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CZ | PŮVODNÍ UPOZORNĚNÍ
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.
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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

- napájecí napětí a frekvence
- příkon

1.2

Obecný popis

Odsávací stůl je pracovní stůl s integrovaným odtahovým
ventilátorem a filtračním systémem, používaný pro pro
svařování, broušení a řezání plazmou. V závislosti na konkrétní
aplikaci je nutné a/nebo doporučené použití určitých doplňků
(viz odstavec 1.3).

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.

1
1.1

ÚVOD
Identifikace produktu

Identifikační štítek obsahuje mimo jiné následující
údaje:
- název produktu
- sériové číslo

Další pokyny pro každou aplikaci naleznete v tabulce
v Obr. I na straně 16.
Odsávací stůl obsahuje pracovní mřížku, trojcestný lapač jisker
a dva oválné hlavní filtrační patrony1. Předfiltr i hlavní filtr mají
pod sebou zásobník prachu. Pracovní výška odsávacího stolu je
nastavitelná.
1.2.1

Filtrační patrony v DraftMax Basic jsou jednorázové.
1.2.2

DraftMax Ultra

Filtrační patrony v DraftMax Ultra jsou samočistící, pomocí
automatického systému stlačeného vzduchu.

1.3

Volby a příslušenství

Následující produkty lze dokoupit jako doplňující nebo volitelné
příslušenství:
Fungování různých možností a příslušenství
naleznete v odstavci 2.3.
A Zadní odsávací panel (nutný pro všechny svařovací a
řezací aplikace a doporučený pro broušení)
Sada zpětného tahu se skládá ze zúžení desek, které mají
být namontovány pod pracovní mřížkou, a panelu zpětného
tahu se svislými lamelami.
B

Boční panely

Boční panely se skládají ze sklopných plechů
lichoběžníkového tvaru a musí být použity v kombinaci se
zadním odsávacím panelem. Montují se na obě strany
odsávacího stolu.
C

Mřížka pro řezání plazmou (nutné pro plazmové
řezání)

Speciálně vyrobený rošt vhodný pro plazmové řezání, včetně
dodatečných perforovaných lapačů jisker z oceli.
D HEPA sada (povinné pro svařování nerezové oceli)
Skládá se z krytu s HEPA filtrem, který se instaluje na výstup
z odsávacího stolu. Filtrační plocha 34 m². Filtrační třída:
HEPA 11.
E

Tlumič / Výstupní potrubí

Obdélníková plechová šachta pro montáž na výstup z
odsávacího stolu nebo na HEPA sadu.
F

Pracovní světlo

Osvětlovací přípravek s 9 W LED světlem pro montáž na
panel zpětného tahu.
G Pohybový senzoru (pouze pro DraftMax Ultra)
Automatický start/stop založený na pohybovém senzoru, pro
montáž na horní část zadního odsávacího panelu.

1.
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DraftMax Basic

Filtrační kazety jsou hlavními filtry

2

H Kabelový senzor (pouze pro DraftMax Ultra)
Kovová svorka s vestavěným senzorem, fungující jako
automatický start/stop. Svorka musí být připojena k
silovému kabelu svařovacího stroje. Vhodné pouze pro
svařování.
I

Držák pro montáž svěráku

K připevnění na standartní pracovní mřížku (svěrák není
součástí).
J

Podrobné technické údaje naleznete v dostupných
technických listech jednotlivých produktů.

1.6

Přeprava jednotky

Po dodání produktu nelze uznávat výrobce odpovědným za
jakékoliv škody vzniklé během přepravy.

2

POPIS PRODUKTU

2.1

Sada koleček

Komponenty

Obsahuje 5 otočných koleček - 2 s brzdou - pro montáž pod
odsávací stůl.

Produkt se skládá z následujících hlavních komponentů a prvků
(viz Obr. 2.1 a Obr. 2.2):

K

Obr. 2.1
A Pracovní mřížka (2 kusy)
B Ovládací panel
C Levá dvířka (ovládání / ventilátor)
D Pravá dvířka (filtrační prostor)
E Nádrž stlačeného vzduchu (jen DraftMax Ultra)

Sběrač nečistot z prachových filtrů (doporučené pro
svařování nerezové oceli)

Víko pro zakrytí zásuvky na prach pod filtračními kazetami.
Dodává se s plastovým pytlem, obličejovou maskou a jedním
párem jednorázových rukavic.
L

FCC-36/PTFE (doporučeno pro těžké aplikace)

Filtrační kazety z BiCo spunbond polyesteru + PTFE
membrány (2 x 18 m²).

E

A

1.4

Technické specifikace

Rozměry D x Š x V

1380 x 1005 x 920 mm

Nastavení výšky

920 - 970 mm (při použití
koleček: pevná pracovní
výška 950 mm)

Hmotnost (bez příslušenství):
- DraftMax Basic
- DraftMax Ultra

245 kg
255 kg

Maximální zatížení

200 kg (při použití koleček:
150 kg)

Dostupná připojovací napětí

400V/3ph/50Hz
480V/3ph/60Hz
600V/3ph/60Hz

Příkon

2,2 kW

Síťový kabel

3 m (1 m interní, 2 m
externí) - bez zástrčky

Stupeň krytí

IP 55 (pouze ovládací
skříň)

Hlučnost (dle ISO 3746):
- bez příslušenství
- s tlumičem
- s tlumičem a HEPA sadou

74 dB(A)
69 dB(A)
67 dB(A)

Plocha povrchu filtračních kazet

2 x 26 m²

Třída prachu

M (dle DIN EN 60335-2-69)

DraftMax Basic + HEPA sada

soulad s normou EN-ISO
21904-2-2020 (W3)

DraftMax Ultra + HEPA sada
Pouze pro DraftMax Ultra:
- Připojení stlačeného vzduchu
- Tlak stlačeného vzduchu
- Požadovaná kvalita
stlačeného vzduchu

1.5

B

C

D

Obr. 2.1

Hlavní části (vně)

