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PL | TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTUKCJI
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane dla ogólnej wygody naszych klientów. Został on oparty na ogólnych danych dotyczących
właściwości użytych materiałów konstrukcyjnych i metod pracy znanych nam w momencie wystawienia dokumentu i podlega zatem w każdej chwili zmianie. Prawo do zmiany lub
uzupełnienia zostaje niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Instrukcje zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie jako wytyczne dla instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw produktu
wymienionego na stronie tytułowej niniejszego dokumentu. Publikacja ta ma być stosowana do standardowego modelu produktu, typu podanego na pierwszej stronie. W ten sposób
producent nie może ponosić odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszej publikacji do wersji faktycznie dostarczonej do użytkownika. Niniejsza publikacja została
napisana z wielką starannością. Jednak producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w niniejszej publikacji lub ich konsekwencje.
0000115682/171121/D WallPro

1

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

1

WSTĘP

1.1

Identyfikacja produktu

Piktogramy i symbole

Tabliczka znamionowa zawiera, między innymi,
następujące dane:
- nazwa produktu
- numer seryjny
- napięcie zasilania i częstotliwość
- pobór energii

Poniższe piktogramy i symbole są używane w tej instrukcji:

1.2

WSKAZÓWKA
Sugestie i zalecenia, aby ułatwić wykonywanie
zadań i czynności.
UWAGA
Uwaga z dodatkowymi informacjami dla
użytkownika. Wskazówka zwraca uwagę
użytkownika na ewentualne problemy.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, o ile nie są przeprowadzane z należytą
ostrożnością, mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia, warsztatu lub otoczenia.
OSTRZEŻENIE!
Procedury, które jeśli nie są przeprowadzane z
należytą ostrożnością, mogą spowodować
uszkodzenie urządzenia lub spowodować poważne
obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE!
Oznacza ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Ważne ostrzeżenie aby
uniknąć pożaru.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Ważne ostrzeżenie,
aby zapobiec eksplozji.
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z ochrony dróg oddechowych
podczas wykonywania czynności serwisowych,
konserwacyjnych i naprawczych, a także podczas
testów funkcjonalnych. Zalecamy stosowanie
półmaski oddechowej zgodnej z normą EN 149:
2001 + A1: 2009, klasa FFP3 (dyrektywa 89/686 /
EWG).
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Należy korzystać z rękawic ochronnych podczas
wykonywania prac serwisowych, konserwacji i
naprawy.

Ogólny opis

WallPro to stacjonarny filtr dymów spawalniczych, zawierający
jeden (WallPro Single) lub dwa (WallPro Double) ramiona
odciągowe i wentylator. Wysokowydajny wkład filtrujący jest
samoczyszczący dzięki impulsowemu urządzeniu RamAir™,
zasilanemu sprężonym powietrzem z zewnątrz.
Ramię (-ona) ekstrakcyjne można zamontować bezpośrednio
do jednostki filtrującej (typy „DM”) lub w pozycji zewnętrznej
(typy „EM”).
WallPro Basic i WallPro Basic PowerPlus to jednostki filtrujące z
wentylatorem, ale bez ramienia odciągowego. Są odpowiednie
do podłączenia do urządzenia zewnętrznego.
1.2.1

Intensywność użytkowania

WallPro Single „PowerPlus” ‒ który łączy największą średnicę
ramienia z wyjątkowo mocnym wentylatorem ‒ jest
szczególnie odpowiedni do ciężkich zastosowań w dużym
zapyleniu, w takich procesach jak spawanie łukowe z rdzeniem
topnikowym w połączeniu z automatycznym procesem
spawania.
Poziom
odciągu

Maks. wydajność
odciągu

Zastosowanie

„Standard”

1000 m�/h

produkcja średnich
dymów spawalniczych

„Power”

1450 m�/h

produkcja średnich do
ciężkich dymów
spawalniczych

„PowerPlus”

1800 m�/h

produkcja bardzo
ciężkich dymów
spawalniczyc

1.2.2

Konfiguracje

Typ

Ramię odciągowe

Wentylator

WallPro Single160/3

1x KUA-160/3H

Wskazówki tekstowe

160/4

1x KUA-160/4H

Wskazówki oznaczone “-” (myślnik) dotyczą wyliczania.
Wskazówki oznaczone “•” (punkt) opisują czynności do
wykonania.

200/3

1x KUA-200/3H

200/4

1x KUA-200/4H

200/3 PowerPlus

1x KUA-200/3H

Serwis i wsparcie techniczne

200/4 PowerPlus

1x KUA-200/4H

Aby uzyskać informacje dotyczące konkretnych regulacji,
konserwacji lub prac naprawczych, które nie zostały omówione
w tym podręczniku, należy skontaktować się z dostawcą
produktu. On zawsze będzie gotowy pomóc. Upewnij się, że
masz pod ręką następujące specyfikacje:
- nazwa produktu
- numer seryjny

WallPro Double-

Informacje te znajdziesz na tabliczce znamionowej urządzenia.

Typ

160/3

2x KUA-160/3H

160/4

2x KUA-160/4H

200/3

2x KUA-200/3H

200/4

2x KUA-200/4H

FUA-3000

FUA-4700

FUA-4700

Połączenie
kanałowe

Wentylator

Basic

1x Ø 160 mm

FUA-3000

Basic PowerPlus

1x Ø 200 mm

FUA-4700

WallPro
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1.3

Opcje i akcesoria

Następujące produkty można otrzymać jako opcję i/lub
akcesoria:
- Rozbudowany zestaw pojemnika na pył (metryczny / calowy)
- WCS-WP | Przewód z czujnikiem
- Worek do usuwania filtra (5 sztuk) | dla bezpyłowego
usuwania filtra
- SAS-250 proste | Tłumiki (prosty) Ø 250 mm1
- SAS-315 proste | Tłumiki (prosty) Ø 315 mm2
- LL-5.5/24 | Ręczny włącznik / wyłącznik na masce, w tym
Światło robocze LED

1.4

Specyfikacja techniczna

1.4.1

Jednostka filtracyjna

Typ

FUA-3000

FUA-4700

WallPro Double
- 2x KUA-160
- 2x KUA-200

b/d
b/d

2 x 1000 m�/h
2 x 1450 m�/h

1250 m�/h

2100 m�/h
2 x 1550 m�/h

WallPro Basic
- 1 wlot (lewy lub
prawy)
- 2 wloty (lewy i prawy)

b/d

Pobór energii:
- 50 Hz
- 60 Hz

1,1 kW
1,5 kW

2,2 kW
2,2 kW

IEC
NEMA

IEC
NEMA

IE3
premium

IE3
premium

Konstrukcja silnika:
- 50 Hz
- 60 Hz
Efektywności
energetycznej:

WallPro Single | Double
Materiał (obudowa)

blacha cynkowana

Waga

125 kg (bez ramienia i wentylatora)

Pojemność pojemnika
na pył

18 litrów

Wkład filtra
Typ

CART-O/PTFE/20

Materiał filtra

Poliester BiCo z membraną PTFE

Powierzchnia filtra

20 m²

Zmywalność

nie

- 50 Hz
- 60 Hz

Wylot wentylatora (przez Ø 250 mm
przejście)

Ø 250 mm

Poziom hałasu

75 dB(A)

76 dB(A)

- z tłumikiem (odnieś się 67 dB(A)
do akapitu 1.3)

71 dB(A)

Dostępne napięcia
przyłączeniowe

Zasilanie sprężonym powietrzem

400V/3ph/50Hz
208-230V/3ph/60Hz
460V/3ph/60Hz
575V/3ph/60Hz

Wymagana jakość
sprężonego powietrza

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

Ciśnienie wlotowe

5-10 bar

Wymagane ciśnienie

5 bar (przez zintegrowany regulator
ciśnienia)

Certyfikacja

Przyłącze sprężonego
powietrza

G 3/8” (żeńskie)

WallPro wersja 50 Hz

CE

WallPro wersja 60 Hz

UL 508A

Zużycie sprężonego
powietrza

35 Nl na impuls

Objętość zbiornika
sprężonego powietrza

9 litrów

1.4.5

1.4.2

1.5
zgodnie z ISO 15012-1:2013

Ramię odciągowe

Typ

KUA160/3H

KUA160/4H

KUA200/3H

KUA200/4H

Waga

19 kg

21 kg

33 kg

35 kg

Długość

3m

4m

3m

4m

Średnica

1x Ø 160 mm

1.4.3

1x Ø 200 mm

Wentylator

Typ

FUA-3000

FUA-4700

Waga

22 kg

35 kg

Maks. wydajność
odciągu:
WallPro Single
- 1x KUA-160
- 1x KUA-200

b/d
1800 m�/h

1.

Dla wentylatora typu FUA-3000

2.

Dla wentylatora typu FUA-4700 | Tłumik zdecydowanie zalecany w przypadku
WallPro Single „PowerPlus”
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Wymiary

Zakres pracy

Zobacz Rys. II na stronie 20.

1.6

Warunki pracy urządzenia

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

5°C (41°F)
20°C(68°F)
70°C (158°F)

Maksymalna wilgotność
względna

90%

Odpowiednie do stosowania
na zewnątrz

nie

Zapoznaj się ze specyfikacją produktu w dostępnych
kartach produktu.

1.7
1000 m�/h
1450 m�/h

Puszka kontrolna

Zobacz Rys. I na stronie 19.

Klasa dymów spawalniczych

W3

1.4.4

Transport urządzenia

Nie można przenosić odpowiedzialności na producenta za
wszelkie szkody transportowe powstałe po dostarczeniu
produktu.

