohou provádět výhradně 
oprávněné, dobře vyškolené a kvalifikované osoby.

 - Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu s místními 
předpisy. Nutno zajistit dodržení regulí EMC.

 - V průběhu instalace vždy používejte prostředky osobní 
ochrany (POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro 
osoby, které během instalace vstupují do pracovního 
prostoru.

 - Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a 
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry 
(může se lišit dle lokálních předpisů).

 - Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti nouzových vstupů a 
východů.

 - Dbejte pozornosti na plynové a vodovodní potrubí a 
elektrické kabely.

 - Zajistěte dostatečné osvětlení pracovního prostoru.
 - Zůstaňte ve střehu a věnujte pozornost své práci. 
Neprovádějte instalaci, jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo 
léků.

 - Vzduch, obsahující částice chromu, niklu, berylia, kadmia, 
olova apod. (které představují zdravotní riziko), by nikdy 
neměl být recyklován. Takto znečištěný vzduch musí být 
vždy odveden mimo pracoviště.

Použití

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Tento produkt nepoužívejte 
pro:
 - leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u 
jakýchkoli jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry 
(vlákna uvolněná při leštění nebo z brusných kotoučů jsou vysoce 
hořlavá a při vystavení jiskrám představují vysoké riziko vzplanutí 
filtrů)

 - obloukové drážkování
 - filtrování hořlavých, žhnoucích nebo hořících 
částic, pevných látek a kapalin

 - filtrování agresivních výparů (např. kyselina 
chlorovodíková) nebo ostrých částic

 - filtrování prachových částic, uvolněných při 
svařování materiálů ošetřených nátěrem

 - odsání cigaret, doutníků, zaolejovaných tkanin a 
jiných hořlavých částic, předmětů a kyselin

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu! Produkt nepoužívejte u 
aplikací, kde hrozí riziko exploze, např.:
 - laserové řezání hliníku
 - broušení hliníku a magnézia
 - výbušné prostředí nebo výbušné látky/plyny

VAROVÁNÍ
Tento produkt nepoužívejte pro:
 - odsávání horkých plynů (více než 70°C 
nepřetržitě)

 - nanášení plamenem

 - Zkontrolujte produkt, zda není poškozen. Ověřte funkci 
bezpečnostních prvků.
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 - Během provozu vždy používejte prostředky osobní ochrany 
(POO), aby nedošlo k úrazu. To rovněž platí pro osoby, které 
vstupují do pracovního prostoru.

 - Zkontrolujte pracovní prostředí. Nedovolte, aby do něj 
vstupovaly neoprávněné osoby.

 - Chraňte zařízení před vodou a vlhkostí.
 - Ujistěte se, že je místnost vždy dostatečně větrána; to platí 
zejména pro stísněné prostory.

 - Ujistěte se, že v blízkosti instalace produktu je dostatek 
schválených hasicích přístrojů.

 - Na ani uvnitř jednotky neponechávejte žádné předměty či 
nářadí.

 - Zpětný odvod svařovacího proudu mezi obrobkem a 
svařovacím aparáter má nízký odpor. Spojení mezi obrobkem 
a jednotkou MDB je tedy nutné se vyhýbat, aby svařovací 
proud neměl možnost protéct zpět do svářečky přes 
ochranný zemnící vodič produktu MDB.

Servis, údržba a opravy 
 - Dodržujte intervaly pravidelné údržby uvedené v tomto 
manuálu. Pozdě provedená údržba může mít za následek 
vysoké náklady na opravu či revize a může vést ke ztrátě 
záruky.

 - Vždy používejte prostředky osobní ochrany (POO), aby 
nedošlo k úrazům. To rovněž platí pro osoby, které vstupují 
do pracovního prostoru.

 - Ujistěte se, že je pracovní prostor dostatečně odvětráván.
 - Používejte nářadí, materiály, maziva a servisní techniku, 
kterou schválil výrobce. Nepoužívejte opotřebované nástroje 
a nenechávejte nářadí uvnitř produktu ani na něm.

 - Bezpečnostní prvky, které byly odstraněny z důvodu servisu, 
údržby či oprav, musí být umístěny zpět okamžitě po 
dokončení těchto prací a musí být zkontrolována jejich řádná 
funkčnost.

 - Používejte odpovídající vybavení pro výškové práce a 
bezpečnostní zařízení pro práci ve výškách nad 2 metry 
(může se lišit dle lokálních předpisů).

 - Po dokončení prací vyčistěte pracovní prostor.

UPOZORNĚNÍ
Servis, údržba a opravy by měly být prováděny v 
souladu se směrnicí TRGS 560 & TRGS 528 pouze 
oprávněnými, kvalifikovanými a vyškolenými 
odborníky za použití vhodných pracovních postupů.
UPOZORNĚNÍ
Před prováděním servisu, údržby a/nebo oprav:
 - odpojte připojené ovládací zařízení od sítě
 - odpojte stlačený vzduch
 - odpojte jakékoli připojené externí zařízení

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během servisu, údržby a oprav používejte 
ochranné prostředky dýchacích cest a 
rukavice.