Obr. 2.2
F Zachycovače jisker
G Zásuvky na prach (předfiltrace)
H Zásuvka na prach (filtrační kazety)
I Mechanismus čištění filtrů (jen DraftMax Ultra)
J Filtrační patrony
K Hlavní lapače jisker
L Ventilátor
M Mřížka výstupu
N Obvody vysokého napětí
O Obvody nízkého napětí
F

G

O

- G 3/8” (samice)
- 5-8 barů
- suchý a nezaolejovaný

Okolní a provozní podmínky

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

5°C
20°C
40°C

Max. relativní vlhkost

80%

Venkovní použití

ne
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Obr. 2.2

M

L

K

J

I

H

Hlavní části (uvnitř)
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Zadní strana odsávacího stolu má přípojky pro:
Obr. 2.3
A Pohybový nebo kabelový senzor (jen DraftMax Ultra)
B Pracovní světlo
C Stlačený vzduch (jen DraftMax Ultra)

POZOR!
Napájení stroje pro plazmové řezání nesmí překročit
hodnotu 50 A.
D HEPA sada (povinné pro svařování nerezové oceli)
Konečný filtr, speciálně vhodný pro svařování slitin.
E

Tlumič / Výstupní potrubí

Potrubí tlumiče/výstupu má být použito jako tlumič a
současně zabraňuje prachu z podlahy. Pokud je ve svařovací
kabině použito potrubí tlumiče/výstupu, zabraňuje také
turbulenci vzduchu v kabině a případnému narušení přilehlé
kabiny.
A

Obr. 2.3

B

C

Přípojky (zadní)

Pokud máte DraftMax Basic, připojení (A) a (C) nejsou k
dispozici.

2.2

Provoz

Vzduch obsahující svařování dým, prach nebo úlomky z
broušení či jiných procesů je extrahován a filtrován, poté se
filtrovaný vzduch recirkuluje zpět do pracovního prostředí.
Vzduch je odsáván pracovní mřížkou a zadním odsávacím
panelem (viz odstavec 2.3 A) pomocí vnitřního odsávacího
ventilátoru. Vzduch prochází předfiltry pro optimální distribuci
vzduchu. Tento předfiltr je prvním stupněm lapání jisker. Dále
vzduch prochází labyrintem jiskrových pastí než dosáhne
svislého lapače jisker ve filtrační komoře. Vzduch nakonec
prochází filtračními kazetami. Vzduch opouští odsávací stůl
skrze výfuk na levé straně.
2.2.1

DraftMax Basic

Filtrační patrony v DraftMax Basic jsou jednorázové. Tlakoměr
na ovládacím panelu indikuje, kdy musíte vyměnit filtrační
kazety.
2.2.2

DraftMax Ultra

Systém čištění filtrů odsávacího stolu DraftMax Ultra se spustí
automaticky při dosažení maximální hodnoty tlakové ztráty
během jeho používání (online čištění). Filtrační kazety jsou
čištěny z vnitřní strany pomocí rázů stlačeného vzduchu.
Kontrolka na ovládacím panelu signalizuje potřebu výměny
filtračních kazet.

2.3

Volby a příslušenství
Další informace o různých možnostech a
příslušenství naleznete v odstavci 1.3.

Obr. 2.4
A Zadní odsávací panel
Zadní odsávací panel je vyžadován při všech svářecích a
řezacích aplikacích a doporučen při řezání. Užitím zadního
odsávacího panelu je odsávaní dolů omezeno na cca. 20%.
Zbylých 80% je odsáváno směrem dozadu.
B

F

Pracovní světlo

Pracovní světlo poskytuje jasný pohled na obrobek. Kryt lze
zavěsit, aby se usnadnila výměna LED svítidla. Pracovní
světlo se aktivuje zapnutím hlavním vypínačem na
odsávacím stole.
G Pohybový senzoru (pouze pro DraftMax Ultra)
Po detekci jakéhokoli pohybu nad pracovní mřížkou zařízení
pro automatické spuštění/zastavení aktivuje ventilátor, aby
se spustil;
- START zpoždění: 2 vteřin
- STOP zpoždění: 60 vteřin
H Kabelový senzor (pouze pro DraftMax Ultra; není
zobrazen)
Senzor svařovacího kabelu funguje na základě změn v
magnetickém poli kabelu svářecího stroje. Při spuštění
svařování detekuje senzor svařovacího kabelu signál, v jehož
důsledku se ventilátor spustí automaticky;
- START zpoždění: 2 vteřin
- STOP zpoždění: 60 vteřin
I

Držák pro montáž svěráku (není zobrazen)

Držák k připevnění různých typů svěráku. Vhodný pouze na
standardní pracovní mřížku.
J

Sada koleček

Sada koleček pro usnadnění přepravy odsávacího stolu.
Vhodné také pro servisní účely - usnadnění pohybu vpřed
pro přístup k membránovým ventilům (platí pouze pro
DraftMax Ultra).
K

Víko odpadní nádoby (nezobrazeno)

Když je prachový šuplík pod hlavními filtry nutno vyprázdnit,
víko, plastový pytel a osobní ochranné prostředky umožní
jeho bezprašné odstranění.
L

FCC-36/PTFE (není zobrazen)

Sada filtračních kazet, vhodná zejména pro náročné aplikace.

Boční panely

Boční panely zlepšují účinnost odsávání omezením vlivu
průvanu. Také brání pádu nářadí, materiálu a dalším věcem
ze stolu. Boční panely jsou sklopné pro práci s velkými díly.
C

Mřížka pro řezání plazmou (není zobrazena)

Pracovní mřížka plazmového řezání je vyžadována pro
aplikace plazmového řezání (max. 50 A). Přídavné
perforované ocelové lapače jisker chrání již přítomné lapače
jisker.
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schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud
jim nebyl stanoven dohled či provedeno zaškolení.

G

E

- 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.