3
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2.2.1

OPIS PRODUKTU

2.1

Komponenty

Produkt składa się z następujących głównych podzespołów i
elementów:
Rys. 2.1
A Wentylator odciągowy3
B Wkład filtra
C Ramię odciągowe4
D Wspornik ramienia
E Przejście wylotu wentylatora
F Panel serwisowy
G RamAir™ wzmacniacz impulsu (system oczyszczania
wkładu)
H Panel wskaźnikowy
I Zbiornik
J Pojemnik na pył
K Puszka kontrolna

E

A
F
B

G

H
I
C

D
J

System oczyszczania wkładu

WallPro jest wyposażony we wzmacniacz impulsów RamAir™,
który dokładnie oczyszcza wkłady filtra za pomocą impulsów
sprężonego powietrza od wewnątrz Czyszczenie filtra odbywa
się głównie w trybie offline (= gdy wentylator jest wyłączony)6.
Jeśli spadek ciśnienia na wkładzie filtra podczas użytkowania
osiągnie ustaloną wartość progową, następuje cykl czyszczenia
online. Możesz aktywować system czyszczenia filtra również
ręcznie (zarówno offline, jak i online).
Cząsteczki kurzu i brudu wpadają do pojemnika na pył.
Więcej informacji na temat aktywacji systemu
czyszczącego można znaleźć w akapicie 5.3.

3

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ogólne
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia produktu lub zranienia spowodowane
przez ignorowanie zasad bezpieczeństwa zawartych
w niniejszej instrukcji, lub zaniedbania podczas montażu,
użytkowania, konserwacji i naprawy produktu wymienionego
na okładce niniejszego dokumentu oraz wszelkich
odpowiadających akcesoriów.
Specyficzne warunki pracy lub używane akcesoria mogą
wymagać dodatkowych instrukcji bezpieczeństwa. Natychmiast
skontaktować się z dostawcą, jeśli wykryjesz potencjalne
zagrożenie podczas używania produktu.
Użytkownik produktu jest zawsze w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i lokalnych
przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać
wszystkich instrukcji i obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa.

Instrukcja użytkowania
- Każda osoba pracująca przy urządzeniu musi być zapoznana
z tą instrukcją i bezwzględnie jej przestrzegać. Organy
zarządzające powinny przeszkolić personel zgodnie z
instrukcją i przestrzegać wszelkich zaleceń w niej zawartych.
- Nie należy zmieniać kolejność poszczególnych czynności do
wykonania.
- Zawsze należy przechowywać instrukcję wraz z urządzeniem.

K

Rys. 2.1

2.2

Najważniejsze części i elementy

Użytkowanie

WallPro działa zgodnie z zasadą recyrkulacji. Pyły spawalnicze
są odciągane przez ssawę ramienia odciągowego (1 lub 2)
podłączonego do wentylatora. Zanieczyszczone powietrze
przechodzi przez płytę (płyty)5 deflektora za otworem
(otworami) wlotowym i jest czyszczone przez wkład filtra.
Cząstki dymu spawalniczego są zbierane na zewnątrz wkładu
filtra. Oczyszczone powietrze jest zawracane do hali przez
wylot wentylatora lub odprowadzane do atmosfery przez kanał
wylotowy.

3.

Typ: FUA-300 lub FUA-4700

4.

Typ: KUA-160 lub KUA-200

5.

Aby zabezpieczyć wkład filtra i rozprowadzić równomiernie powietrze wewnątrz
urządzenia
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Użytkownicy
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez
upoważnionych, przeszkolonych i wykwalifikowanych
użytkowników. Personel tymczasowy lub w trakcie szkolenia
może użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem i na
odpowiedzialność wykwalifikowanych inżynierów.
- Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie używać
urządzenia pod wpływem narkotyków, alkoholu czy leków.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci lub
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie bawiły się
produktem.

6.

Czyszczenie filtrów offline jest najskuteczniejszym sposobem czyszczenia.
Połączenie czyszczenia offline i online gwarantuje optymalną wydajność
urządzenia.

4

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem7
Produkt został zaprojektowany wyłącznie do odciągania i
filtrowania szkodliwych gazów i cząstek, które są uwalniane
podczas większości procesów spawalniczych. Używanie
produktu do innych celów jest uważane za niezgodne z jego
przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
żadne szkody czy obrażenia wynikające z takiego użytkowania.
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi
standardami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa.
Użytkować wyłącznie urządzenie w doskonałym stanie
technicznym zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją
obsługi.

Specyfikacja techniczna
Nie należy zmieniać specyfikacji podanych w niniejszej
instrukcji.

Modyfikacja
Modyfikacja (części) produktu nie jest dozwolona.

Instalacja
- Montaż tego produktu może być wykonany wyłącznie przez
autoryzowany, przeszkolony i wykwalifikowany personelu.
- Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Należy zapewnić zgodność z
regulacjami EMC.
- Podczas instalowania urządzenia należy stosować środki
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
to wszystkich osób znajdujących się na miejscu pracy
podczas instalacji.
- Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać
lokalne ograniczenia).
- Nie należy umieszczać urządzenia przed wejściami i
wyjściami, które są przeznaczone do wykorzystania przez
służby ratunkowe.
- Należy uważać na wszelkie przewody gazowe, wodne i
elektryczne.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.
- Bądź czujny i zwracaj uwagę na swoją pracę. Nie należy
wykonywać montażu urządzenia pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków.
- Powietrze zawierające cząstki chromu, niklu, berylu, kadmu,
ołowiu itp. nie powinno być używane w obiegu zamkniętym.
Musi być zawsze wyrzucane na zewnątrz.

Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarowe! Nie należy używać produktu
do:
- polerowania w połączeniu ze szlifowaniem oraz
spawania lub innych aplikacji, które generują iskry
(włókna z tarcz polerskich lub ściernych są wysoce łatwopalne i
stwarzają wysokie ryzyko pożaru filtra w przypadku powstania na
iskry).

- żłobienia łukowego
- odciągania i/lub filtrowania łatwopalnych,
żarzących się lub palących cieczy oraz elementów
stałych
- odciągania i/lub filtrowania agresywnych oparów
(na przykład kwasu solnego) lub ostrych
elementów

- odciągania i/lub filtrowania cząsteczek pyłu, które
są uwalniane podczas spawania powierzchni
pokrytych preparatem gruntującym
- odciągania papierosów, cygar, oleju i innych
płonących cząstek, obiektów i kwasów
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie używać produktu
do działań grożących wybuchem, np.:
- cięcia aluminium laserem
- szlifowania aluminium i magnezu
- w środowisku wybuchowym lub przy
występowaniu wybuchowych substancji lub gazów
OSTRZEŻENIE!
Nie należy używać produktu do:
- odciągania gorących gazów (więcej niż 70°C bez
przerwy)
- natryskiwania ogniowego
- mgła olejowa
- ciężka mgła olejowa w oparach spawalniczych
- wydobycie cementu, trocin, pyłu drzewnego itp.
- Należy kontrolować urządzenia i sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń. Sprawdzić działanie zabezpieczeń.
- Podczas użytkowania urządzenia należy stosować środki
ochrony indywidualnej (ŚOI) aby uniknąć obrażeń. Dotyczy
to wszystkich osób znajdujących się w miejscu pracy.
- Sprawdzić środowisko pracy. Nie dopuszczaj osób
nieuprawnionych do wejścia w obszar pracy urządzenia.
- Produkt należy chronić przed wodą i wilgocią.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest zawsze wystarczająco
wentylowane; Dotyczy to zwłaszcza ograniczonych
przestrzeni.
- Upewnij się, że w warsztacie, w pobliżu produktu, znajduje
się wystarczająca ilość gaśnic przeciwpożarowych
(zatwierdzona odpowiednio dla klas pożarowych ABC).
- Nie zostawiaj żadnych narzędzi ani innych przedmiotów w
urządzeniu lub na nim.
- Obwód powrotny prądu spawania między przedmiotem
obrabianym a spawarką ma niską rezystancję. W ten sposób
unika się związku między przedmiotem obrabianym i WallPro,
tak że nie ma możliwości powrotu prądu spawania płynącego
z powrotem do spawarki poprzez przewód uziemienia w
WallPro.

Obsługa, konserwacja i naprawy
- Przestrzegać terminów okresowej konserwacji podanych w
instrukcji. Zaniedbanie czynności konserwacyjnych może
prowadzić do kosztownych napraw i przeglądów oraz
skutkować utratą gwarancji.
- Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby
uniknąć zranienia. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących
się w miejscu pracy.
- Upewnić się, czy pomieszczenie jest odpowiednio
wentylowane.
- Należy stosować wyłącznie narzędzia, materiały, środki
smarne i techniki pracy zatwierdzone przed producenta. Nie
używać zużytych narzędzi, nie zostawiać narzędzi w lub na
urządzeniu.
- Podczas pracy na wyższym poziomie niż 2 metry używaj
zabezpieczeń do pracy na wysokości (mogą obowiązywać
lokalne ograniczenia).
- Zawsze należy oczyścić teren po zakończeniu pracy.

7.