VAROVÁNÍ
Průmyslový vysavač, používaný během servisu a 
údržby, musí splňovat třídu prašnosti H dle EN 
60335-2-69 nebo třídu HEPA (účinnost ≥99,97% na 
částice 0,3 µm).

4 INSTALACE

4.1 Potřebné nářadí

K instalaci filtračního systému je zapotřebí 
následující:
 - základní nářadí
 - zvedací zařízení (např. vysokozdvižný vozík, jeřáb)
 - lepicí páska

4.2 Vybalení

Viz. Obr. II na straně 19 - rozsah dodávky 
jednotlivých modulárních komponent.

4.3 Montážní rám (MDB-FRAME)

Obr. 4.1
• Sestavte montážní rám2 pomocí šroubů M8x16 (A) a 

podložek (B). Šrouby utáhněte volně.

Obr. 4.1 

BA

C

A
B

D

Sestavení montážního rámu

4.3.1 Krycí plech a násypka

Obr. 4.2
Násypka (MDB-HOPPER)
• Vložte násypku (B) do rámu.

Krycí plech (MDB-COVER/U)
• Nasaďte na rám krycí plech (A).

Obr. 4.2 

A

B

A

B

Násypka + krycí plech

Připevnění
• Utáhněte šrouby celého rámu (viz. Obr. 4.1).

Obr. 4.3 
Zdviž odpadní nádoby
• Nainstalujte zdviž odpadní nádoby (B) k rámu. Vložte 

šrouby M10x40 (A) z vnitřní strany do štěrbinových 
otvorů3.

2. Pozn.: „otevřené“ profily jsou na vnější straně

3. Bez matic. Zdviž odpadní nádoby má určitou toleranci
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Obr. 4.3 

D

A

A

B

A

B C

A

Zdviž odpadní nádoby

Obr. 4.4
• Namontujte uzávěr (A) pomocí 2 podložek a 2 šroubů.

Obr. 4.4 

D

A

A

B

A

B C

A

Uzávěr

Obr. 4.5
• Zvedací tyč (B) protáhněte otvory a připevněte ji dvěma 

závlačkami (A).
• Nasuňte prodlužovací tyč s rukojetí (C) na zvedací tyč.

Obr. 4.5 

D

A

A

B

A

B C

A

Zvedací tyč

Obr. 4.6
Těsnění (montážní sada těsnění MDB) - typ AllTight™

Jak použít těsnění: Jak použít SealApplicator:

• Odstraňte případný prach z horní části rámu.
• Volně položte těsnění na rám a spojte je dohromady4.
• Ujistěte se, že do sebe výseče zapadají.

4. Drobné odchylky mezi těsněním a pozicí otvorů nejsou překážkou.

Obr. 4.6 Těsnění na rámu

Jeden pásek 846 mm je nadbytečný.

Obr. 4.7

• Začněte dlouhým těsněním (1046 mm).
• Snažte se nedotýkat prsty lepicí vrstvy.
• Ujistěte se, že je těsnění uprostřed profilů rámu 

a že do sebe výseče zapadají.

• Stáhněte cca 50 mm krycí fólie (A) a přilepte těsnění k 
rámu. Krycí fólii táhněte směrem dovnitř rámu.

• Pokračujte v odstraňování krycí fólie a lepení těsnění v 
krocích po cca 50 mm v zobrazeném pořadí (B).

Obr. 4.7 

A

B

± 50 mm

1
2

34

5

Sejmutí krycí fólie

4.4 Filtrační moduly (MDB-BM/2 a/nebo 
MDB-BM/4)

Filtrační systémy MDB se často skládají z více než jednoho 
filtračního modulu. Systém je zapotřebí sestavovat vrstvu po 
vrstvě, zleva doprava. 

Obr. III na straně 20 zobrazuje příklad správného 
pořadí.
Pokud jsou použity: instalaci modulu(ů) MDB-BM/2 
proveďte přednostně

Speciálně konstruovaná těsnění (montážní sada těsnění MDB) 
mezi rámem, jednotlivými filtračními moduly, vstupním/
výstupním modulem a krycími plechy jsou nezbytná pro 
zajištění vzduchotěsnosti celého systému MDB. Horní a pravá 
strana každého filtračního modulu jsou již opatřeny těsněním. 
Pouze filtrační moduly na levé  straně systému MDB musí být 
opatřeny dalšími těsněními. Počet závisí na konfiguraci 
systému.
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Obr. 4.8
• Spočítejte počet vodorovných řád filtračního systému, 

abyste věděli, na kolik filtračních modulů musíte umístit 
další těsnění. 
Příklad: MDB-24/V  3 filtrační moduly

Obr. 4.8 

3x

 Dodatečné těsnění na # filtrační moduly

Pro připevnění těsnění na levou stranu filtračního modulu 
postupujte následovně.

Obr. 4.9
• Filtrační modul vyjměte z kartonového a plastového obalu5.
• Zvedněte filtrační modul a otočte jej na paletě o 90°6.

Obr. 4.9 Vybalení

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Obr. 4.10
• Odstraňte případný prach z okrajových ploch filtračního 

modulu.
• Volně položte těsnění na rám a spojte je dohromady7.
• Ujistěte se, že do sebe výseče zapadají.