F
A

B (2x)

Předmět určení2
Výrobek byl navržen jako pracovní stůl s integrovaným
zařízením pro extrakci a filtraci pro účely svařování a broušení
za předpokladu, že byly nainstalovány příslušné možnosti (viz
odstavec 2.3). S volitelnou HEPA sadou je zařízení vhodné k
odsávání výparů ze svařování vysoce legované oceli, tj. oceli s
obsahem niklu a chromu >30%. To odpovídá svařovacím
výparům třídy “W3”. 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.

Technické specifikace
Specifikace uvedené v tomto manuálu nesmí být měněny.

Úpravy
Úpravy (částí) zařízení nejsou dovoleny.

Instalace
D

Obr. 2.4

3

J (5x)

Volitelné příslušenství

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

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.

- 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.
- Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti nouzových vstupů a
východů.
- 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

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.

(vlákna uvolněná při leštění nebo z brusných kotoučů jsou vysoce
hořlavá a při vystavení jiskrám představují vysoké riziko vzplanutí
filtrů)

- Nikdy neměňte pořadí prováděných kroků.

- obloukové drážkování

- Manuál ponechte vždy v blízkosti zařízení.

- odsávání a/nebo filtraci hořlavých, žhnoucích nebo
hořících částic, pevných látek a kapalin

Uživatelé

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

- 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

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

2.

„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.
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- odsávání a/nebo filtraci 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:
- řezání kyslíkem
- obloukové drážkování
- olejovou mlhu
- mlhu z barev
- silně zaolejované svařovací výpary
- odsávání horkých plynů (více než 45°C
nepřetržitě)
- broušení hliníku a magnézia
- nanášení plamenem
- odsávání cementu, pilin, dřevěného prachu, apod.
- výbušné prostředí nebo výbušné látky/plyny
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte odsávací stůl bez lapače jisker,
hlavních filtračních patron a prachového zásobníku.
UPOZORNĚNÍ
V případě svařování a řezání plazmou, používejte
zadní odsávací panel.
- Zkontrolujte produkt, zda není poškozen. Ověřte funkci
bezpečnostních prvků.
- 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.

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Během servisu, údržby a oprav používejte
ochranné prostředky dýchacích cest a
rukavice.
VAROVÁNÍ
Průmyslový vysavač používaný během servisu a
údržby by měl splňovat třídu prašnosti H dle DN
60335-2-69.

4
4.1

Potřebné nářadí

K instalaci jednotky jsou zapotřebí následující
nástroje a je nutno splnit níže uvedené požadavky:
- základní nářadí

4.2

Vybalení

Zkontrolujte, zda je produkt kompletní. Balení by
mělo obsahovat:
-

Odsávací stůl
Pracovní mřížka (2 kusy)
Šroub M6 (8)
Čtyřhranný klíč 8 mm (zamknutí/odemknutí dveří)
Čtyřhranný klíč 6 mm (zamknutí/odemknutí zásuvek a dveří
elektroinstalace)

4.3

Instalace

Pokyny k montáži doplňků a příslušenství naleznete
v odstavci 4.4.
Pokud nemáte žádné možnosti, pokračujte odstavcem 4.5 pro
montáž pracovní mřížky.

4.4
•

Volby a příslušenství

Nainstalujte možnosti a případné příslušenství.

4.4.1

Zadní odsávací panel
□
□

- Ujistěte se, zda je pracovní prostor v blízkosti produktu
vybaven dostatečným množstvím schválených hasicích
přístrojů (vhodných pro třídu požáru ABC).

Zadní odsávací panel
Úzká deska (2)

Pokud budou také instalovány boční panely,
připevněte je nejdříve k zadnímu odsávacímu
panelu. Viz odstavec 4.4.2.

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.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ
V případě že bude odsávací stůl používán pouze k
broušení, není nutné namontovat zúžené desky. Pro
sváření a řezání plazmou jsou povinny.

- Ujistěte se, že je pracovní prostor dostatečně odvětráván.

Chcete-li nainstalovat sadu zpětného tahu, postupujte
následovně.

- Používejte nářadí, materiály, maziva a servisní techniku,
kterou schválil výrobce. Nepoužívejte opotřebované nástroje
a nenechávejte nářadí uvnitř produktu ani na něm.

Obr. 4.5
• Odšroubujte krycí pás. Ponechte si 8 šrouby.

- 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.

•

Položte zužující se desky (B) na odsávací stůl.

•

Umístěte zadní odsávací panel (A).

•

Připevněte zužující se desky a zadní odsávací panel pomocí
8 šroubů (B).

Dodaný krycí pás je nyní nadbytečný.

UPOZORNĚNÍ
Před prováděním servisu, údržby a/nebo oprav:
- zcela odpojte zařízení od elektrické sítě

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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A

A
B
Obr. 4.7

Montáž perforovaných ocelových lapačů jisker

Obr. 4.8
• Odstraňte držák na pozici pracovní mřížky. Ponechte si
šrouby.
Obr. 4.5

4.4.2

Montáž sady zpětného tahu

•

Umístěte rámy.

•

Upevněte rámy pomocí 2 šroubů (B).

Boční panely
□
□

VAROVÁNÍ!
Je nutné použít šrouby k připevnění pracovních
mřížek.

Levý boční panel
Pravý boční panel

Pro montáž bočních panelů postupujte takto.
Obr. 4.6
• Povolte šrouby na volné straně závěsů a odstraňte
podložky. Šrouby a podložky uschovejte.
•

Prostrčte kolíky otvory po stranách zadního panelu.

•

Položte podložky a šrouby přes kolíky.

•

Pevně dotáhněte šrouby.

B

Obr. 4.8

Montáž rámů mřížek

Obr. 4.9
• Namontujte kovové tyče (C).
Obr. 4.6

4.4.3

Montáž bočních panelů

Mřížka pro řezání plazmou
□
□
□

Standardní pracovní mřížka a uzemňovací konzola se stávají
nadbytečnými.