"Zastosowanie", jak opisano w EN ISO 12100-1 jest to użycie, do którego
wyrób techniczny jest dostosowany w sposób określony przez producenta,
łącznie ze wskazówkami określonymi w broszurze sprzedaży. W przypadku
wątpliwości jest to zastosowanie, które można wywnioskować z budowy
konstrukcji, modelu i funkcji produktu technicznego, które uważa się za
normalne. Praca urządzenia w granicach jego przeznaczenia obejmuje także
przestrzeganie instrukcji zawartych w podręczniku użytkownika.
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UWAGA
Obsługa, konserwacja i naprawy muszą być
wykonywane zgodnie z dyrektywą TRGS 560 i TRGS
528 przez autoryzowany, wykwalifikowany i
przeszkolony personel (z uprawnieniami) przy
użyciu odpowiednich narzędzi oraz metod pracy.
UWAGA
Przed rozpoczęciem obsługi, konserwacji i/lub prac
naprawczych należy:
- całkowicie odłączyć urządzenie od sieci
energetycznej
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych oraz
rękawice ochronne podczas serwisowania,
konserwacji i napraw urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Odkurzacz przemysłowy wykorzystywany podczas
wykonywania serwisu i konserwacji musi posiadać
klasę pyłu H oraz być zgodny z normą EN 60335-269 lub klasą (HEPA efektywności ≥99.97% przy 0,3
um).

4

Jednostka filtracyjna
- Jednostka filtracyjna (bez paneli bocznych) zawiera 10 m
przewodu12
- Wspornik przyścienny
- Zestaw pojemnika na pył
- Przewód sprężonego powietrza (ciśnienie filtra) 2x10 m
- SealApplicator (smar do uszczelnienia montażu)
- Worek do usuwania filtra (5 sztuk)
- Materiały montażowe
Panel boczny (2)
- Panel boczny
Zestaw montażowy
- Materiał montażowy i kanał (tylko typy „DM”)
- Kołnierz wlotowy + zawór zwrotny
Dodatkowo dla konfiguracji „EM” w 60Hz:
- Adapter kanałowy metryczny-duży 13 (WallPro Single: 1
sztuka | WallPro Double: 2 sztuki)
Przegląd materiałów montażowych dla konkretnej
konfiguracji, patrz Rys. IV strona 21.

INSTALACJA

4.1

Narzędzia i wymagania

Potrzebne są następujące narzędzia i wymagania,
aby zainstalować urządzenie:
- podstawowe narzędzia
- wózek widłowy
- narzędzia do instalacji elektrycznej
4.1.1

Elementy pozyskiwane lokalnie

Ogólne
- Sprzęt do montażu ściennego jednostki filtrującej8
- Kabel sieciowy: 4G1.5
- typ H05VV-F (PCV, standardowy przewód; lub:
- typ H05RN-F (guma, do ciężkich zadań, np. kiedy część
kabla znajduje się na podłodze)
- Kabel silnika: 4G1.5
- typ H05VV-F (PCV, standardowy przewód); lub:
- typ H05RN-F (guma, do ciężkich zadań, np. kiedy część
kabla znajduje się na podłodze)
- Szybko złączka z gwintem męskim G 3/8”
- Zasilanie sprężonym powietrzem
Tylko WallPro typu „EM”
- Sprzęt do montażu wspornika (wsporników) ramienia na
ścianie9
- Kanał Ø 160 mm / Ø 200 mm 10 między jednostką filtra a
wspornikiem (wspornikami) ramienia
Tylko typy WallPro „UL” (wersje 60 Hz)
- Elementy niezbędne do instalacji elektrycznej zgodnie z UL i
przepisami federalnymi, stanowymi lub lokalnymi

Ramię odciągowe (1 lub 2)
Zapoznaj się z instrukcją instalacji KUA-160 lub KUA-200,
która jest dostarczana z produktem.
Wentylator odciągowy
- Wentylator
- Kształtka wylotowa (z prostokąta na koło Ø 250 mm)
Sterownik
- Puszka kontrolna

4.3

Stacjonarne urządzenie filtrujące
UWAGA
Ważne jest, aby postępować zgodnie z sekwencją
montażu zapisaną w tym (4.3) i następnym (4.4)
akapicie.

Poniższa tabela wyjaśnia różne typy konfiguracji.
Typ WallPro

Objaśnienie

Single-

1 ramię odciągowe

Double-

2 ramiona odciągowe

Basic

brak ramienia
odciągowego
160/

Średnica ramienia Ø 160
mm

200/

Średnica ramienia Ø 200
mm

11

Opcje
W przypadku rozbudowanego zestawu pojemnika na pył:
- kanał Ø 200 mm

4.2

Rozpakowanie

Sprawdzić czy produkt jest kompletny. Opakowanie
zawiera:
8.

Typ sprzętu zależy od materiału z którego jest wykonana ściana

9.

Do montażu w pozycji zewnętrznej; typ sprzętu zależy od materiału z którego
jest wykonana ściana

3-

Długość ramienia 3m

4-

Długość ramienia 4 m
DM

Montaż bezpośredni

EM

Mocowanie zewnętrzne
CE

Puszka kontrolna:
Oznakowanie CE

UL

Puszka kontrolna:
Certyfikat UL

Szereg etapów instalacji dotyczy tylko jednej lub kilku
określonych konfiguracji. Są one wskazane na początku
akapitu. Szare/puste komórki są uniwersalne.

10. Zależy od typu ramienia odciągowego

12. Do połączenia ze skrzynką sterującą

11. Certyfikat „UL” dotyczy skrzynki sterowniczej

13. Od Ø 160 mm do Ø 200 mm, w zależności od konfiguracji
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Kilka przykładów:
Dotyczy:

Dotyczy
wszystkich
typów „DM”

DM

Dotyczy
WallPro Single i
wszystkich
„EM” typów

Dotyczy:
WallPro SingleEM
Wpisz poniżej swój typ konfiguracji.



WallPro typ:

WSKAZÓWKA
Aby zapewnić stabilne warunki montażu, zalecamy
pozostawienie jednostki filtrującej na palecie (do
kroku 4.6).
4.3.1

Płyta wzmacniająca

Rys. 4.2

4.3.2

Montaż płyty wzmacniającej

Kołnierz wlotowy + zawór zwrotny (montaż)

Dotyczy wszystkich typów jednostek
Musisz zainstalować zespół, który składa się z kołnierza
wlotowego z zaworem zwrotnym, na bocznym panelu jednostki
filtrującej. W przypadku WallPro Double należy zainstalować
zespół na obu panelach bocznych.
Panele boczne są uniwersalne, dzięki czemu można
je zainstalować po lewej lub prawej stronie.

Dotyczy:
DM
W przypadku WallPro Single „DM” (bezpośredni montaż)
należy zainstalować płytę wzmacniającą za dolną częścią
bocznego panelu, aby utrzymać ciężar wspornika ramienia +
ramienia odciągowego. Pakiet WallPro Double „DM” zawiera
dwie płyty wzmacniające po obu stronach obudowy filtra.
W przypadku typu WallPro „EM” (mocowanie
zewnętrzne), gdzie ramię odciągowe jest
zamontowane oddzielnie od jednostki filtrującej,
płyta wzmacniająca nie jest konieczna. W takim
przypadku postępuj zgodnie z akapit 4.3.2 .
Aby zainstalować płytę wzmacniającą, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.1
• Włóż 4 śruby koszyczkowe M12 od środka w odpowiednie
pozycje płytki;
- KUA-160 / ramię Ø 160 mm: pozycja wewnętrzna (A)
- KUA-200 / ramię Ø 200 mm: pozycja zewnętrzna (B)

Aby zainstalować zespół, wykonaj następujące czynności.
Rys. 4.3
• W zależności od pozycji montażowej15, określa się wnętrze
panelu bocznego.
• Umieść materiał uszczelniający (E) wokół otworu
wlotowego po wewnętrznej stronie panelu bocznego.
•

Włóż zespół od wewnątrz panelu przez otwór. Upewnij się,
że oś zaworu zwrotnego jest w pozycji pionowej (B).

•

Przymocuj zespół (A) do panelu bocznego za pomocą 6
śrub M6, podkładek i nakrętek.

•

Przymocuj zawór zwrotny do kołnierza wlotowego za
pomocą 2 wkrętów samogwintujących (F+G). Dwa małe
otwory w kołnierzu wlotowym wskazują prawidłowe
położenie. Upewnij się, że zainstalowałeś jedną śrubę na
górze, a drugą na dole zespołu.

•

Upewnij się, że zawór zwrotny może się całkowicie
otworzyć.

W przypadku LL-5.5/24 | Ręczny włącznik / wyłącznik
na masce, w tym Światło robocze LED (opcja)
• Zainstalować dławik kablowy M16 + nakrętka M16 (C).
Jeśli nie:
• Zamontować zaślepkę M16 + nakrętkę M16 (D).
B B

A

E

E

F

F

G

G

B

Rys. 4.1

Śruba koszyczkowa

Rys. 4.2
• Określ, po której stronie14 chcesz zainstalować ramię
odciągowe (lewe lub prawe).
• Zamontuj płytę wzmacniającą po tej stronie jednostki
filtrującej za pomocą 7 śrub kołnierzowych M6x16.
14. W przypadku WallPro Double musisz zainstalować płytę wzmacniającą po obu
stronach
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C

D

Rys. 4.3

Kołnierz wlotowy + zawór zwrotny (montaż)

15. Po lewej lub prawej stronie jednostki filtrującej
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4.3.3

Panel boczny

•

Dotyczy:
DM

Powtórz instrukcje z akapitu 4.3.3, aby zainstalować panel
boczny 19, z wyjątkiem kroków (4) i (6). Aby wyrównać
panel, umieść najpierw dwie śruby M6x16 w górnych
rogach. Następnie zainstaluj pozostałe 22 śruby.

4.3.4

Upewnij się, że masz 4 śruby M12 pod ręką, którymi
musisz zainstalować wspornik ramienia.

Wspornik ramienia

Dotyczy:
DM

W celu prawidłowego użycia SealApplicator należy
zapoznać się z arkuszem instrukcji dostarczonym z
butelką z rozpylaczem.