Obr. 4.10 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Těsnění na filtračním modulu

5. Modul ponechte na paletě, aby nedošlo k jeho poškození

6. Filtrační modul neposouvejte aby nedošlo k poškození těsnění a krycí fólie

7. Drobné odchylky mezi těsněním a pozicí otvorů nejsou překážkou.

Obr. 4.11

• Začněte dlouhým těsněním (1046 mm).
• Snažte se nedotýkat prsty lepicí vrstvy.
• Ujistěte se, že je těsnění uprostřed profilů a že 

do sebe výseče zapadají.

• Stáhněte cca 50 mm krycí fólie (A) a přilepte těsnění k 
filtračnímu modulu. Krycí fólii táhněte směrem dovnitř 
filtračního modulu.

• Pokračujte v odstraňování krycí fólie a lepení těsnění v 
krocích po cca 50 mm v zobrazeném pořadí.

Obr. 4.11 

A

± 50 mm

1
2

34
6

5

 Sejmutí krycí fólie

Obr. 4.12
• Zvedněte filtrační modul a otočte jej zpět do původní 

polohy.
• Opakujte proceduru u zbývajících filtračních modulů (počet 

viz. Obr. 4.8).

Obr. 4.12 

90°

90°

2x

2x

4x

4x

A

A

B

1x

1x

A

B

C

1x

C

Otočení zpět

Pro výměnu poškozeného nebo nesprávně 
aplikovaného těsnění postupujte následovně.
• Odstraňte poškozené nebo nesprávně aplikované 

těsnění.
• Zejména odstraňte případné zbytky lepidla z 

filtračního modulu pomocí vhodného prostředku. 
Ujistěte se, že jste neporušili nepoškozené části 
těsnění.

• Aplikujte náhradní těsnění dle návodu 
uvedeného výše.
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UPOZORNĚNÍ
Obecné pokyny k instalaci
• Před vložením špičatých polohovacích čepů do 

rámu a filtračního modulu odstraňte krycí fólii. 
Snažte se nedotýkat prsty lepicí vrstvy.

• Před připojením jakékoli součásti systému MDB 
vždy používejte na těsnicí materiál mazivo 
SealApplicator8. 
Díky použití SealApplicator je možné filtrační 
modul mírně posunout do správné polohy. Po cca 
60 vteřinách je mazivo suché a neumožňuje 
žádný posun dílů.

• Neinstalujte více než 1 filtrační modul najednou. 
Po nastříkání okamžitě umístěte filtrační modul 
nebo jinou část9.

Vertikální spojení filtračních modulů 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Horizontální spojení filtračních modulů 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

Pokyny o pořadí montáže Obr. III viz. 20 na 
straně.
Pro snadnější přístup do vnitřního prostoru 
filtračních modulů za účelem jejich připojení sejměte 
víka filtrů a kulaté krycí desky na zadní straně.

Následující pokyny k instalaci se týkají jedno i 
vícestohových systémů MDB. Některé pokyny platí 
pouze pro systémy MDB s jedním nebo více stohy. 
To je jasně uvedeno v textu.

Jednostohové MDB Vícestohové MDB

8. Těsnění jsou mimořádně přilnavá; bez použití SealApplicator by se komponenty 
mohly slepit dohromady ve špatné poloze a bez poškození je poté nelze 
odpojit.

9. Po cca 60 vteřinách ztrácí mazivo SealApplicator svou funkci a posun dílů tak 
není možný. Proto neinstalujte zároveň více filtrační modulů najednou nebo 
jejich stohy. Jednoduše to zabírá příliš mnoho času.

4.4.1 Filtrační modul na rámu

Obr. 4.13
• Umístěte MDB-FRAME (A) do zcela vodorovné polohy.
• Pouze vícestohové systémy MDB:  

Umístěte další rám(y) (B) vedle něj.

Obr. 4.13 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Rámy

Obr. 4.14
• (1) Odstraňte krycí materiál těsnění.
• (2) Vložte 4 polohovací čepy do horních klecových matic 

montážního rámu (rohové pozice).
• (3) Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator
• (4) Filtrační modul vložte do 60 vteřin na rám.
• (5) Na polohovací čepy nasaďte podložku + pojistnou 

matici a utáhněte je.

Obr. 4.14 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtrační modul na prvním rámu

Obr. 4.15
• Vložte čepy do zbývajících 2 klecových matic a dotáhněte 

je přírubovou maticí (B).

Obr. 4.15 

(±30 sec.)

8a

7 (±30 sec.)

9 (±30 sec.)

1
2

3
4

5
6

C (6x)

A B

D (6x)

E

(±30 sec.)

C (9x)

D (9x)

A B

<30 s

<60 s

B
A

1
3

4

2

A (4x) B (2x)

A

A
A

A

B

B

Poloha čepů

Obr. 4.16
Pouze vícestohové systémy MDB:
• (1) Odstraňte kdycí materiál těsnění:

 - na rámu
 - na svislé straně filtračního modulu

• (2) Vložte 4 polohovací čepy do horních klecových matic 
montážního rámu (rohové pozice).
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• (3) Naneste lubrikant SealApplicator na těsnění rámu a 
boční strany filtračního modulu10.