Rám mřížky (2)
Kovová tyč (2x13)
Přídavný perforovaný ocelový lapač jisker (2)

Pro připojení mřížky pro plazmové řezání postupujte takto.
Obr. 4.7
• Umístěte perforované lapače jisker (A) přes předlapače
jisker. Nezapomeňte nasměrovat strany bez okrajů dozadu.
VAROVÁNÍ!
Neodstraňujte standardní lapače jisker.

C (x26)
Obr. 4.9
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Montáž kovových tyčí
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4.4.4

HEPA sada
□
□
□

•

HEPA boxem s filtrem
Náhradní šrouby M6 (4)
Těsnění

Pevně zatáhněte za oba popruhy pro zajištění filtru. Když
uslyšíte cvaknutí, filtr je správně zajištěn.
C (x2)

UPOZORNĚNÍ
Při rozbalování a montáži zacházejte s boxem HEPA
filtru a filtrační kazetou s opatrností aby nedošlo k
poškození.
Pro připojení HEPA sady postupujte takto.
Obr. 4.10
• Demontujte výstupní panel odsávacího stolu. Ponechte si 4
šrouby.
•

Aplikujte těsnění (A) na odsávací stůl.

A
D (x2)
Obr. 4.12

Montáž HEPA boxu

Pokud budete instalovat tlumič/výstupní potrubí,
výstupní panel HEPA boxu je nadbytečný.
Když je odsávací stůl na své konečné pozici:
• pomocí nastavovacích nožiček uveďte stůl do zcela
vodorovné polohy
Výstupní panel odsávacího stolu se stejně stane nadbytečným.
4.4.5
Obr. 4.10

Těsnění

□
□
□
□
□

Obr. 4.11
• Zatlačte na šroubovák nebo jiné nářadí v poloze proužků
(B) pro odjištění HEPA filtru.
•

Tlumič / Výstupní potrubí

Vyjměte HEPA filtr.

horní část šachty s mřížkou na vrchu
spodní část šachty
Těsnění
Šroub (6)
Podložka (6)

Tlumič/výstupní potrubí lze připojit k sadě HEPA nebo přímo na
odsávací stůl.
Chcete-li nainstalovat tlumič/výstupní potrubí, postupujte
následovně.
Obr. 4.13
• Je-li to nutné: odšroubujte výstupní panel odsávacího stolu
nebo sady HEPA. Ponechte si 4 šrouby.
•

Aplikujte těsnění na odsávací stůl (A) nebo HEPA box (B).

B (2x)

Obr. 4.11

Demontáž HEPA filtru

Jak usnadnit instalaci HEPA boxu:
• vyjměte výstupní panel z HEPA boxu
• vyjměte výstupní mřížku uvnitř odsávacího stolu
Nezapomeňte je nainstalovat zpět.
Obr. 4.12
• Vsuňte šroub napůl do 2 horních otvorů (C) na výstupu
odsávacího stolu.
•

Zavěste HEPA box na šrouby.

•

Umístěte šrouby skrz 2 nižší otvory v HEPA boxu (D).

•

Utáhněte 4 šrouby (C+D).

•

Vložte HEPA filtr do boxu.
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A

Obr. 4.13

B

Těsnění

Obr. 4.14
• Vsuňte šroub (C) napůl do 2 spodních otvorů na výstupu
odsávacího stolu nebo HEPA boxu.
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4.4.6

Pracovní světlo
□
□
□

Svítidlo s 2,3 m kabelem a zástrčkou
Šroub M6 (6)
Stahovací páska (3)

Chcete-li nainstalovat pracovní světlo, postupujte následovně.
Obr. 4.17
• Pomocí 6 šroubů (A) namontujte svítidlo na zadní odsávací
panel.

C (x2)
Obr. 4.14

A (x6)

Obr. 4.15
• Nasaďte spodní část šachty tlumiče/výstupního potrubí (B)
na šrouby (C).
•

Posuňte jej do svislé polohy a vložte šrouby do 2 vrchních
(A) děr.

•

Utáhněte 4 šrouby.

Obr. 4.17

A

Obr. 4.18
• Veďte kabel po zadní stěně odsávacího stolu.

B
C
Obr. 4.15

Montáž svítidla

•

Kabel připevněte k zadnímu/zadnímu odsávacímu panelu
pomocí tří stahovacích pásek (B).

•

Zapojte kabel (viz Obr. 2.3B).

Montáž spodní části šachty

Obr. 4.16
• Umístěte horní část šachty (A) na vrchol spodního dílu (B).
•

Připevněte jej pomocí 6 šroubů + podložek (C).
B (x3)

A

C (6x)

Obr. 4.18

4.4.7

Montáž kabelu

Pohybový senzor
□
□
□

automatického start/stop zařízení s 2,3 m
kabelem a zástrčkou
Šroub M6 (2)
Stahovací páska (3)

Pro připojení pohybového senzoru postupuje takto.

B

Obr. 4.19
• Pomocí 2 šroubů (A) namontujte snímač pohybu na horní
část zadního odsávacího panelu.
Obr. 4.16

Montáž vrchní části šachty

Výstupní panel odsávacího stolu se stává nadbytečným.

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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A (x2)

Obr. 4.19

Montáž pohybového senzoru

Obr. 4.20
• Veďte kabel po zadní stěně odsávacího stolu.
•

Kabel připevněte k zadnímu/zadnímu odsávacímu panelu
pomocí tří stahovacích pásek (B).

•

Zapojte kabel (viz Obr. 2.3A).

Obr. 4.21

Připevnění držáku pro montáž svěráku

4.4.10 Sada koleček
□
□

Otočné kolečko s brzdou (2)
Otočné kolečko bez brzdy (3)

Pro instalaci koleček postupujte takto.

B (x3)

•

Pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku
nadzvedněte odsávací stůl.

•

Odšroubujte 5 nastavitelných noh.

•

Na jejich místo namontujte otočná kolečka;
- otočná kolečka s brzdou: levý + pravý přední roh
- otočná kolečka bez brzdy: polohy na zadní straně
UPOZORNĚNÍ
Závit koleček dotáhněte co možná nejhlouběji.