UWAGA!
Upewnij się, że zainstalowałeś płytę wzmacniającą
za panelem bocznym; patrz akapit 4.3.1.

Sprawdź Rys. V na stronie 22 dokładne położenie
montażowe panelu bocznego względem płyt
osłonowych (góra + dół).

Rys. 4.5
• Zainstaluj wspornik ramienia na filtrze z 4 śrubami
M12x3020 i podkładkami M12.

Rys. 4.4
• (1) Usuń materiał podkładowy uszczelek.
• (2) Nałóż smar SealApplicator na uszczelki16.
•

(3) Umieść panel boczny w przeciągu 60 sekund17na
urządzeniu filtrującym.

•

(4) Ustaw panel boczny z 4 śrubami M12x30 w nakrętkach
koszyczkowych i częściowo je dokręć18.

•

(5) Zamontuj panel boczny za pomocą 24 śrub M6x16 +
podkładek uszczelniających M6.

•

(6) Zdemontuj 4 śruby M12x30.

2

1

Rys. 4.5

5

Zamontuj wspornik ramienia

24x

Dotyczy:

3

WallPro Double-

DM

Jeśli dotyczy:
• Wykonaj tą samą procedurę dla drugiego ramienia

<60 s

Dotyczy:
EM

4x

Rys. 4.4

4 6

Montaż panelu bocznego

•

•

Zamontuj wspornik (i) ramienia w żądanym położeniu na
ścianie, najlepiej jak najbliżej jednostki filtrującej.

4.4

Dotyczy:
WallPro Double-

Zalecana wysokość montażu wspornika ramienia: ok. 2-2,3 m
od podłogi (górna część wspornika ściennego). Zobacz także
przypis na stronie 9.

DM

Powtórz instrukcje akapitu 4.3.3, aby zainstalować drugi
panel boczny.

Dotyczy:

Wentylator odciągowy

W zależności od wybranej konfiguracji pakiet zawiera
wentylator typu FUA-3000 lub FUA-4700. Możesz zainstalować
wentylator w różnych pozycjach, aby uzyskać pożądany
kierunek wylotu;
- FUA-3000: 6 możliwych kierunków
- FUA-4700: 2 możliwe kierunki (lewy i prawy)

WallPro SingleWallPro Basic
EM
16. Przy użyciu SealApplicator można lekko przesunąć panel boczny, aby uzyskać
właściwą pozycję. Po ok. 60 sekund smar jest suchy, więc nie możesz już
przesuwać panelu bocznego.

Patrz Rys. III na stronie 20, aby zobaczyć
przegląd możliwych kierunków wylotu.
Aby zainstalować wentylator, wykonaj następujące czynności.

17. Po ok. 60 sekundach Smar SealApplicator traci swoje funkcje i nie można już
przesuwać panelu bocznego.

19. WallPro Single: zaślepiony panel boczny | WallPro „EM”: panel boczny z
kołnierzem wlotowym + zawór zwrotny

18. Musisz je później usunąć, aby zainstalować wspornik ramienia.

20. Te, których użyłeś do wyrównania bocznego panelu w kroku 4.3.3
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Rys. 4.6
• Umieść samoprzylepną uszczelkę (A) wokół otworu
wlotowego na górze jednostki filtrującej. Upewnij się, że
pasek nie zakrywa całkowicie otworów.
• Zdemontuj panel serwisowy (patrz Rys. 2.1F).

4.5

Przyłącze sprężonego powietrza (jednostka
filtracyjna)
UWAGA
Sprężone powietrze musi być suche i wolne od oleju
zgodnie z normą ISO 8573-3 klasa 6.

A

Rys. 4.8
• Zamontuj szybko złączkę z gwintem męskim G 3/8 ”na
złączce żeńskiej (A) na urządzeniu.
• Zainstaluj wąż do sprężonego powietrza do tego złącza.
•

Podłącz węże sprężonego powietrza22 do złączy + i
− (B+C).

A
Rys. 4.6

B

C

Uszczelka samoprzylepna

Jeśli zamierzasz podłączyć przewód wylotowy i/lub
tłumik do wentylatora, zalecamy najpierw
zainstalować niezbędne przejście wylotowe (z
prostokątnego na okrągłe). Patrz akapit dotyczący
4.10.1 instrukcji instalacji.
Kołnierz wlotowy wentylatora zawiera 6 śrub. Położenia tych
śrub odpowiadają 6 otworom na górze jednostki filtrującej; 2
duże i 4 małe otwory. Aby zainstalować wentylator,
potrzebujesz tylko 4 małych otworów.

E
Rys. 4.8

4.6

Rys. 4.7
• Określ pożądany kierunek wylotu wentylatora.
• Określ, które 4 śruby odpowiadają 4 małym otworom w
jednostce filtrującej.
•

Usuń te 4 śruby z kołnierza wlotowego21.

•

(1) Umieść 4 kołki pozycjonujące (A) w miejscu usuniętych
śrub.

•

(2) Ostrożnie umieść wentylator na górze jednostki
filtrującej. Pamiętaj, aby umieścić kołki pozycjonujące w 4
otworach.

•

Umieść 4 nakrętki kołnierzowe M8 (B) od wewnątrz na
kołkach i dokręć je.

•

Zainstaluj panel rewizyjny.

Wspornik przyścienny

UWAGA!
Przed zainstalowaniem wspornika ściennego upewnij
się, że ściana lub konstrukcja montażowa są
wystarczająco mocne i sztywne. Patrz sekcja 1.4
dotycząca masy jednostki filtrującej, wentylatora i
ramienia (-on) odciągowych.
•

Sprawdź Rys. VI na stronie 22 zalecaną wysokość23
montażu i układ otworów wspornika ściennego.

Aby zainstalować wspornik ścienny, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.9
• Uchwyt ścienny jest tymczasowo przymocowany do
urządzenia za pomocą opaski kablowej. Przetnij opaskę
kablową.
• Zamontuj wspornik ścienny (B) na ścianie lub konstrukcji
montażowej. Użyj wszystkich 4 punktów montażowych.
Upewnij się, że wspornik ścienny jest wypoziomowany.

1

2

Przyłącze sprężonego powietrza (tył urządzenia)

A (4x)

•

Podnieś urządzenie i włóż zaczepy (A) w szczeliny
wspornika ściennego.

•

Przymocuj urządzenie do wspornika ściennego za pomocą
śrub M10x30, nakrętek zabezpieczających M10 i podkładek
M10 (C).

B (4x)
22. Różne kolory upraszczają prawidłowe połączenie ze skrzynką sterującą

Rys. 4.7

Kołki pozycjonujące

21. Nie potrzebujesz już tych czterech śrub. Pozostałe dwie śruby pozostają
nieużywane, ale muszą pozostać w kołnierzu wlotowym
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23. W przypadku typu „EM” wysokość montażu jest mniej istotna, ponieważ
ramiona odciągowe są montowane oddzielnie od jednostki filtrującej. Aby
jednak uniknąć zgięć (=spadku ciśnienia) w kanale, zalecamy zamontowanie
jednostki filtrującej na wskazanej wysokości i połączenie ramion możliwie jak
najbliżej jednostki filtrującej.
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A
B

A

DM

C

C
Montaż wspornika ściennego

Ramię odciągowe

D

Rys. 4.12
H5
• Zdejmij pokrywę panelu wskaźników.
• Przytnij przewód na odpowiednią długość.
•

Podłącz przewody zgodnie z poniższym opisem. Numery
przewodów (#) odpowiadają numerom na arkuszu
instrukcji dostarczonym wraz z LL-5.5/2425.

Rys. 4.10
• Przełóż kabel przez ramię odciągające do obrotowego
kołnierza (A).
• Przełóż kabel przez przelotkę do dławika kablowego (B).

Drut #

Kolor

•

03

czerwony

1



04

czarny

2



05

szary

2



06

niebieski

3



X2
2
2
3
4
5
6
7
8

B
Rys. 4.10

1

X1

Przelotkę+ dławik kablowy

Rys. 4.11
• Zwolnij zbiornik (D), aby uzyskać dostęp do wnętrza
urządzenia.
• Tylko typy „DM”: Przełóż kabel przez płytę wzmacniającą
(A).
•

2

1

External
start/stop

A

Working
Light

Dokręcić dławiki.

Połączenie

2

Następnie:

Połączenie przewodowe

3

Zamontuj LL-5.5/24 w pokrywie ramienia odciągowego
zgodnie z instrukcją dostarczoną z produktem.

Rys. 4.11

4

•

LL-5.5/24 | Ręczny włącznik / wyłącznik na
pokrywie, w tym światło robocze LED (opcja)

5

4.7.1

6

Informacje na temat montażu ramienia odciągowego znajdują
się w instrukcji instalacji KUA-160 lub KUA-200 dostarczanej
wraz z produktem.

7

4.7

H6

8

Rys. 4.9

B

Zdejmij zaślepkę (C) z najbliższego (lewego lub prawego)
dławika kablowego (B), tuż pod panelem wskaźnika.

24

•

Przełóż kabel przez dławik kablowy (B) wewnątrz
urządzenia.

•

Dokręcić dławiki.

24. W przypadku WallPro Double: użyj lewego dławika kablowego dla lewego
ramienia i odwrotnie
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Rys. 4.12

Połączenie kablowe wewnątrz panelu wskaźników

UWAGA!
Przed kontynuowaniem upewnij się, że wszystkie
dławiki kablowe są całkowicie dokręcone, aby
zapobiec wydostawania się pyłu.
4.7.2

Kanał wlotowy

Dotyczy:
DM

25. Ręczny włącznik / wyłącznik, w tym światło robocze LED
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Rys. 4.13
• Umieść samoprzylepną uszczelkę (G) wokół otworu
wspornika ramienia. Upewnij się, że pasek nie zakrywa
całkowicie otworów.
• Umieść kołnierz montażowy (D) nad kołnierzem kanału (C).
•

Umieść kolano (E) w kołnierzu kanału (C).