• (4) Filtrační modul vložte do 60 vteřin na rám.
• (5) Na polohovací čepy nasaďte podložku + pojistnou 

matici a utáhněte je.

Obr. 4.16 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtrační modul na druhém rámu

Obr. 4.17
Pouze vícestohové systémy MDB:
• Vložte čepy do klecových matic (9 na filtračním modulu + 2 

na rámu) a utáhněte je pomocí přírubové matice.

Obr. 4.17 

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Poloha čepů

Obr. 4.18
• (1) Odstraňte krycí materiál těsnění.
• (2) Vložte 4 polohovací čepy do horních klecových matic 

prvního filtračního modulu (rohové pozice).
• (3) Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator
• (4) Druhý filtrační modul (A) vložte do 60 vteřin na ten 

předchozí.
• (5) Na polohovací čepy nasaďte podložku + pojistnou 

matici (B) a utáhněte je.

Obr. 4.18 <60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

2

4

4x
4x

3

5

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

9x

2x

 Filtrační modul na prvním filtračním modulu

10. Začněte s vodorovnými plochami

Pouze jednostohové systémy MDB:
• V případě potřeby: opakujte pokyny dle Obr. 4.18. 

Obr. 4.19
• Vložte čepy do zbývajících 5 klecových matic mezi 

filtračními moduly a dotáhněte je přírubovou maticí (B).

Obr. 4.19 

A

A

A

A

B

B

B

B
B

A (4x) B (5x)

 Poloha čepů

Obr. 4.20
Pouze vícestohové systémy MDB:
• (1) Odstraňte krycí materiál těsnění (vodorovné i svislé 

strany filtračních modulů).
• (2) Vložte 4 polohovací čepy do horních klecových matic 

filtračního modulu (rohové pozice).
• (3) Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator (vodorovné i 

svislé strany filtračních modulů)10.
• (4) Filtrační modul umístěte na ten předchozí do 60 

vteřin.
• (5) Na polohovací čepy nasaďte podložku + pojistnou 

matici a utáhněte je.
Svislé připojení
• Vložte čepy do zbývajících 5 klecových matic a dotáhněte 

je přírubovou maticí.
Vodorovné připojení
• Vložte čepy do 9 klecových matic a dotáhněte je přírubovou 

maticí.

Obr. 4.20 

9x

4x 5x

+

<60 s

1

4

4x

3

5

2
4x

 Filtrační modul na druhém filtračním modulu

• Pro rozšíření systému MDB případně opakujte instrukce dle 
Obr. 4.18 a Obr. 4.19 (max. 4 filtrační moduly na sebe).

4.5 Moduly pro vstup (MDB-INLET čtvercový) a 
výstup vzduchu (MDB-OUTLET kruhový)

Systém MDB je dodáván se vstupy a výstupy pro připojení k 
odsávacímu a výfukovému potrubí. Vstupní a výstupní moduly 
jsou dostupné v různých průměrech11, v závislosti na velikosti 
systému MDB.

11. Vstup: Ø 400 mm | Ø 500 mm | Ø 630 mm 
Výstup: Ø 400 mm | Ø 500 mm
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Možné polohy vstupu (A) a výstupu (B) naleznete 
Obr. IV na straně 20.

4.5.1 Vychylovací desky

Pro optimalizaci proudění vzduchu a ochranu filtračních kazet 
je zapotřebí za každý vstupní modul vzduchu nainstalovat dvě 
vychylovací desky.

Obr. 4.21
• Určete požadovanou pozici vstupního modulu (vlevo, 

vpravo nebo nahoře).
• Nainstalujte vychylovací desky (C) dovnitř filtračního 

modulu v této poloze pomocí přírubových šroubů (A) a 
šroubu (B) s podložkou a maticí.

Obr. 4.21 

B

A

C

Vychylovací desky

4.5.2 Modul pro vstup vzduchu (čtvercový)

Pro instalaci vstupního modulu postupujte následovně.

Obr. 4.22
• (1) Odstraňte podkladový materiál těsnění v místě 

instalace vstupního modulu vzduchu. 
• (2) Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator.
• (3) Modul pro vstup vzduchu vložte do 60 vteřin na 

filtrační modul.
• (4) Připojte modul přívodu vzduchu pomocí přírubových 

šroubů.

Případně: 
• Tento postup opakujte pro další modul(y) přívodu vzduchu.

Obr. 4.22 

11

31x

2

3

4

Modul(y) pro vstup vzduchu

4.5.3 Modul výstupu vzduchu (kruhový)

Výstup vzduchu je umístěn místo kulatého krycího plechu na 
zadní straně filtračního modulu.

Pro instalaci výstupního modulu postupujte následovně.

Obr. 4.23
• Uvolněte přírubové šrouby a sejměte krycí plech (B)12. 

Přírubové šrouby si ponechte13.
• Odstraňte těsnicí pásku (A) z jednotky (obě řady).