Obr. 4.20

4.4.8

Kabelový senzor
□
□

Svorka s 2,3m kabelem a zástrčkou
Stahovací páska (3)

Chcete-li nainstalovat senzor svařovacího kabelu, postupujte
následovně.
• Zapojte kabel (viz Obr. 2.3A).
4.4.9

Použitím koleček se pracovní výška odsávacího stolu
mění na pevných 950 mm.

Montáž kabelu

Držák pro montáž svěráku

4.5

Pracovní mřížka

Chcete-li nainstalovat pracovní mřížku, postupujte následovně.
Obr. 4.1
• Uvolněte připevňovací svorku3 z odsávacího stolu. Šrouby
uschovejte.
• Nainstalujte pracovní mřížky.
• Umístěte připevňovací svorku přes obě pracovní mřížky.
• Připevněte je pomocí demontovaných šroubů.

Držák pro montáž svěráku lze připevnit pouze na standardní
pracovní mřížku.
□
□
□
□
□

Montážní držák
Pásky (2)
Šroub M6 (4)
Matice M6 (4)
Podložka (8)

Pro montáž držáku postupujte takto.
Obr. 4.21
• Určete požadovanou polohu a umístěte montážní konzolu
na mřížku.
•

Umístěte pásy pod mřížku a přitáhněte pomocí šroubů,
matic a podložek.
Obr. 4.1
3.

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

Připevňovací svorka (dvoudílná)

Připevňovací svorka se skládá ze dvou kusů
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UPOZORNĚNÍ
K připevnění mřížek je nutné použít svorky.

4.6

Připojení stlačeného vzduchu (jen
DraftMax Ultra)

Motor obsahuje štítek označující správný směr otáčení.
• Zkontrolujte směr otáčení při zpomalování ventilátoru.
•

Vypněte hlavní vypínač.

•

Odpojte odsávací stůl od sítě.

•

V případě potřeby:
Změňte zapojení fází.

Odsávací stůl funguje na stlačený vzduch s
doporučeným pracovním tlakem 5-8 barů. Vždy se
ujistěte, že pracovní tlak je mezi těmito hodnotami (nejlépe 5
barů). Je-li to nutné, připojte pojistný ventil, aby se zabránilo
přetlaku. V případě, že tlak je příliš vysoký, pojistný ventil se
otevře a sníží tím tlak dokud nedosáhne odpovídající úrovně.
UPOZORNĚNÍ
Stlačený vzduch musí být suchý a bez mastnot dle
ISO 8573-3 třída 6.
•

Připojte odsávací stůl ke stlačenému vzduchu (viz Obr.
2.3C).

4.7

Umístění

Odsávací stůl může být umístěn pomocí:
- vysokozdvižného vozíku (preferovaný způsob);
nebo
- paletovým vozíkem (odsávací stůl musí být nakloněn); nebo

5

POUŽITÍ
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru! Nikdy nepoužívejte odsávací stůl
bez lapače jisker, hlavních filtračních patron a
prachového zásobníku.

5.1

DraftMax Basic

5.1.1

Ovládací panel

Ovládací panel má následující ovládací prvky a indikátory:
Obr. 5.1
A Hlavní vypínač
B Manometr
C Tlačítko ON (zelené)
D Tlačítko OFF (černé)

- nákladními popruhy vysokozdvižného vozíku (viz Obr. I na
straně 16)
POZOR!
Nevystavujte výrobek vibracím nebo tepelnému
záření od zdrojů tepla. Dodržujte dříve popsané
okolní podmínky.
•

Umisťujte odsávací stůl proti zdi.

•

V případě potřeby:
použijte nastavitelné nohy pro úpravu požadované výšky
(min. 920 mm - max. 970 mm) (viz Obr. III na straně
16).

4.8

Elektrické zapojení

POZOR!
Ujistěte se, že je produkt vhodný pro připojení do
lokální elektrické sítě. Informace o připojovacím
napětí a frekvenci naleznete na identifikačním
štítku.
Kabely musí být připojeny v souladu s místními
pravidly a předpisy a mohou je provádět pouze
kvalifikovaní a oprávnění technici.
Obr. 5.1

Odsávací stůl lze připojit do sítě pomocí:
- 3~ zástrčky (uzemněný); nebo
- přímo na napájení
•

Připojte síťový kabel do sítě.

4.8.1

Směr otáčení

Ujistěte se, že směr otáčení ventilátoru je správný:
• Zapněte hlavní vypínač.
• Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí ventilátoru.
• Stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí ventilátoru.
• Počkejte 10 sekund.
• Otevřete levá dvířka.
VAROVÁNÍ
Neotvírejte dveře do 10 sekund po vypnutí
ventilátoru. Nedotýkejte se kola ventilátoru.
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5.1.2

Ovládací panel DraftMax Basic

Provoz

Obr. 5.1
• Ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač (A).
•

Stlačte spouštěcí (ON) tlačítko (C) pro zapnutí ventilátoru.

•

Začněte svářet / brousit.

•

Po skončení svařování/broušení stlačte vypínací (OFF)
tlačítko (D) pro vypnutí ventilátoru.

5.1.3

Výměna filtru

Obr. 5.1
• Během používání pravidelně kontroluje manometr (B).
Když tlak dosáhne 1400 Pa, filtrační vložky je třeba
vyměnit.
•

Viz odstavec 6.2.1 pro postup při výměně filtru.
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5.2

DraftMax Ultra

trvá 2 minut, během nichž je každá filtrační patrona vyčištěna
7 rázy stlačeného vzduchu.

5.2.1

Ovládací panel

5.2.4

Ovládací panel má následující ovládací prvky a indikátory:
Obr. 5.2
A Hlavní vypínač
B Manometr
C Tlačítko ON/OFF (zelené)
D Tlačítko MANUAL CLEANING (RUČNÍ ČIŠTĚNÍ) (černé)
E Kontrolka ALARM

Ručně aktivované čištění filtru

Pokud požadujete, systém čištění filtru je možné aktivovat
ručně (pouze online čištění).
Obr. 5.2
• Stiskněte ON/OFF tlačítko (C) k zapnutí ventilátoru.
•

Stiskněte tlačítko MANUAL CLEANING (D) pro aktivaci
systému čištění filtru.

