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Informacje ogólne: 

Informacje i kontakt 

 

Przed instalacją i uruchomieniem starannie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji, aby zagwarantować prawidłowe 

użytkowanie. Zadaniem niniejszej instrukcji eksploatacji jest zapewnienie bezpiecznej pracy z użyciem naszych 

urządzeń i przy nich. Zawiera ona wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać oraz informacje 

niezbędne dla bezzakłóceniowej eksploatacji urządzenia. Wszystkim osobom wykonującym czynności przy urządzeniu 

należy zagwarantować możliwość wglądu do instrukcji eksploatacji w każdej chwili. Nasze instrukcje eksploatacji są 

regularnie sprawdzane i utrzymywane w najnowszym stanie. Mimo to mogą wystąpić rozbieżności, nie przejmujemy 

żadnej odpowiedzialności za całkowitą zgodność. Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.  

 

Zawsze jesteśmy wdzięczni za wskazówki dotyczące propozycji zmian i ulepszeń oraz informacje o stwierdzeniu błędów 

w obsłudze lub opisie. 

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują innych informacji, proszę skontaktować się z nami: 

 

ULMATEC GmbH 

Weißinger Straße 15 

89275  Elchingen 

Tel. +49 (0) 7308  811077-0 

Faks +49 (0) 7308 811077-77 

E-mail info@ulmatec.de 

Internet www.ulmatec.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All rights reserved by ULMATEC. 

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera informacje chronione prawem autorskim. Instrukcji eksploatacji nie wolno ani w 

całości, ani w części kopiować, powielać, tłumaczyć lub zapisywać na nośnikach danych. Ponadto nie wolno bez 

zezwolenia przekazywać jej treści ani osobom trzecim, ani firmom konkurencyjnym. (zgodnie z §§1 i 11 ustawy z dnia 19 

czerwca 1901 o prawie autorskim) 
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Dla zapewnienia osobistego bezpieczeństwa operatora i uniknięcia szkód materialnych i nie-prawidłowości w działaniu 

komponentów należy usilnie przestrzegać niżej wymienionych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Następstwem 

ich nieprzestrzegania jest wygaśnięcie wszelkich praw do roszczeń gwarancyjnych i z tytułu rękojmi.  

 

Zagrożenia ogólne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że w przypadku jej nieprzestrzegania może dojść do obrażeń osób 

lub znacznych szkód materialnych. 

   

• W momencie dostawy należy natychmiast sprawdzić towar pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Ubezpieczenia 

spedycyjne nie uznają późniejszej reklamacji.  

• Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

• Komponenty urządzenia mogą być eksploatowane tylko przez przeszkolony i wdrożony personel oraz konserwowane 

lub naprawiane wyłącznie przez fachowców wyraźnie upoważnionych przez firmę ULMATEC. 

• Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria i części zamienne firmy ULMATEC. Części niespraw-dzone przez firmę 

ULMATEC mogą w dłuższym okresie nie sprostać obciążeniom, co może doprowadzić do wystąpienia sytuacji 

niebezpiecznych. W przypadku niestosowania oryginal-nych części firmy ULMATEC wygasa prawo do wszelkich 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

• Wszelkie komponenty urządzenia ULMATEC należy konserwować zgodnie z obowiązującymi przepisami, co 

najmniej jednak 1x w ciągu roku. Bez konserwacji wygasa prawo do roszczeń  

z tytułu gwarancji i rękojmi.  

• Operator/użytkownik ponosi odpowiedzialność za eksploatację komponentów urządzenia. Kompetencje należy 

ustalić po stronie inwestora. 

• Wolno odsysać wyłącznie media, do których opracowane zostały komponenty urządzenia (patrz oferta bądź 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia). W przypadku nieprawidłowego zastosowania (np. w strefach zabezpieczonych 

przed wybuchem, odsysania innych mediów) firma ULMATEC nie przejmuje żadnej odpowiedzialność za działanie / 

zagrożenia podczas obchodzenia się  

z komponentami urządzenia i wygasa prawo do wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

• Aby uniknąć pożaru filtra lub w ogóle urządzenia, nie wolno zasysać żadnych źródeł niebezpieczeństw, jak 

agresywne gazy, łatwo zapalne media i/lub źródła zapłonu (np. żarzące się cząstki, iskry, gniazda jarzeniowe itd.).  