Obr. 4.23 

B

A

Kruhový krycí plech

Obr. 4.24
Výstup vzduchu je předem smontovaný a skládá se z příruby 
(A), kusu potrubí (C) a výstupního hrdla s těsněním KEN-LOK 
(D). Potrubí se připojuje dvěma hadicovými sponami (B).

Příruba je opatřena těsnicím materiálem AllTight™.

Obr. 4.24
• Uvolněte přírubu (A) ze sestavy.
• Odstraňte krycí materiál těsnění AllTight™.
• Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator.
• Přírubu vložte do 60 vteřin na filtrační modul.
• Připevněte přírubu pomocí přírubových šroubů.
• Namontujte výstup vzduchu (E).

12. Kruhový krycí plech se stává nadbytečným

13. Potřebujete je k instalaci výstupního modulu vzduchu
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Obr. 4.24 

A

C
B

B
D

E

Výstup vzduchu

4.6 Připojení stlačeného vzduchu 

Každý filtrační modul obsahuje pneumatickou hadici s 
T-konektorem.

Obr. 4.25
• T-konektor (C) vložte do zadní části každého filtračního 

modulu.
• Hadice spojte sériově.
• Zátku (A) vložte do posledního T-konektoru.
• Nainstalujte regulátor stlačeného vzduchu (CAR-KIT nebo 

podobný) (B) na montážní rám. Nastavte jej na 5 barů.
• Připojte volný konec tlakové hadice k regulátoru stlačeného 

vzduchu. Ujistěte se, že směr proudění vzduchu skrz 
regulátor je správný; správný směr je znázorněn šipkou na 
zadní straně.

• Připojte regulátor stlačeného vzduchu k přívodu stlačeného 
vzduchu.

Obr. 4.25 

++

SCP-MDB

+

A

C
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SCP-MDB

A

D
E

C
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G
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B

Tlaková hadice

4.7 Krycí plechy

Obr. 4.26
• V těsnění vytvořte další otvory. Ty musí odpovídat otvorům 

ve filtračním modulu.
• (1) Demontujte klecové matice z horní části vrchního 

filtračního(ch) modulu(ů).
• (2) Odstraňte krycí materiál těsnění.
• (3) Na těsnění aplikujte mazivo SealApplicator
• Na filtrační modul vložte jeden krycí plech do 60 vteřin.
• (4) Krycí plech připevněte pomocí přírubových šroubů.
• Postup opakujte pro zbývající krycí plechy.

Obr. 4.26 

2

1

3

4

Krycí plechy

4.8 Filtrační kazety

Pro instalaci filtračních kazet postupujte následovně.

Obr. 4.27
• Uvolněte hvězdicovou matici (F) a sejměte krycí víko (E), 

matici (D) a kovovou podložku (C).
• Nasaďte filtrační kazetu (B) na nosič filtru (A).
• Demontované části nainstalujte v opačném pořadí.

Obr. 4.27 

A B
DC E F

Instalace filtračních kazet
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UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že přední strana filtrační kazety je 
zarovnána*) s krytem filtru, aby šlo víko dobře 
uzavřít. Pokud tomu tak není, filtrační kazeta není 
správně umístěna. To může způsobit netěsnosti a 
nižší účinnost filtrační vložky. 
*) tolerance: max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

>2 mm

 max. 2 mm

• Stejný postup opakujte u zbývajících filtračních kazet.

4.9 Odpadní nádoba

Obr. 4.28
• Umístěte odpadní nádobu (D) pod násypku (A). 
• Pomocí rukojeti (C) zvedněte odpadní nádobu a umístěte ji 

do správné polohy.
• Připojte odpadní nádobu k násypce pomocí rychloupínací 

svorky (B).

Obr. 4.28 

A

B

C

D

 Odpadní nádoba

4.10 Připojení potrubí

Systém MDB je zapotřebí připojit k potrubnímu 
rozvodu odpovídajícího průměru.

Min. průměr potrubí: Ø 400 mm / Ø 500 mm / Ø 630 mm, v 
závislosti na velikosti konfigurace.

4.10.1 Vstupní potrubí

• Připojte modul přívodu vzduchu k odsávacímu potrubí.
• Ujistěte se, že jsou všechny spoje vzduchotěsné.

4.10.2 Výstupní potrubí

Pro servisní účely je možné vyjmout kus potrubí z výstupu 
vzduchu, abyste měli přístup k modulu filtru. Z tohoto důvodu 
musíte výstupní potrubí podepřít, aby nedošlo k jeho 
poškození, když odpojíte výstup vzduchu.

• Namontujte podpěrnou konstrukci pro výstupní potrubí.
• Připojte výstup vzduchu k výfukovému potrubí.
• Ujistěte se, že jsou všechny spoje vzduchotěsné.

4.11 Elektrické zapojení

Elektrické zapojení systému čištění filtru a 
ventilátoru naleznete v instalačním manuálu 
ovládacího zařízení ControlGo nebo ControlPro, 
které je dodáváno s výrobkem.

4.12 Volitelné příslušenství

4.12.1 Vyvažovací klapka MRD-315/400/500

• Instalujte klapku na vhodné místo do sacího potrubí.