•

Umieść drugą stronę kolana (E) w kołnierzu wlotowym26
(B).

•

Zamontuj kołnierz montażowy do wspornika ramienia za
pomocą 4 śrub M8 z podkładkami 8x i 4 nakrętkami
zabezpieczającymi (F), które są dostarczane z ramieniem
odciągowym.

•

Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

A

4.8.1

Rozbudowany zestaw pojemnika na pył (opcja)

Aby ułatwić konserwację, można zainstalować pojemnik na pył
za pomocą rozbudowanego zestawu.
Rozbudowany zestaw pojemnika na pył składa się z
następujących elementów:
Rys. 4.15
A Pierścień łączący kanał
B Przedłużacz Ø 200 mm (do nabycia na miejscu)
C Zacisk węża
D Gumowy kołnierz
E Wąż PVC
F Zacisk węża
G Gumowy kołnierz
H Pierścień łączący wąż
I Zacisk kanałowy

EM

A

E

B

F

C

B

4x

C
D

D
E
F
G

G
Rys. 4.13

Kanał wlotowy

H
I

Dotyczy:
EM
•
•
•

W razie potrzeby27: zamontować adapter kanałowy
metryczny imperialny (A) w kołnierzu wlotowym (B).
Zainstalować kanały28 między B (lub A) a ramieniem
odciągowym.

Rys. 4.15

•

Upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne.

4.8

Pojemnik na pył

•

Aby zainstalować kosz na śmieci, wykonaj następujące
czynności.
Rys. 4.14
• Zamontuj zespół kosza na śmieci (C) do zbiornika (A) za
pomocą dostarczonego zacisku kanału (B).
• Obrócić pokrętło (D) w pozycji pionowej, aby otworzyć
zawór odcinający.

Rozbudowany zestaw pojemnika na pył

Zainstaluj zestaw pojemnika na pył między jednostką
filtrującą a pojemnikiem na pył za pomocą dostarczonych
komponentów + przewodu przedłużającego.
Użyj gumowych kołnierzy, aby zapewnić szczelność
połączeń.

4.9

Puszka kontrolna

4.9.1

Połączenia
W przypadku wszystkich połączeń zapoznaj się
również z oddzielnie dostarczonym schematem
elektrycznym. Zapoznaj się z akapitem 4.1.1 w celu
uzyskania wymaganych specyfikacji przewodów.
Dotyczy:

A

UL

B

Elementy niezbędne do instalacji elektrycznej
zgodnie z UL i federalnymi, stanowymi lub lokalnymi
przepisami dotyczącymi okablowania nie są
uwzględnione i muszą być pozyskiwane lokalnie.

D
C

26. Kołnierz wlotowy + zawór zwrotny (montaż)

Rys. 4.16
• Zainstaluj skrzynkę sterowniczą w odpowiednim miejscu.
• Podłącz skrzynkę sterującą do wentylatora (B).

27. W przypadku konfiguracji 60Hz z dużą średnicą kanału (Ø 6 cali lub Ø 8 cali)

•

Rys. 4.14

Montaż pojemnika na pył

28. Ø 160 mm lub Ø 200 mm, w zależności od średnicy wlotu
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Podłącz kabel sterujący (C) z jednostki filtrującej do
skrzynki sterującej (patrz Rys. 4.8E).
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•

Zamontuj węże sprężonego powietrza (D). Upewnij się, że
+ i – odpowiadają połączeniu + i – z tyłu jednostki
filtrującej29 (patrz Rys. 4.8B+C).

•

Ustaw przekaźnik termiczny na prawidłowe ustawienie za
pomocą śrubokręta krzyżakowego.

Dotyczy:
UL
Domyślne połączenie transformatora to 600V (E). W zależności
od konfiguracji silnika wentylatora i lokalnego zasilania należy
zmienić połączenie.
•

UL

Jeśli dotyczy: zmień połączenie transformatora (E).

Dotyczy wszystkich typów jednostek
•

Podłącz skrzynkę sterującą do sieci (A).

WallPro

Typ
wentylatora

Napięcie
zasilania

Moc

Przekaźnik
termiczny
Zasięg

Oprawa

Single

FUA-3000

230 V

2 HP

4.0-6.3 A

5.2 A

PowerPlus

FUA-4700

Double
Rys. 4.17

A

B

C

D

4.9.2

Znajomości:
A

Kabel sieciowy

do:

sieć zasilająca

B

Kabel silnika

do:

wentylator

C

Kabel sterowniczy

do:

jednostka filtracyjna

D

Wąż sprężonego
powietrza

do:

jednostka filtracyjna

E

POWER ON

| BEDRIJFSGEREED
| STROMVERSORGUNG EIN
| SOUS TENSION
| TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
| ALIMENTAZIONE ACCESA
| ALIMENTAÇÃO LIGADA
| ZASILANIE

Double

FILTER CLOGGED
| FILTER VERSTOPT
| FILTER GESÄTTIGT
| FILTRE OBSTRUÉ
| FILTRO OBSTRUIDO
| FILTRO OSTRUITO
| FILTRO OBSTRUÍDO
| FILTR ZATKANY

Połączenie
transformatora (typy WallPro „UL” / tylko 60 Hz)
C

Rys. 4.16

Puszka kontrolna

Basic*)

FILTER CLEANING

FILTERREINIGING |
FILTERREINIGUNG |
DÉCOLMATAGE DU FILTRE |
LIMPIEZA DEL FILTRO |
PULIZIA DEL FILTRO |
LIMPEZA DO FILTRO |
CZYSZCZENIE FILTRA |

Dotyczy:
UL

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

START/STOP FAN

VENTILATOR AAN/UIT
VENTILATOR EIN/AUS
VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT
ARRANQUE/PARO VENTILADOR
AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE
INICIAR / PARAR VENTILADOR
START/STOP WENTYLATORA

230 V

3 HP

7.5-10.5 A

8.8 A

460 V

3 HP

4.0-6.3 A

4.0 A

575 V

3 HP

2.2-3.2 A

2.9 A

Niewłaściwe ustawienie ciśnienia

Określ wymaganą wartość progową (ciśnienie w mbar) z
poniższej tabeli.

Single

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

2.4 A
2.1 A

Przekaźnik termiczny

WallPro Ramię
Ø

B

2.2-3.2 A
1.7-2.4 A

Przełącznik różnicy ciśnień wewnątrz panelu sterowania
uruchamia system czyszczenia filtra, gdy tylko spadek
ciśnienia osiągnie wartość progową. Gwarantuje to optymalną
wydajność urządzenia. Ustawienie ciśnienia zależy od
konkretnej konfiguracji i częstotliwości silnika.
•

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

2 HP
2 HP

Dotyczy wszystkich typów jednostek

E

A

460 V
575 V

|
|
|
|
|
|
|

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

W zależności od napięcia połączenia wentylatora należy
ustawić przekaźnik termiczny wewnątrz skrzynki sterującej na
prawidłową wartość.
Rys. 4.17
• Określ ustawienie przekaźnika termicznego, które należy
do określonej konfiguracji w poniższej tabeli.

D

Moc wentylatora

Niewłaściwe
ustawienie
ciśnienia (mbar)

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

160

1,1 kW

1,5 kW

9

15

200

1,1 kW

1,5 kW

13

19

2,2 kW (PowerPlus)

19

27

160

2,2 kW

2,2 kW

14

23

200

2,2 kW

2,2 kW

18

25

b/d

1,1 kW

1,5 kW

9

15

19

27

2,2 kW (PowerPlus)

*) Ponieważ producent nie wie, w której konfiguracji zainstalowano

WallPro Basic, należy użyć tych wartości ustawienia ciśnienia tylko
jako wskazówki. Optymalne ustawienie ciśnienia będzie kwestią
E doświadczenia. Im niższe ustawienie ciśnienia, tym szybciej system
czyszczenia filtra zostanie aktywowany.
W przypadku wczesnej aktywacji: zwiększyć ustawienie ciśnienia.
W przypadku opóźnionej aktywacji: zmniejsz ustawienie ciśnienia.
Zalecana wartość do zwiększenia / zmniejszenia wynosi 3 mbar.

Rys. 4.18
• Zdemontuj przezroczystą pokrywę presostatu różnicowego.
29. Zwróć uwagę na kolor węży
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•

Ustaw wymagane ciśnienie zgodnie z tabelą.

•

Zainstaluj pokrywę.

•

Zamknij i zablokuj skrzynkę sterowania.

25 30

6

40 45

10 1
5

35

20

A

5

B

0

mbar

Rys. 4.19

4.11

Przejście wylotu wentylatora

Lista kontrolna uruchomienia

√
√
√

Rys. 4.18

4.10

Przełącznik różnicy ciśnień

Wylot wentylatora

Wentylator ma prostokątny wylot z siatką do recyrkulacji30
przefiltrowanego powietrza do warsztatu. W takim przypadku
dostarczone przejście wentylatora – z prostokątnego na
okrągły– jest zbędne.
W celu opcjonalnego montażu tłumika31 lub kanału wylotowego
należy najpierw zainstalować przejście wentylatora. Poniższa
tabela pokazuje różne możliwości wyjścia.

#

Sprawdź

Patrz
akapit

1.

Czy wszystkie kable są prawidłowo
zainstalowane?

4.9.1

2.