Tato procedura trvá 2 minut, během nichž je každá filtrační
patrona vyčištěna 7 rázy stlačeného vzduchu.
5.2.5

Kontrolka ALARM

Kontrolka ALARMU může ukazovat dva různé signály:
Signál

Význam

Požadovaná akce

Filtrační kazety jsou
ucpané

Vyměňte filtrační
kazety (viz odstavec
6.2.1).
Vyměňte také HEPA
filtr, pokud je
instalován (viz odst.
6.2.2)

Stlačený vzduchu
není k dispozici

Opravte připojení
stlačeného vzduchu

Dočasné vypnutí kontrolky ALARMU:
2x stiskněte tlačítko ON/OFF (vypnout a zapnout).
Pokud nebyl problém odstraněn, po 10 minutách
začne kontrolka ALARMU blikat znovu.
5.2.6
Obr. 5.2

5.2.2

Nepodaří-li se čistícímu systému snížit tlak na filtrech pod
1200 Pa do deseti minut, jsou filtrační kazety pravděpodobně
nasyceny a je třeba je vyměnit. Tento stav je signalizován
kontrolkou ALARMu (viz odstavec 5.2.5).

Ovládací panel DraftMax Ultra

Provoz

Obr. 5.2
• Ujistěte se, že je zapnutý hlavní vypínač (A).
V závislosti na vaší konkrétní konfiguraci:
Bez

S:

libovolný senzor

pohybový senzor

• Stiskněte tlačítko
ON/OFF (C) k
zapnutí
ventilátoru

• Začněte svářet
/ brousit

• Začněte svářet /
brousit
• Po skončení
svařování/
broušení
stiskněte ON/OFF
tlačítko (C) pro
vypnutí
ventilátoru.
5.2.3

Výměna filtru

Obr. 5.2
• Stiskněte ON/OFF tlačítko (C) pro vypnutí ventilátoru.
•

Viz odstavec 6.2.1 pro postup při výměně filtru.

6
snímač svařovacího
kabelu (pouze pro
svařování)
• Aplikujte svorku
senzoru
svařovacího
kabelu na silový
kabel svařovacího
stroje
• Začněte svařovat

Ventilátor se spustí a zastaví
automaticky

Automatické čištění filtrů

6.1

ÚDRŽBA
Pravidelná údržba

Zařízení je navrženo tak, aby bezproblémově
fungovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Aby toto mohlo být zajištěno, musí být prováděny
pravidelné údržbové a čistící úkony popsané v této kapitole.
Budete-li dodržovat nezbytnou opatrnost a provádět údržbu v
pravidelných intervalech, budou veškeré problémy odhaleny a
odstraněny dříve, než dojde k úplnému a nenávratnému
poškození.
VAROVÁNÍ
Zanedbání údržby může způsobit požár.
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.

Dosáhne-li tlak na filtračních kazetách mezní hodnoty (1200
Pa), spustí se čistící mechanismus automaticky. Tato procedura

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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POZOR!
Vždy vypněte systém a odpojte stlačený vzduch
(pokud je použit) před provedením níže uvedených
činností. Nejprve si přečtěte předpisy pro údržbu na
začátku této příručky.
Text tištěný kurzívou se týká volitelných částí a příslušenství.
Komponent

Zachycovače
jisker

Akce

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

Náhradní filtrační kazety jsou dodávány v plastovém sáčku;
společně s obličejovou maskou a párem jednorázových
rukavic. Doporučuje se vyměnit obě filtrační kazety současně.
Při výměně filtračních patron postupujte následovně.
Obr. 6.1
• Odpojte jednotku ze sítě.

týden

•

Vybalte náhradní filtry a plastové sáčky uschovejte.

•

Otevřete pravé dveře čtvercovým klíčem. Otočte
čtvercovým klíčem doleva pro odemknutí dveří.

2 týdny 12
měsíců

X

VAROVÁNÍ
Počkejte alespoň 60 sekund před otevřené dvířek,
aby se prach ve filtrační jednotce usadil.

X
X

Vyčistěte průmyslovým
vysavačem

X

Filtrační
patrony

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

X

Zásobníky na
prach

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

X

Vyprázdněte zásuvku
na prach pod filtračními
kazetami průmyslovým
vysavačem

X

Dveře

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

Mřížka výstupu

Vyčistěte průmyslovým
vysavačem

Mřížka pro
řezání plazmou

Zkontrolujte poškození.
V případě potřeby
vyměňte poškozené
tyče.

X

Perforované
ocelové lapače
jisker (pod
pracovní
mřížkou pro
plazmové
řezání)

Zkontrolujte poškození
a správnou instalaci. V
případě potřeby
vyměňte.

X

6.2

Filtrační patrony

Frekvence: každých ...

Vyčistěte průmyslovým
vysavačem
Hlavní lapače
jisker

6.2.1

X

•

Vyjměte použité filtrační vložky a uložte je do plastového
sáčku od nového filtru.

•

Utěsněte jej dodaným stahovací páskou.

•

Vyčistěte lapače jisker a vraťte je zpět.

•

Vyprázdněte prachové zásuvky pod lapači jisker a
filtračními kazetami, nejlépe průmyslovým vysavačem.
Vraťte prachové zásuvky zpět na místo.

•

Vyjměte hlavní lapače jisker a vyčistěte je.

•

Vyčistěte celý prostor filtrační jednotky, včetně prostoru
vlevo resp. vpravo od lapačů jisker.

•

Vraťte zpět hlavní lapače jisker.

•

Umístěte nové filtrační vložky.

•

Zavřete dvířka.

•

Likvidujte použité filtrační vložky v souladu se státními a
místními předpisy.