4.12.2 PRECO-N (impregnační materiál)

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během aplikace impregnačního materiálu 
používejte ochranu dýchacích cest a 
rukavice. 

• Odpojte stlačený vzduch.
• Vložte impregnační materiál do kbelíku.
• Odstraňte odpadní nádobu.
• Spusťte připojený ventilátor. Ten musí běžet plnou 

rychlostí.
• Do násypky postupně 14 přidávejte impregnační materiál.
• Zastavte ventilátor.
• Umístěte odpadní nádobu.

4.13 Kontrolní seznam instalace
√
√
√

# Kontrola OK

1. Utáhli jste všechny šrouby montážního rámu?

2. Jsou všechny spoje vzduchotěsné? 

3. Je k dispozici 4–5 barů stlačeného vzduchu?

4. Jsou filtrační patrony nainstalovány správně?

5. Je odpadní nádoba nainstalována správně? Je 
připevněna k násypce pomocí rychloupínací svorky?

6. Je směr otáčení připojeného odsávacího ventilátoru 
správný?

7. Odpovídá objem vzduchu v odsávacím systému 
specifikacím jeho návrhu?

5 POUŽITÍ

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Jednotku nepoužívejte při 
leštění v kombinaci s broušením, svařováním a u 
jiných aplikací, při nichž vznikají jiskry. 
Viz. kapitola 3 / Použití.

5.1 Ovládání

Způsob ovládání systému MDB závisí na vybraném modelu; 
 - MDB GO: viz. instalační a uživatelská příručka ControlGo
 - MDB PRO: viz. instalační manuál a online uživatelská 
příručka ControlPro

14. Rychlost dávkování: cca. 1 kg za minutu 



0000100513/011222/E MDB GO | MDB PRO 14

6 ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ
Zanedbání údržby může způsobit požár.

6.1 Pravidelná údržba

Uvedené intervaly údržby se mohou lišit v závislosti na 
konkrétních provozních a okolních podmínkách. Proto je nad 
rámec pravidelné údržby uživatelem doporučeno 1x ročně 
nechat zařízení komplexně zkontrolovat profesionálním 
technikem. Za tímto účelem kontaktujte svého dodavatele.

Komponent Akce Frekvence: 
každých X 
měsíců

X=3 X=12

Odpadní nádoba Vyprázdnit; viz odstavec 6.2 *)

Regulátor stlačeného 
vzduchu (volitelně)

Vypustit X

Kryt Ujistěte se, že nedochází k 
úniku vzduchu

X

Systém stlačeného 
vzduchu

Ujistěte se, že připojení je 
správné

X

Ujistěte se, že je tlak správný 
(4-5 bar)

X

Ujistěte se, že ventily a 
membrány nejsou poškozeny

X

Filtrační patrony Ujistěte se, že je poloha 
správná; viz. odstavec 4.8

X

Šrouby Ujistěte se, že jsou všechny 
šrouby správně utaženy

X

*) V průběhu používání je nutno pravidelně kontrolovat množství 
odpadu v nádobě. Frekvence vyprazdňování závisí na intenzitě 
používání a bude otázkou zkušeností. 
V počáteční fázi provádějte kontrolu množství obsahu zásobníku na 
prach 2x za týden.

6.2 Vyprazdňování odpadní nádoby

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během vyprázdnění odpadní nádoby 
používejte ochranu dýchacích cest a 
rukavice. 

VAROVÁNÍ
Odpadní nádobu nevyjímejte pokud je ventilátor v 
chodu.

Obr. 6.1
• Odpojte stlačený vzduch.
• Povolte vypouštěcí ventil (A) a vyprázdněte nádrž na 

stlačený vzduch.
• Utáhněte vypouštěcí ventil.

Obr. 6.1 

A

Vypouštěcí ventil

• Uvolněte rychloupínací sponu.
• Uvolněte zvedací kolík a spusťte odpadní nádobu.
• Vytáhněte odpadní nádobu dopředu.
• Bezpečně utěsněte pytel a vyjměte ho.
• Vložte nový pytel do odpadní nádoby.
• Nainstalujte odpadní nádobu v opačném pořadí.
• Plný pytel zlikvidujte v souladu se státními nebo místními 

předpisy.
• Připojte stlačený vzduch.

6.3 Výměna filtru

Vyměňte současně všechny filtrační patrony.
 

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během výměny filtračních patron vždy 
používejte ochranu dýchacích cest a 
rukavice. 

VAROVÁNÍ
Filtrační vložky nevyměňujte pokud je ventilátor 
spuštěn.

Při výměně filtračních patron postupujte následovně.

• Odpojte stlačený vzduch.
• Pro vyprázdnění nádrže se stlačeným vzduchem povolte 

vypouštěcí ventil (viz. Obr. 6.1A).
• Utáhněte vypouštěcí ventil.
• Odpojte připojené ovládací zařízení od sítě.

Obr. 6.2
• Uvolněte hvězdicovou matici (F) a sejměte krycí víko (E), 

matici (D) a kovovou podložku (C).
• Vyjměte vrchní filtrační patronu15 (B) a vložte ji do 

plastového pytle, v němž je dodána náhradní filtrační 
patrona.