• Nie wolno demontować żadnych części urządzenia zamontowanych na stałe. Grozi mechanicz-ne i/lub elektryczne 

niebezpieczeństwo zranienia przez elementy obracające się i/lub znajdujące się pod napięciem. 

• W zależności od potrzeb należy nosić osobiste wyposażenie ochronne (obuwie robocze, okulary ochronne, maskę 

ochronną, rękawice robocze). 

• Jedzenie i picie jest zabronione ze względu na ewentualne substancje szkodliwe dla zdrowia  
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w otoczeniu komponentów urządzenia. 

• Nie wyrzucać zebranych cieczy i/lub pyłów wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Utylizować je zgodnie z 

lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Informacji udzielą starostwa powiatowe. 

• Upewnić się, że nikt nie przebywa w strefie wydmuchu komponentów urządzenia - zagrożenie ze strony ewentualnie 

odrzucanych części i pyłów. 

• Gdyby ktokolwiek znajdował się w niebezpieczeństwie, należy natychmiast wyłączyć zasilanie komponentów energią 

elektryczną (poprzez wyjęcie wtyczki lub za pomocą wyłącznika głównego). 

• Komponenty urządzenia należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, uderzeniami  

i wstrząsami, strumieniem wody i wodą rozpryskową oraz temperaturami poniżej -10°C  

i powyżej +40°C.  

• W przypadku ustawienia komponentów urządzenia na wolnym powietrzu należy zainstalować na nimi dach chroniący 

przed wpływami atmosferycznymi. 

• Dozwolony jest transport urządzenia tylko z czystymi filtrami lub bez filtrów, aby pył nie mógł przedostać się do 

atmosfery. 

• Należy unikać wstrząsów i uderzeń podczas transportu. 

• Komponenty urządzenia wolno transportować tylko chronione w odpowiednim opakowaniu.  

• Dozwolone jest podnoszenie komponentów urządzenia tylko za przewidziane do tego celu punkty / haki. Nie wolno 

używać punktów mocowania, jak np. na silniku.  

• Dopuszczalne jest składowanie komponentów urządzenia wyłącznie w pozycji stojącej, na płaskim, suchym i czystym 

podłożu od odpowiedniej nośności. 

• Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia nie wolno opierać drabin, ani innych przedmiotów o swobodnie 

stojące komponenty urządzenia. 

• Przed zmontowaniem i zainstalowaniem komponentów urządzenia należy sprawdzić ich masę, wielkość i przyłącza 

(kabel elektryczny, przewód rurowy, przewód doprowadzający sprężone powietrze) i porównać je z możliwością 

ustawienia i podłożem. 

• Urządzenia posiadające nogi lub nakładki dla wózków widłowych należy zawsze trwale zamocować kołkami do 

podłogi.  

• Inwestor zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie i oddanie do dyspozycji wymaganych fundamentów, kanałów 

podpodłogowych i potrzebnych konstrukcji stalowych oraz obliczeń statycznych do montażu i zamocowania 

komponentów urządzenia. 

• Przed uruchomieniem należy sprawdzić kierunek obrotów silnika. Należy przy tym uruchomić silnik na maksymalnie 

2-3 sekundy, ponieważ w przypadku błędnego kierunku obrotów mogłoby dojść do uszkodzenia silnika. Kierunek 

obrotów oznaczony jest czerwoną strzałką umieszczoną na sprężarce. Gdyby nie było strzałki wskazującej kierunek 

obrotów, nie wolno eksploatować urządzenia. Należy niezwłocznie poinformować firmę ULMATEC. 

• Podczas pracy lub oczyszczania nie wolno otwierać pokryw / drzwi rewizyjnych w obudowie urządzenia, ponieważ 
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może dojść do przedostania się do otoczenia pyłów szkodliwych dla zdrowia. Po wyłączeniu komponentów 

urządzenia i poczekaniu na czyszczenie końcowe zalecamy pozostawienie unieruchomionego urządzenia na ok. 5 

minut. Po upływie tego czasu można otworzyć otwór serwisowy i po zwolnieniu haków mocujących wyjąć zbiorczy 

pojemnik na pył.  

• Zalecamy przeprowadzenie co najmniej raz dziennie kontroli komponentów urządzenia pod kątem ewentualnych 

uszkodzeń. Eksploatacja uszkodzonego urządzenia jest niedozwolona. 

• Prace związane z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie wolno wykonywać wyłącznie przy komponentach 

urządzenia w stanie bezprądowym i bezciśnieniowym, z nieruchomym wirnikiem wentylatora i wyłączonym 

oczyszczaniem, ponieważ w przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.  