X

Výměna filtru

Osobní ochranné prostředky (OOP)
Při výměně jakéhokoli filtru používejte
ochranu dýchacích cest a ochranné
rukavice.
VAROVÁNÍ
Nevyměňujte žádný filtr, pokud je ventilátor v
chodu.
UPOZORNĚNÍ
K čištění lapačů jisker, zásuvek na prach, filtračního
prostoru a (volitelného) pouzdra HEPA filtru použijte
průmyslový vysavač, který splňuje třídu prachu H
podle EN 60335-2-69.

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra

Obr. 6.1

Výměna filtru

Pokud jste nainstalovali volitelnou sadu HEPA, musíte také
vyměnit HEPA filtr.
6.2.2

HEPA filtr (volitelný)

HEPA filtr je dodáván v plastovém sáčku a s obličejovou
maskou a párem jednorázových rukavic. HEPA filtr je zapotřebí
měnit společně s filtračními kazetami.
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Chcete-li vyměnit filtr HEPA, postupujte následovně.
•

Otevřete dvířka boxu HEPA filtru.

•

Uvolněte HEPA filtr (viz Obr. 4.11B).

•

Vyjměte použitý HEPA filtr a zabalte jej do plastového
sáčku, ve kterém byl dodán filtr nový.

•

Vyčistěte vnitřní prostor krytu filtru.

•

Nainstalujte nový HEPA filtr.

•

Pevně zatáhněte za oba popruhy pro zajištění filtru.
Cvaknutí potvrzuje, že filtr je správně uzamčen.

•

Zavřete dvířka.

•

Použitý HEPA filtr likvidujte dle státních a místních
předpisů.

7

Příznak

Problém

Možná příčina

Řešení

Nízká
kapacita
odsávání

Odsávací stůl
nefunguje
správně

Filtrační kazety
ucpané

Nahraďte obě
filtrační vložky
(viz odstavec ).

Vyměňte také
vložku HEPA filtru
(viz odstavec 6.2.2)

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Pokud jednotka nefunguje (správně), nahlédněte do
níže uvedeného seznamu, zda je možné problém
odstranit svépomocí. Pokud to není možné,
kontaktujte svého dodavatele.
Text tištěný kurzívou se týká volitelných částí a
příslušenství.
VAROVÁNÍ
Při provádění níže uvedených činností dodržujte
bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 3.
Po vypnutí ventilátoru vyčkejte alespoň 60 vteřin,
než otevřete jakákoliv dvířka.

Příznak

Problém

Možná příčina

Řešení

Odsávací stůl
nefunguje

Žádné napájení

Připojte síťové
napětí

Hlavní vypínač
je vypnutý

Zapněte hlavní
vypínač

Vadný motor

Opravte nebo
vyměňte motor

ON/OFF tlačítko
vadné

Nahraďte ON/OFF
tlačítko

Pojistka(y)
vadné

Zkontrolujte
pojistky F1, F2 a F3
a nahraďte je-li to
nezbytné

Tepelné relé
aktivováno

Zkontrolujte
nastavení a
resetujte přepěťové
relé

Vadné tepelné
relé

Vyměňte přepěťové
relé

Levá a/nebo
pravá dvířka
otevřená

Zavřete a
uzamkněte oboje
dvířka

Vadný
bezpečnostní
spínač v levých
a/nebo pravých
dveřích

Nahraďte
bezpečnostní
spínač(e)

Manometr
vadný (udává
hodnotu pod
800 Pa)

Vyměňte manometr
a filtrační kazety
(viz odst. 6.2.1).
Vyměňte také HEPA
filtr (viz odstavec
6.2.2)

Obrácený směr
otáčení motoru

Pro změnu směru
otáčení obraťte
připojení fází

Zanesené
předsazené a/
nebo hlavní
lapače jisker

Vyčistěte lapače
jisker

Prach nebo
kouř
vycházející z
výstupu

Znečištění
zařízení

Roztrhaná
filtrační
patrona(y)

Nahraďte obě
filtrační vložky (viz
odstavec 6.2.1) a
vyčistěte výstupní
mřížku.
Vyměňte také HEPA
filtr (viz odstavec
6.2.2)

Pracovní
světlo
nefunguje

Žádné světlo

Hlavní vypínač
vypnut

Zapněte hlavní
vypínač

Kabel není
připojen

Připojte kabel (viz
Obr. 2.3B).

LED trubice je
vadná

Vyměňte LED
trubici

Pojistka vadná

Zkontrolujte
pojistku F4 a
nahraďte ji je-li
potřeba

Automatický
start/stop
(pohybové čidlo
nebo kabelový
senzor) není
připojen

Připojte kabel
systému
automatického
start/stop (viz Obr.
2.3A)

Vadné čidlo
pohybového
senzoru

Vyměňte senzor

Kabelový
senzor není
připojen

Připojte svorku
senzoru
svařovacího kabelu
k silovému kabelu
svařovacího stroje

Obecné
Ventilátor se
nespustí

Jen DraftMax Ultra
Ventilátor se
nespustí

Odsávací stůl
nefunguje

Nerovnoměrné
čištění filtru

Jedna z
filtračních
patron není
očištěna

Jeden z
membránových
ventilů vadný

Nahraďte oba
membránové
ventily

Nízká
kapacita
odsávání

Neprobíhá
čištění filtru

Vadný
membránový
ventil

Nahraďte oba
membránové
ventily

Tlačítko
MANUAL
CLEANING
nereaguje

Neprobíhá
čištění filtru

Tlačítko
MANUAL
CLEANING
vadné

Nahraďte tlačítko
MANUAL
CLEANING

Poškozená řídící
deska

Vyměňte řídící
desku

Filtrační kazety
ucpané

Nahraďte obě
filtrační vložky
(viz odstavec ).