• Pytel bezpečně uzavřete.
• Vložte novou filtrační kazetu na držák kazety (A) a 

připevněte ji pomocí demontovaných částí.
• Proveďte stejný postup pro nižší filtrační vložky.
• Připojte stlačený vzduch.
• Připojte jednotku k napájení.
• Použité filtrační vložky zlikvidujte v souladu s federálními, 

státními nebo místními předpisy.
• Vyčistěte okolí jednotky.

Obr. 6.2 

A B
DC E F

Výměna filtru

15. Vyjmutím nejdříve vrchních filtračních kazet snížíte uvolňování prachu na 
minimum.



0000100513/011222/E MDB GO | MDB PRO 15

UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že přední strana filtrační vložky je 
zarovnána*) s krytem filtru, aby bylo krycí víko filtru 
dobře uzavřeno. Pokud tomu tak není, filtrační 
kazeta není správně umístěna. To může způsobit 
netěsnosti a nižší účinnost filtrační vložky. 
*) tolerance: 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 Přístup ze zadní strany

Pro servisní účely je možný přístup k modulu filtru ze zadní 
strany. Chcete-li získat přístup, postupujte takto.

Obr. 6.3
• Uvolněte hadicové spony (A+C).
• Vyjměte kus potrubí (B). Ujistěte se, že výfukové potrubí je 

dobře podepřeno.

Nyní můžete zkontrolovat vnitřek filtračního modulu.

Obr. 6.3 

A

C
B

Zadní přístup k filtračnímu modulu

7 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud systém nefunguje (správně), nahlédněte do 
níže uvedeného seznamu, zda není možné chybu 
odstranit svépomocí. Pokud to není možné, 
kontaktujte svého dodavatele.

VAROVÁNÍ
Při provádění níže uvedených činností dodržujte 
bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 3.

Příznak Problém Možná příčina Řešení

Nízká 
kapacita 
odsávání

Systém 
nefunguje 
správně

Zanesené 
filtrační kazety

Vyměňte filtrační 
kazety

Obrácený směr 
otáčení motoru 
připojeného 
ventilátoru

Změňte směr 
otáčení

Znečištění 
zařízení

Filtrační 
kazeta(y) 
porušena(y) 
nebo nesprávně 
umístěna(y)

Vyměňte filtrační 
patronu(y) nebo ji/
je vložte správně 
(viz odstavec 6.3)

Neprobíhá 
čištění filtru

Uvolněné 
připojení 
stlačeného 
vzduchu

Opravte připojení 
stlačeného vzduchu

Stlačený 
vzduch není k 
dispozici nebo 
je jeho tlak 
příliš nízký

Opravte přívod 
stlačeného vzduchu

Vadný 
membránový 
ventil

Vyměňte 
membránové 
ventily

V nádrži na 
stlačený 
vzduch není 
žádný tlak

Vypouštěcí 
ventil je 
povolený

Utáhněte 
vypouštěcí ventil

Nádrž není 
připojena k 
přívodu 
stlačeného 
vzduchu

Opravte připojení 
stlačeného vzduchu

Syčivý zvuk Neprobíhá 
čištění filtru

Vadný nebo 
opotřebovaný 
membránový 
ventil (ventily)

Vyměňte 
membránové 
ventily

Nesprávné 
nebo poškozené 
zapojení

Opravte nebo 
zapojte správně

8 NÁHRADNÍ DÍLY

Viz. schéma Obr. V na straně 21.

9 ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Viz. elektrické schéma dodávané s ovládacím 
zařízením.

10 LIKVIDACE

Demontáž a likvidaci systému musí provádět 
kvalifikovaný personál.

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Při demontáži a likvidaci systému noste 
ochranu dýchacích cest a ochranné 
rukavice.

10.1 Demontáž

Pro bezpečnou demontáž filtračního systému dodržujte 
následující bezpečnostní pokyny.

Před demontáží filtračního systému: 
 - odpojit od elektrické sítě
 - odpojte od stlačeného vzduchu
 - očistěte vnější povrch
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Během demontáže filtračního systému:
 - ujistěte se, že oblast je dostatečně větraná, např. pomocí 
mobilní ventilační jednotky

Po demontáži filtračního systému:
 - vyčistěte oblast demontáže

10.2 Likvidace

Znečišťující látky a prach zlikvidujte společně s použitými 
filtračními vložkami profesionálním způsobem v souladu s 
federálními, státními nebo místními předpisy.