• W przypadku podejrzenia pożaru urządzenia (np. pożaru filtra) nie wolno otwierać otworu konserwacyjnego również 

przy wyłączonym agregacie ssącym. Natychmiast wyłączyć urządzenie i zamknąć wszystkie przepustnice ssawne i 

powietrza odlotowego. Uwaga: Przestrzegać wewnątrzzakładowych instrukcji zwalczania pożaru. 

• Bez konsultacji z producentem i jego zezwolenia niedozwolone jest dokonywanie zmian  

w elementach komponentów urządzenia lub wręcz w całym urządzeniu. W przeciwnym razie istnieje 

niebezpieczeństwo, że dojdzie do niemożliwych do skalkulowania szkód na zdrowiu  

i życiu osób i uszkodzeń maszyny. 

• W uzupełnieniu do niniejszej instrukcji eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych instrukcji 

roboczych i zakładowych danego użytkownika. 

• Ze względu na mnogość różnych warunków eksploatacji, które nie zawsze są szczegółowo znane producentowi tych 

komponentów urządzenia, należy rozszerzyć tę instrukcję zakładową o nakazy użytkownika dotyczące na przykład 

odsysania pyłów szkodliwych dla zdrowia. 

• Inwestor zobowiązany jest zapewnić urządzenia odgromowe i uziemiające oraz niezbędne ewentualnie wyposażenie 

dźwiękoszczelne i termoizolacyjne, wyposażenie w zakresie zabezpieczenia przeciwiskrowego, przeciwpożarowego 

i/lub przeciwwybuchowego, pomiary powietrza wywiewanego i ewentualne dopuszczenia urzędowe. 

• Do komponentów urządzenia wolno podłączać wyłącznie odpowiednie i dopuszczone przez firmę ULMATEC 

elementy przechwytujące i/lub rury. Nigdy nie wolno przemieszczać urządzeń ruchomych z elementami 

przechwytującymi lub za te elementy (niebezpieczeństwo przewrócenia).  

• Jeżeli nie zaznaczono tego wyraźnie, komponenty urządzenia nie są przystosowane zgodnie z dyrektywą ATEX i nie 

posiadamy podziału na strefy. Odpowiedzialność za eksploatację urządzenia spoczywa na użytkowniku.  

• Ponieważ w przypadku doprowadzenia źródeł / energii zapłonu cząsteczki pyłu i dymu są zasadniczo palne i/lub 

wybuchowe, eksploatator / użytkownik zobowiązany jest wykluczyć przedostanie się źródeł zapłonu do komponentów 

urządzenia.  

• Klient został poinformowany o możliwości zastosowania systemów wykrywania i gaszenia iskier oraz środków 

ochrony przeciwwybuchowej. 

• W przypadku odsysania z użyciem odpylacza mokrego należy przestrzegać odpowiednich przepisów (np. przepisów 

BHP "BGR 109" dotyczących aluminium). W przypadku odsysania różnych materiałów należy przy każdej zmianie 
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całkowicie oczyścić urządzenie. Ponadto zalecamy zastosowanie wymiennego przewodu rurowego lub ułożenie 

dwóch oddzielnych przewodów rurowych umożliwiających odsysanie na zmianę. 
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Niebezpieczeństwo związane z prądem elektrycznym 

Ta wskazówka ostrzegawcza oznacza, że w przypadku jej nieprzestrzegania może dojść do obrażeń 

osób przez prąd elektryczny.  

• Podłączenie elektryczne wolno wykonywać tylko, kiedy sieć jest w stanie beznapięciowym. Należy przestrzegać 5 

zasad bezpieczeństwa. Podłączenia może dokonać tylko fachowiec elektryk. 

• Prace przyłączeniowe należy wykonać zgodnie ze schematem ideowym. Gdyby do komponen-tów urządzenia nie 

został dołączony schemat połączeń elektrycznych, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą ULMATEC.  

• Tylko wykwalifikowanemu fachowcowi elektrykowi lub osobie po instruktażu elektrotechnicznym wolno wykonywać 

prace przy elektrycznych elementach komponentów urządzenia oraz otwierać skrzynkę sterowniczą lub skrzynkę 

zacisków.  

• Komponenty urządzenia wolno eksploatować wyłącznie w nienagannym technicznie stanie. Ich zastosowanie 

dozwolone jest tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz ze świadomością bezpieczeństwa i możliwych zagrożeń.  