Czy wąż sprężonego powietrza (+ i –)
jest prawidłowo zainstalowany?

4.9.1

3.

Czy kierunek obrotów wentylatora jest
prawidłowy? Strzałka na obudowie
wentylatora wskazuje właściwy
kierunek.

4.

czy urządzenie filtrujące jest podłączone 4.5
do źródła sprężonego powietrza?

5.

W przypadku opcjonalnego LL-5.5/24
(włącznik / wyłącznik + światło
robocze):
Czy wszystkie dławiki kablowe są
całkowicie dokręcone?

4.7.1

6.

Czy ustawienie ciśnienia jest
prawidłowe?

4.9.2

7.

Czy zawór odcinający pojemnika na
śmieci jest otwarty?

4.8

Recyrkulacja
Wylot
wentylatora

Przejście na
wylot

Kanał
wylotowy

Wyrzut do atmosfery

Tłumiki

5

Recyrkulacja

Kanał
wylotowy

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

Wyrzut do
atmosfery

4.10.1 Przejście wylotu wentylatora
Rys. 4.19
• Określ żądaną konfigurację wylotu.
W przypadku bezpośredniej recyrkulacji powietrza, przejście
wylotowe jest zbędne.
Jeśli dotyczy:
• Zdemontuj siatkę (A).
• Zamontuj przejście wylotowe (B) do wentylatora za
pomocą śrub i nakrętek siatki.
•

Zainstaluj opcjonalny tłumik i/lub kanał wylotowy do
przejścia wylotowego.

30. Upewnij się, że recyrkulacja jest dozwolona przez przepisy stanowe lub lokalne

OK

5.1

Panel sterowania

WallPro ma osobną skrzynkę kontrolną. Kontrolki i wskaźniki:
Rys. 5.1
A ZASILANIE | biała dioda LED, która wskazuje, że skrzynka
sterująca jest podłączona do sieci i że zasilanie jest
włączone
B

FILTR ZATKANY | czerwona dioda LED, która wskazuje, że
konieczna jest wymiana wkładu filtra

C

Główny wyłącznik

D

CZYSZCZENIE FILTRA | czarny przycisk, aby ręcznie
aktywować system czyszczenia filtra

31. Zobacz akapit 1.3
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START/STOP WENTYLATORA | wcisnąć przycisk z zieloną
diodą LED do włączania i wyłączania wentylatora|

A

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

POWER ON
NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

B

| BEDRIJFSGEREED
| STROMVERSORGUNG EIN
| SOUS TENSION
| TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
| ALIMENTAZIONE ACCESA
| ALIMENTAÇÃO LIGADA
| ZASILANIE

•

Odłóż urządzenie na około. 20 sekund po zakończeniu
spawania.

FILTER CLOGGED
NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

| FILTER VERSTOPT
| FILTER GESÄTTIGT
| FILTRE OBSTRUÉ
| FILTRO OBSTRUIDO
| FILTRO OSTRUITO
| FILTRO OBSTRUÍDO
| FILTR ZATKANY

Podczas użytkowania regularnie sprawdzaj stan czerwonej
diody LED (FILTR ZATKANY). Gdy ta dioda LED się świeci,
należy wymienić wkład filtra (patrz akapit 6.2).

FILTER CLEANING

FILTERREINIGING |
FILTERREINIGUNG |
DÉCOLMATAGE DU FILTRE |
LIMPIEZA DEL FILTRO |
PULIZIA DEL FILTRO |
LIMPEZA DO FILTRO |
CZYSZCZENIE FILTRA |

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

D

Aby zapobiec niepotrzebnej wymianie filtra, upewnij
się, że:
- sprężone powietrze jest dostępne i podłączone

START/STOP FAN

VENTILATOR AAN/UIT
VENTILATOR EIN/AUS
VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT
ARRANQUE/PARO VENTILADOR
AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE
INICIAR / PARAR VENTILADOR
START/STOP WENTYLATORA

NL
DE
FR
ES
IT
PT
PL

E

- ustawienie ciśnienia jest prawidłowe (patrz akapit
4.9.2)

Panel sterowania

5.3
Sam zespół filtra zawiera panel wskaźników z dwoma
lampkami kontrolnymi, które odpowiadają tym na skrzynce
sterującej:

Aktywacja systemu czyszczenia
filtra

Zielona dioda LED włączona | wskazuje, że wentylator
pracuje
Automatycznie
A

przy wyłączeniu
wentylatora

Ręcznie

C
A
B

Rys. 5.2

5.2

Panel wskaźnikowy

Użytkowanie
UWAGA
Podczas użytkowania upewnij się, że zawór
odcinający jest otwarty. Patrz Rys. 4.14C (pokrętło
w pozycji pionowej).

Patrz Rys. 5.1
• Ustaw osłonę ramienia odciągowego na max. 480 mm od
źródła zanieczyszczenia. Sprawdź Rys. VII na stronie 22
prawidłową pozycję.
• Upewnij się, że przepustnica odcinająca wewnątrz ramienia
odciągowego jest otwarta (patrz Rys. VIII strona 22).
•

Upewnij się, że przełącznik główny (C) jest włączony.

•

Naciśnij przycisk START/STOP WENTYLATORA (E), aby go
włączyć32.

•

Rozpocznij spawanie.

•

Gdy zmienia się położenie spawania należy przesunąć
ramię odciągowe do prawidłowego położenia w stosunku do
spoiny.

przez wciśnięcie
przycisku

1

60

√

1

60

√

1

60

√

sterowane ciśnieniem
B

Czas trwania
(sek.)

System czyszczenia filtra może być aktywowany na trzy różne
sposoby i odbywa się w trybie offline (wentylator wyłączony)
lub online (wentylator włączony).

Rys. 5.2
A Czerwona dioda LED włączona | wskazuje, że konieczna
jest wymiana wkładu filtra
B

System oczyszczania wkładu

# cykle
czyszczenia

Rys. 5.1

|
|
|
|
|
|
|

Online

C

Offline

E

√

Jeden cykl czyszczenia trwa ok. 60 sekund, składa się z
D
sześciu impulsów sprężonego powietrza.
E
Automatycznie | przy wyłączonym wentylatorze
Po ≥30 minutach pracy (przerywanej lub ciągłej), jeden cykl
czyszczenia ma miejsce, gdy wentylator jest wyłączony, z
czasem opóźnienia 15 sekund. Jeśli wentylator uruchomi się
ponownie w ciągu tych 15 sekund, system czyszczenia filtra
nie zostanie uruchomiony.

Automatycznie | sterowane ciśnieniem
Przełącznik różnicy ciśnień aktywuje system czyszczenia filtra
natychmiast, gdy spadek ciśnienia osiągnie wartość progową
podczas użytkowania.
Ręcznie | za pomocą przycisku
Aby ręcznie aktywować system czyszczenia filtra, należy
postępować w następujący sposób:
•

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CZYSZCZENIE FILTRA (patrz
Rys. 5.1D) przez 5 sekund.

6
6.1

OBSŁUGA
Okresowa konserwacja

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

32. Opcje aktywacji wentylatora: włącznik / wyłącznik na pokrywie ramienia
odciągowego lub automatycznie przez czujnik kabla spawalniczego (WCS-WP)
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OSTRZEŻENIE!
Przekraczanie terminów konserwacji może
spowodować pożar.

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć
krótkie demo o wymianie filtra.

Okres między przeglądami może się różnić w zależności od
konkretnych warunków pracy i otoczenia. Dlatego zalecamy
przegląd całego systemu raz w roku, poza wskazanymi
okresowymi czynnościami konserwacyjnymi. W celu wykonania
przeglądu skontaktuj się z dostawcą.
Komponenty

Czynność

Częstotliwość:
każdego X
miesiąca
X=6

X =12

Jednostka filtracyjna
Pojemnik na
pył

Opróżnić; zgodnie z sekcją 6.3

Obudowa

Wyczyść z zewnątrz przy użyciu
łagodnych detergentów

X

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

X

Sprawdź materiał uszczelniający
drzwi. Wymień w razie potrzeby.

X

Przewód
zasilający

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

Rys. 6.1
• Odłącz zasilanie urządzenia.
• Obrócić pokrętło (A) w pozycji poziomej, aby zamknąć
zawór odcinający.
•

Poluzuj zacisk szybkiego zwalniania (F) i wyjmij kosz na
śmieci (G).

•

Poluzuj zacisk kanału (D) i zdejmij kołnierz (E).
Jeśli za jednostką filtrującą jest wystarczająco dużo
miejsca, aby obrócić zbiornik wraz z kołnierzem 90
°, nie ma potrzeby zdejmowania kołnierza.

*)

•

Poluzuj 2 pokrętła skrzydełkowe (C) i zwolnij ramkę worka
(B).

X

Wentylator odciągowy
Obudowa

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

X

A

Ramię odciągowe

B

Kanały

Wyczyść z zewnątrz przy użyciu
łagodnych detergentów

X

Dokładnie wyczyść wnętrze

X

Przewody
elastyczne

Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub
uszkodzeń. Wymień w razie
potrzeby.

X

C (2x)
D

Ssawa

Sprawdź ruch ssawy. Jeśli to
konieczne, wyreguluj tarcie; patrz
akapit 6.4

X

E

Ruch ramion

Sprawdź poziomy, pionowy i
ukośny ruch ramienia. Jeśli to
konieczne, wyreguluj tarcie; patrz
akapit 6.4

X

F

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

6.2

Wymiana wkładu filtracyjnego

G
Rys. 6.1

Rama torby

Rys. 6.2
• (1) Umieść plastikową torbę od wewnątrz przez ramę torby.
• (2) Zamknij ramkę worka i (3) przymocuj ją za pomocą 2
pokręteł skrzydełkowych.