CE PROHLÁŠENÍ

CE prohlášení o shodě strojního zařízení

My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, Holandsko, tímto na svou 
odpovědnost prohlašujeme, že produkt:
 - MultiDust Bank (MDB)

na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s 
podmínkami níže uvedených směrnic:
 - Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 ES
 - EMC 2014/30 EU
 - LVD 2014/35 EU
 - Směrnice ErP 2009/125 EC

Alkmaar, Nizozemsko, 1. prosinec 2022

M.S.J. Ligthart
Product Manager

Instalace je definována jako kombinace několika hotových produktů 
nebo komponentů, které jsou sestaveny instalačním technikem na 
daném místě. Účelem různých částí instalace je spolupracovat v určitém 
prostředí a provádět konkrétní úkol. Celá instalace musí odpovídat 
příslušným směrnicím a normám. Montážní pokyny dané výrobcem, 
jakož i celý způsob instalace, musí být v souladu se správnými 
technickými postupy v rámci instalací a také s instalačními pravidly. 
Vzhledem k výše uvedenému bude instalační technik zodpovědný za 
dokončení instalace a vydání závěrečného prohlášení o shodě CE.
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ANNEX

Tabulka I MDB s bočním výstupem (čtvercové vstupy / oválné výstupy)

Typ Položka č.
MDB-4 GO 0000120938

PRO 0000120934
MDB-6 GO 0000120939

PRO 0000120935
MDB-8/V GO 0000120940

PRO 0000120936
MDB-10/V GO 0000120941

PRO 0000120937

Tabulka II Podrobnosti pro jednotlivé typy produktů

Typ Filtrační patrony Třída svařovacích výparů W3 dle ISO 15012-1 | Třída prašnosti M

Počet Typ Filtrační plocha Zátěž filtru Výkon motoru

m²
m³/h kW

CART- min. max. min. max.

MDB-4 4
PTFE/10 40 1200 3200

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

MDB-6 6
PTFE/10 60 1800 4800

3 7,5
PTFE/15 90 2700 7200

MDB-8 8
PTFE/10 80 2400 6400

3 7,5
PTFE/15 120 3600 9600

MDB-10 10
PTFE/10 100 3000 8000

3 11
PTFE/15 150 4500 12000

MDB-12 12
PTFE/10 120 3600 9600

5,5 15
PTFE/15 180 5400 14400

MDB-16 16
PTFE/10 160 4800 12800

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

MDB-18 18
PTFE/10 180 5400 14400

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

MDB-20 20
PTFE/10 200 6000 16000

7,5 22
PTFE/15 300 9000 24000

MDB-24 24
PTFE/10 240 7200 19200

11 30
PTFE/15 360 10800 28800

MDB-32 32
PTFE/10 320 9600 25600

15 30
PTFE/15 480 14400 38400

MDB-36 36
PTFE/10 360 10800 28800

15 37
PTFE/15 540 16200 43200

MDB-48 48
PTFE/10 480 14400 38400

PTFE/15 720 21600 57600

MDB-64 64
PTFE/10 640 19200 51200

PTFE/15 960 28880 76800
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ANNEX

Obr. I Rozměry

A

D

B

C

E

F

G

MDB-FRAME

MDB-BM/2

MDB-BM/4

mm mm
A 900 E 1060
B 450 F 1255
C 1194 G 1311
D 900
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ANNEX

Obr. II Rozsah dodávky
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ANNEX

Obr. III Pořadí montáže

Pořadí montáže systému MDB;
 - pokud jsou použity: instalujte přednostně modul(y) 
MDB-BM/2

 - vrstva po vrstvě
 - zleva doprava
 - pouze jeden filtrační modul najednou
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Obr. IV Pozice vstupu a výstupu

Možné polohy vstupu (A) a výstupu (B)
Boční pohled Horní pohled

A

B

A

B

A

B

A

B

A B

A

B

A MDB-INLET/400 
čtvercový B MDB-OUTLET/400 

kruhový
MDB-INLET/500 
čtvercový

MDB-OUTLET/500 
kruhový

MDB-INLET/630 
čtvercový
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ANNEX

Obr. V Rozložený pohled

0000100297
0000100353
0000100354
0000100356
0000104642

0000102675

0000111381

0000111621

0000103150

0000102584

0000102598

0000111622 (option)

0000102666

0000102411

0000110523

0000110329
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ANNEX

Položka č. Popis

0000100297 CART-PTFE/10 / Filtrační kazeta*)

0000100353 CART-C / Filtrační kazeta*)

0000100354 CART-E / Filtrační kazeta*)

0000100356 CART-D Premium Plus / Filtrační kazeta*)

0000102315 CART-MB / Filtrační kazeta*)

0000102411 Vypouštěcí ventil ½“

0000102584 Upevňovací sada pro filtrační kazetu CART

0000102598 Hvězdicová matice M12

0000102666 Krycí víko filtrační kazety CART 

0000102675 Držák filtrační kazety

0000103150 Magnetický ventil MDB, vč. cívky 24V DC a 3m kabelu

0000104642 CART-PTFE/15 / Filtrační kazeta*)

0000110003 CART-D Premium / Filtrační kazeta*)

0000110004 CART-D Economy / Filtrační kazeta*)

0000110329 SealApplicator 1000 ml

0000110523 Náhradní sada těsnění MDB

0000111621 Víko pro připojení DB-80 k násypce

0000111381 DB-80 / Odpadní nádoba 80 litrů, vč. zvedací tyče a 
rukojetí

*) Filtrační kazeta, vč. obličejové masky, jednorázových rukavic a plastového 
pytle s těsněním, pro výměnu a likvidaci použité filtrační kazety
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