Signalizace
ALARMU:

Odsávací stůl
nefunguje
správně

Vyměňte také HEPA
filtr (viz odstavec
6.2.2)

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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Příznak

Problém

Možná příčina

Řešení

Signalizace
ALARMU:

Čistící systém
filtru
nefunguje

Stlačený
vzduchu není k
dispozici

Připojte/opravte
dodávku stlačeného
vzduchu

8

NÁHRADNÍ DÍLY

8.1

Filtrační jednotka

Pro odsávací stůl jsou k dispozici následující
náhradní díly;
- viz schéma Obr. IV na straně 17 a seznam náhradních dílů
Obr. V na straně 18

9

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

Viz. samostatně dodávané elektrické schéma.

10

CE prohlášení o shodě strojního zařízení
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Holandsko, tímto na svou
odpovědnost prohlašujeme, že produkty:
- DraftMax Basic
- DraftMax Ultra
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
- EN-ISO 21904-2-2020 (W3) 4
Podpis:

LIKVIDACE

Demontáž a likvidaci odsávacího stolu musí
provádět kvalifikované osoby.

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

10.1

CE PROHLÁŠENÍ

Jméno:
Pozice:
Datum vydání:

4.

M.S.J. Ligthart
Product Manager
1. dubna 2021

DraftMax + HEPA kit

Demontáž

Pro bezpečnou demontáž odsávacího stolu se řiďte
následujícími bezpečnostními pokyny.
Před demontáží odsávacího stolu:
- odpojit od elektrické sítě
- odpojte od stlačeného vzduchu
- očistěte vnější povrch
Během demontáže odsávacího stolu:
- ujistěte se, že oblast je dostatečně větraná, např. pomocí
mobilní ventilační jednotky
Po demontáži odsávacího stolu:
- 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.

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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ANNEX
Obr. I

Schéma výběru
Aplikace
Svařování legované
oceli

Svařování nerezové
oceli

Broušení

Plazmové řezání

DraftMax Basic

ano

ano

ano

ano

- Zadní odsávací panel

povinné

povinné

volitelně

povinné

- Boční panely

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Mřížka pro řezání plazmou

ne

ne

ne

povinné

- HEPA sada

doporučeno

volitelně

volitelně

volitelně

- Tlumič / Výstupní potrubí

doporučeno

doporučeno

doporučeno

doporučeno

- Pracovní světlo

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Držák pro montáž svěráku

volitelně

volitelně

volitelně

ne

- Sada koleček

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Víko odpadní nádoby

doporučeno

doporučeno

volitelně

volitelně

DraftMax Ultra

ano

ano

ano

ano

- Zadní odsávací panel

povinné

povinné

volitelně

povinné

- Boční panely

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Mřížka pro řezání plazmou

ne

ne

ne

povinné

- HEPA sada

doporučeno

volitelně

volitelně

volitelně

- Tlumič / Výstupní potrubí

doporučeno

doporučeno

doporučeno

doporučeno

- Pracovní světlo

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Pohybový senzor

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Kabelový senzor

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Držák pro montáž svěráku

volitelně

volitelně

volitelně

ne

- Sada koleček

volitelně

volitelně

volitelně

volitelně

- Víko odpadní nádoby

doporučeno

doporučeno

volitelně

volitelně

Obr. II

Nákladní úvazy

Obr. III

Seřizovací nožičky

50 mm

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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ANNEX
Obr. IV

Rozložený pohled
0040900020

0040000040

0040100060

0040900110

0000101408

Ultra

0040900230
0040900250
0000101348
0040900080
0040900090

0040900240

0040900270 (2x)
0000102289

0040900050
0040900060

0000301061
0040900220

0000118906
0040000020

0040000030

0046030010
0040900010
0000110543
0040900010

0328050220
0040900130
0040900120
0328050210
0328050220
0000104768
0000117457
0040900040

0040900180

0507060400/211221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra
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ANNEX
Obr. V

Náhradní díly

Č. produktu

Popis

Obecné
0000101348

Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101408

Pojistka 2 A 5x20 mm UL

0000102289

Relé MC2A

0000102753

Nastavitelná noha

0000102822

Pracovní mřížka (2 kusy)

0000301061

NTR-4.2/5.7A / Tepelné relé

0000117457

Manometr Ø 60 mm (černý kroužek)

0000117906

Cívka 24V vč. konektoru

0000117908

Membrána (čtvercová) + pružina pro
magnetický ventil

0040000020

DuraFilter FCC-52 (2 kusy)

0040000040

Před-lapač jisker (sada 2ks)

0040100060

Lapač jisker (sada po 2)

0040900040

Manometr Ø 63 mm (kovový kroužek)

0040900050

Kolo ventilátoru 50Hz/2800 ot/min

0040900060

Kolo ventilátoru 60Hz/3400 ot/min

0040900080

Motor 3 kW; 208-240/480V/3ph/60Hz (USA)

0040900090

Motor 3 kW; 600V/3ph/60Hz (Kanada)

0040900120

Černé tlačítko

0040900130

Zelené tlačítko vč. LED

0040900180

Hlavní vypínač 25A

0040900220

Teplotní relé 3,2-16 A

0040900230

Transformátor UL 65 VA

0040900240

Pojistka 1A slow blow (CC MR1)

0040900250

Pojistka 500 mA

0040900270

Bezpečnostní spínač

0328050210

Spínací prvek NC (normálně uzavřeno)

0328050220

Spínací prvek NO (normálně otevřeno)

DraftMax Ultra
0000104768

Kontrolka červená

0000110543

Spínač přítomnosti stlačeného vzduchu NC

0040900010

Magnetický ventil AC

0040900020

Regulátor tlaku

0040900100

PC deska kontroly

0040900110

Přepínač tlakového rozdílu 6–50 mBar

0046030010

Pojistný ventil 6-10 bar nádrže stlačeného
vzduchu

Volby a příslušenství
0000102982

Děrovaný ocelový lapač jisker (2 kusy) pro
pracovní mřížku k plazmovému řezání

0000118906

DuraFilter FCC-36/PTFE (2 kusy)

0040000030

HEPA filtr

0040900290

PIR detektor pohybu
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