Gdy czerwona dioda LED (FILTR ZATKANY) jest
włączona, należy wymienić wkład filtra.
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych i
rękawice ochronne podczas wymiany
wkładu filtracyjnego.
OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie wymieniaj wkładu filtracyjnego przy
włączonym wentylatorze.
W celu wymiany wkładu postępuj zgodnie z procedurą.
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A

B

2

C

B

3
1
Rys. 6.2

Plastikowa torba

Aby zagwarantować bezpyłowe wyjmowanie filtra, należy
poluzować pokrętła gwiazdowe zbiornika i wkład filtra przez
zewnętrzną stronę plastikowej torebki. Oznacza to, że nie
dotykasz pokręteł bezpośrednio.
Rys. 6.3
• Poluzuj 2-gwiazdkowe pokrętła (D) i zwolnij zbiornik (C).
• Przesuń pojemnik w pozycji całkowicie pionowej. Zablokuj
zbiornik za pomocą pokrywek (B)
•

Poluzuj pokrętło gwiazdy (A) i ostrożnie opuść wkład filtra
do plastikowej torby.

•

Podnieś plastikową torbę, obróć ją i uszczelnij opaską
kablową.

•

Poluzuj 2 pokrętła skrzydeł i ponownie zwolnij ramkę worka
(patrz Rys. 6.2).

•

Wyczyść wnętrze jednostki filtrującej za pomocą
odkurzacza przemysłowego.

•

Zainstaluj nowy wkład filtra, umieść podkładkę33 na pręcie i
dokręć pokrętło gwiazdy34.

•

Zwolnij podpórki pokrywy (B).

•

Zamknij zbiornik i dokręć pokrętła gwiaździste. Upewnij
się, że dokręciłeś je wszystkie, aby zapobiec wyciekom.

•

Zamknij ramkę worka i dokręć gałki skrzydeł.

•

Zainstaluj pojemnik na pył.

•

Obrócić pokrętło (patrz Rys. 4.14D) w pozycję pionową,
aby otworzyć zawór odcinający.

•

Odłączyć zasilanie urządzenia.

•

Naciśnij i przytrzymaj przycisk CZYSZCZENIE FILTRA (patrz
Rys. 5.1D) przez 10 sekund, aby zresetować czerwoną
diodę LED.

•

Zużyty wkład filtra zutylizuj zgodnie z lokalnymi
przepisami.

D
Rys. 6.3

6.3

Wymiana wkładu filtra

Opróżnianie pojemnika na pył

Dzięki zaworowi odcinającemu można opróżnić kosz na pył,
gdy wentylator pracuje. Dlatego nie jest konieczne wyłączenie
zasilania urządzenia.
Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Stosować ochronę dróg oddechowych i
rękawice ochronne podczas opróżniania
pojemnika na pył.
OSTRZEŻENIE!
Nie opróżniać pojemnika na pył, gdy ma miejsce
cykl czyszczenia filtra. Upewnij się, że niebieska
dioda LED na panelu (patrz Rys. 5.1D) jest
wyłączona.
W celu opóźnienia pojemnika postępuj zgodnie z procedurą.
Rys. 6.4
• Opcje: odłączyć zasilanie urządzenia.
• Obrócić pokrętło (A) w pozycji poziomej, aby zamknąć
zawór odcinający.
•

Odkręć zacisk szybkiego zwalniania (B) i wyjmij pojemnik
na pył (C).

•

Opróżnić pojemnik na pył.

•

Zainstaluj pojemnik na pył i zamocuj zacisk szybkiego
zwalniania.

•

Obrócić pokrętło (A) w pozycję pionową, aby otworzyć
zawór odcinający.

•

Jeśli dotyczy: włącz zasilanie urządzenia.

•

Zawartość pojemnika na pył należy usuwać zgodnie z
krajowymi lub lokalnie obowiązującymi przepisami.

A

B

C
33. Myjka jest dostarczana z nowym wkładem filtra
34. Pokrętło gwiaździste jest przymocowane do liny, aby zapobiec jego utracie
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Rys. 6.4

Opróżnianie pojemnika na pył
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6.4

Regulacja ramienia

Jeśli ramię odciągowe lub jego część nie pozostaje w żądanej
pozycji, należy wyregulować tarcie. Zapoznaj się z
odpowiednią instrukcją instalacji, aby wypoziomować
urządzenie.

7

Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Słaba
wydajność
odciągu

Urządzenie
nie
funkcjonuje
prawidłowo

Przepustnica
odcinająca w
pokrywie
ramienia
odciągowego
jest (częściowo)
zamknięta

(Całkowicie) otwórz
przepustnicę
odcinającą

Niewłaściwy
kierunek
obrotów
wentylatora

Zmień kierunek
obrotów
wentylatora

Zanieczyszczenia
przelatują
przez
urządzenie

Dziurawy wkład
filtracyjny lub
nieprawidłowo
zamontowany

Wymień wkład filtra
lub popraw jego
zamontowanie

Brak
oczyszczania
wkładu

Luźne przyłącze
sprężonego
powietrza

Popraw przyłącze
sprężonego
powietrza
Podłącz lub napraw
zasilanie sprężonym
powietrzem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli jednostka nie działa (prawidłowo), skonsultuj
się z poniższą listą kontrolną, aby sprawdzić, czy
można naprawić tą usterkę we własnym zakresie.
Jeżeli nie będzie to możliwe, należy skontaktować
się z dostawcą.
OSTRZEŻENIE!
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, które są
napisane w rozdziale 3 podczas przeprowadzania
czynności poniżej.
Objawy

Problem

Możliwa
przyczyna

Rozwiązanie

Czerwona
dioda LED
(FILTR
ZATKANY)
jest włączona

Spadek
ciśnienia na
wkładzie filtra
jest zbyt
wysoki

Ustawienie
ciśnienia jest
nieprawidłowe

Ustaw prawidłową
wartość progową;
odnieś się do
akapitu 4.9.2

Brak
przyłączonego
sprężonego
powietrza lub
ciśnienie jest za
niskie

Brak
dostępnego
sprężonego
powietrza

Podłącz lub napraw
zasilanie sprężonym
powietrzem

Zużyty lub
uszkodzony
elektrozawór

Wymień zawór
membranowy

Zatkany wkład
filtra

Wymień wkład
filtracyjny; patrz
akapit 6.2

Przycisk
CZYSZCZENIE
FILTRA nie
został wciśnięty
wystarczająco
długo, aby
zresetować
czerwoną diodę
LED

Naciśnij i
przytrzymaj
przycisk
CZYSZCZENIE
FILTRA (patrz Rys.
5.1D) przez 10
sekund

Brak kabla
zasilającego

Podłącz zasilanie

Kabel zasilający
jest uszkodzony

Napraw lub wymień
kabel zasilający

Luźne styki

Dokręć styki

Uszkodzony
silnik

Napraw lub wymień
silnik

Przycisk START/
STOP
WENTYLATORA
(zielony) jest
uszkodzony

Wymień zielony
przycisk

Aktywowany
jest wyłącznik
termiczny

Zresetuj wyłącznik
termiczny

Wyłącznik
termiczny jest
uszkodzony

Wymień wyłącznik
termiczny

Silnik pracuje
na 2 fazach
zamiast na 3

Napraw przyłącze
faz

Czerwona
dioda LED
(FILTR
ZATKANY)
pozostaje
włączona,
nawet po
wymianie
filtra

Zły wskaźnik
stanu

Wentylator
nie
uruchamia się

Urządzenie
nie pracuje

Wentylator
szumi ale nie
działa

Wydajność
odciągu jest
niezadowalająca lub nie
ma jej wcale
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Syczący
dźwięk

Brak
oczyszczania
wkładu

Zużyty lub
uszkodzony
elektrozawór

Wymień zawór
membranowy

Ramię
odciągowe
nie pozostaje
w żądanej
pozycji

Ucieczka
dymu; brak
prawidłowego
odciągu

Ustawienie
tarcia jest
nieprawidłowe

Zapoznaj się z
odpowiednią
instrukcją instalacji

Przycisk
CZYSZCZENIE
FILTRA nie
reaguje

Brak
ręcznego
czyszczenia
wkładu

Przycisk nie jest
wciśnięty
odpowiednio
długo

Wciśnij i
przytrzymaj
przycisk przez 5
sekund

Przycisk
CZYSZCZENIE
FILTRA
(niebieski) jest
uszkodzony

Wymień czarny
przycisk

Wyciek pyłu
ze zbiornika

Uszczelnienie
jest
niewystarczające

Samoprzylepna
uszczelka jest
uszkodzona lub
zużyta

Wymień
samoprzylepną
uszczelkę

Pokrętło
gwiaździste
zbiornika nie
jest całkowicie
dokręcone

Całkowicie dokręć
pokrętła
gwiaździste

Zawór zwrotny
nie może się
prawidłowo
zamknąć z
powodu
zanieczyszczenia

Oczyść zawór
zwrotny

Uszkodzenie
mechaniczne

Wymień zawór
zwrotny

Nie możesz
ustawić
ramienia w
żądanej
pozycji

Wyciek pyłu z
ramienia
odciągowego

Zawór
zwrotny nie
działa
prawidłowo
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8

CZĘŚCI ZAMIENNE

8.1

Jednostka filtracyjna

Następujące części zamienne są dostępne dla tego
produktu;
- zobacz rysunek Rys. IX na stronie 23

8.2

Puszka kontrolna

Następujące części zamienne są dostępne dla tego produktu;
- zobacz rysunek Rys. X na stronie 24

DEKLARACJA CE
Deklaracja zgodności CE dla maszyn
My, Plymovent Manufacturing B.V., Koraalstraat 9,
1812 RK Alkmaar, Holandia, niniejszym
oświadczamy, na własną odpowiedzialność, że
produkt (-y):
- WallPro jednostka filtracyjna

Następujące części zamienne są dostępne dla tego produktu;
- KUA-160: patrz odpowiednia instrukcja
- KUA-200: patrz odpowiednia instrukcja

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z warunkami
następujących dyrektyw:
- Dyrektywa maszynowa 2006/42 EC
- EMC 2014/30 EC
- LVD 2014/35 EC
- Dyrektywą ErP 2009/125 EC
- W3 zgodne z (EN-ISO 15012-1:2013)

8.4

Podpis:

8.3

Ramię odciągowe

Wentylator odciągowy

Dla tego produktu są dostępne następujące części zamienne;
- FUA-3000: patrz odpowiednia instrukcja
- FUA-4700: patrz odpowiednia instrukcja

9

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Zapoznaj się z oddzielnie dostarczonym schematem
elektrycznym.

10

UTYLIZACJA

Demontaż i utylizacja urządzenia muszą być
wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Nazwisko:
Funkcja:
Data:

M.S.J. Ligthart
Product Manager
15 czerwca 2019 r

Deklaracja CE wentylatora, patrz odpowiednia instrukcja.

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

10.1

Demontaż

Aby bezpiecznie demontować urządzenia, stosuj się do
następujących instrukcji bezpieczeństwa.
Zanim rozpoczniesz demontaż urządzenia:
- odłącz urządzenie od zasilania
- odłącz urządzenie od sprężonego powietrza
- oczyść otoczenie
Podczas demontażu:
- upewnij się, że obszar pracy jest wystarczająco wentylowany
Po demontażu:
- oczyść obszar demontażu

10.2

Utylizacja

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

Wymiary
A

G
H

B

C
D

F

E

WallPro

mm

A

inch

700

27.6

1991

78.4

2059

81.1

C

1236

48.7

D

975

38.4

E

764

30.1

B

Single
Basic
Single PowerPlus
Basic PowerPlus
Double

F
G

123

4.8

+ KUA-160

Ø 160

Ø6

+ KUA-200

Ø 200

Ø8

1040

40.9

H

A
E

B

C

Puszka kontrolna

D

mm

inch

A

435

14.3

B

400

13.1

C

300

9.4

D

333

10.9

E

161

5.3
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ZAŁĄCZNIK
Rys. II

Zakres pracy

WallPro Single

4

4

3

3

WallPro Double

D

2

C

1

0

0
B

1

1

2

2

C

F

E

E

4

1

1

0

0
B

1

1

2

2

3

3

3

4

2

3

1

2

0

1

1

0

KUA- 160/3H

C

2

1

2

4
4 5

5

AC

A

3

160/4H

200/3H

200/4H

Maksymalna odległość (m)

A

B

A

B

Maksymalny kąt

C

C

D

D

D

D

C

C

B

C

D

4
5

D

B

D

4
5

2
C

3

4

2

C

D

3

3

C

F

A

3

D

B

A

4

D

2

1

4

4

2

3

1

2

0

C

D

D

1

1

CA

B

A

E

D

0

2

1

3

2

4

3

5

Pozycja montażowa
E

Montaż na ścianie

F

Na podporze lub czymś podobnym

Rys. III

Możliwy kierunek wylotu wentylatora

FUA-3000
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FUA-4700
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ZAŁĄCZNIK
Rys. IV

Konfiguracje + materiał montażowy

WallPro
WallPro

+ SET 1

Single

GEN. MOUNTING MAT. kit 1

Single
DM

+ SET 2

GEN. MOUNTING MAT. kit 1

EM

DM

EM

+ kit 2

+ kit 3

+ kit 4

Double

Basic

EM

EM

+ kit 2

+ kit 2

+ kit 2

+ kit 2

+ kit 4

+ SET 2
+kit 5

+ SET 3

DM

DM

+ kit 2

+ SET 2

+ SET 6

Double

+ kit 3

+ kit23
+ SET

+ kit 4

+ SET 2

+ SET 2

+kit 5

+kit 5

+ SET 3

+ SET 3

+ SET 4

+ SET 4

+ SET 4

+ SET 4

+ SET 4

+ SET 4

+ SET 5

+ SET 5

+ SET 5

+ SET 5

+ SET 5

+ SET 5

SET 1 | Wspornik przyścienny
2x
Śruba M10x30
2x
Nakrętka
zabezpieczająca M10
4x
Podkładka 10 mm

24x
Podkładka
uszczelniająca 6 mm
SET 3 | Płyta wzmacniająca
7x
Śruba kołnierzowa
M6x16
4x
Nakrętka klatkowa M12

SET 2 | Panel boczny
1x
Śruba zamykająca M16
1x
Nakrętka M16
1x
Dławik kablowy M16

24x
Śruba M6x16

0000115682/171121/D WallPro

SET 4 | Wspornik ramienia +
kanał wlotowy
4x
Śruba M12x30

4x
Podkładka 12 mm
1x
Uszczelka
samoprzylepna 0,6 m

+ SET 2

8x
Podkładka 8 mm

4x
Śruba M8x40

4x
Nakrętka
zabezpieczająca M8
SET 5 | Kołnierz kanału +
klapa zwrotna

+ SET 5

2x
Wkręt samogwintujący
4,2x13 mm
SET 6 | Wentylator
4x
Kołek pozycjonujący
4x
Nakrętka kołnierzowa
M8
1x
Uszczelka
samoprzylepna 0,9 m

6x
Śruba M6x16
6x
Nakrętka
zabezpieczająca M6
6x
Podkładka
uszczelniająca 6 mm
6x
Podkładka 6 mm
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ZAŁĄCZNIK
Rys. V

Pozycja montażowa panelu bocznego

Rys. VII

Ustawienie ramienia odciągowego

± 3 mm
(⅛ in.)
B

A

A

Odstęp między panelem bocznym a obudową (góra + dół)
Rys. VI

Wysokość instalacji

A = 480 mm (19 in.)

B = >480 mm (19 in.)

A

Rys. VIII Zawór odcinający i sterujący

D

B

C

E

mm

inch

A

560

22.05

B

15

0.60

C

12

0.50

D

300

11.8

E

m

ft

2,25 - 2,55

7.5 - 8.5

Zalecana wysokość montażu (E) + wzór otworów
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ZAŁĄCZNIK
Rys. IX

Widok jednostka filtracyjna (WallPro)

0000100306
0000100308
0000102923
0000102925
0000102926
0000103156

|
|
|
|
|
|

50Hz
50Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz

0040900010

0000115654
7900030800

0000117120
0000117119
0000102411
0000118185

0000117546

0000118194
0000117900

0000117872
0000117901

0000117871

0000115683

0000117875
WallPro
0000100306
0000100308
0000102411
0000102923
0000102925
0000102926
0000103156
0000115654
0000115683
0000117119
0000117120

Części zamienne
FUA-3000 (IEC); 400V/3ph/50Hz
FUA-4700 (IEC); 400V/3ph/50Hz
Zawór spustowy ½ cala
FUA-3000 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
FUA-4700 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
FUA-4700 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
FUA-3000 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
NRV-200 / Klapa zwrotna Ø 200 mm
Pojemnik na pył
Wskaźnik serwisowy (zielona dioda LED)
Wskaźnik serwisowy (czerwona dioda LED)
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WallPro
0000117546
0000117871
0000117872
0000117875
0000117900
0000117901
0000118185
0000118194
0040900010
7900030800

Części zamienne
CART-O/PTFE/20 / Wkład filtra
Pokrętło gwiazdowe M8x50
Pokrętło gwiazdowe M8 + przewód
Pokrętło M6
Materiał uszczelniający do ramy worka
Materiał uszczelniający do zbiornika
Wspornik mocowania zbiornika (zestaw 2)
Zawias (zestaw 2)
Zawór zwrotny AC
NRV-160 / Klapa zwrotna Ø 160 mm
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ZAŁĄCZNIK
Rys. X

Puszka kontrolna podglądu wybuchu

0000117870
0000117120
0000117873
0000117874

0000100613
0000117905
0000101409
0000101409

UL

CE
0000102289

0000301055
0000301057
0000301059
0000301060
0000301062

0000101413

0000117868 | CE
0000118192 | UL

0000117869

Puszka
kontrolna

Części zamienne

Puszka
kontrolna

0000100613

Bezpiecznik klasa CC 0,8 A

0000117868

0000101409

Bezpiecznik CC 0,8 A 3.15A 5x20 mm UL

Przełącznik różnicy ciśnień 6-50 mbar +
naklejka ze skalą 50Hz

0000101413

Transformator 120-575V 24V 75VA

0000117869

Płytka PC w tym oprogramowanie WallPro

0000102289

Przekaźnik MC2A

0000117870

Pilot jasny biały

0000301055

NTR-7.6/10A / Przekaźnik termiczny

0000117873

Przycisk z niebieską diodą LED

0000301057

NTR-1.7/2.3A / Przekaźnik termiczny

0000117874

0000301059

NTR-2.3/3.1A / Przekaźnik termiczny

Przycisk Pozostawienia w miejscu z zieloną
diodą LED

0000301060

NTR-3.1/4.2A / Przekaźnik termiczny

0000117905

Bezpiecznik 5x20 (500 mA)

0000301062

NTR-5.7/7.6A / Przekaźnik termiczny

0000118192

Przełącznik różnicy ciśnień 6-50 mbar +
naklejka ze skalą 60Hz
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Części zamienne
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