• Zakłócenia istotne dla bezpieczeństwa należy natychmiast usunąć. 

• Prace związane z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie wolno wykonywać tylko, kiedy urządzenie jest w 

stanie beznapięciowym.  

• Komponenty urządzenia należy zabezpieczyć przed ponownym włączeniem za pomocą kłódki na wyłączniku 

głównym. 

• Przed uruchomieniem należy dokręcić wszelkie śruby we wszystkich urządzeniach sterowni-czych i skontrolować, 

czy szafa sterownicza / urządzenie sterownicze nie są uszkodzone. 

• UWAGA, napięcie resztkowe. Po wyłączeniu urządzenia na elementach znajdujących się pod napięciem może 

występować napięcie resztkowe.  
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Przed pierwszym uruchomieniem 

• Przed pierwszym uruchomieniem należy (zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP) za pomocą urządzenia 

ochronnego zabezpieczyć wszystkie swobodnie dostępne króćce gazu nieoczyszczonego i gazu oczyszczonego, 

otwory wylotowe i elementy obracające się (silniki). 

• Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić trwałość osadzenia elementów filtracyjnych. 

• Odgrodzić i wyraźnie oznakować strefy zagrożenia, których nie można usunąć na czas pierwszego uruchomienia. 

• Upewnić, że wszystkie urządzenia zabezpieczające, osłony i klapy do czyszczenia są prawidłowo zamontowane i 

zamknięte. 

• Sprawdzić, czy wszystkie elementy przechwytujące są otwarte i powietrze wywiewane może być bez przeszkód 

wydmuchiwane. 

• Zamknąć wszystkie rewizyjne osłony blaszane / drzwi zespołu filtracyjnego. 

• Sprawdzić, czy wszystkie zamknięcia szybkomocujące na zbiorczym pojemniku na pył są zamknięte. 

• Skontrolować otoczenie silnika agregatu ssącego. Nie utrudniać doprowadzenia powietrza chłodzącego dla silnika. 

• Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że nikt nie pracuje przy danym elemencie komponentów urządzenia lub 

nie znajduje się przy króćcu ssawnym lub wylocie gazu oczyszczonego. 

• Sprawdzić, czy wirnik sprężarki porusza się swobodnie i nie ociera się. 

• Zlecić fachowcowi elektrykowi sprawdzenie kierunku obrotów bądź niezwłocznie zmienić go, jeśli silnik sprężarki 

porusza się w niewłaściwym kierunku. 

• Czy wykwalifikowany elektryk podłączenie zasilania (400V, 50Hz lub. 480V 60Hz) w zależności od modułu 

sterującego i twoje Stomnetzes sprawdzić zgodność. 

• Po sprawdzeniu kierunku obrotów zlecić fachowcowi elektrykowi wykonanie pomiaru prądu pobieranego na 

wszystkich trzech fazach. 

• Zlecić wykonanie pomiarów bezpośrednio po zakończeniu procesu rozruchu, po 30 minutach  

i po 24 godzinach czasu pracy. 

• Zmierzone wartości nie mogą przekraczać prądu znamionowego podanego na tabliczce znamionowej silnika. 

• Wstępna powłoka / filtr wstępny:  

Czy Wstępna powłoka jest w porządku, można znaleźć na potwierdzeniu zamówienia.  

Istnieją dwa typy Precoatierung:  

- 1-krotnie Precoatierung ręcznie  

- Dauerprecoatierung (czas i / lub abreinigungsgesteuert) - Ten typ Precoatierung odbywa się automatycznie za 

pomocą dołączonego Precoatiervorrichtung  

Instrukcja obsługi dla 1-krotnie (początkowy) Precoatierung:  

Przy rozruchu - a więc przed ekspozycją na pył / dym - to cała dostawa zamknięty Precoatierpulver albo 

przyjmowanie lub rozładowania zakładu (pojemnik / Blokada szuflady / Usuń) zasysania w systemie. 
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Części zamienne i zużywające się 

Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria i oryginalne części zamienne i zużywające się firmy ULMATEC. Części 

niesprawdzone przez firmę ULMATEC mogą w dłuższym okresie nie sprostać obciążeniom, co może doprowadzić do 

wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. W przypadku niestosowania oryginalnych części firmy ULMATEC wygasa prawo 

do wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

Legenda: 

 

Części zamienne oznaczane są numerem w okręgu. Części zamienne to części urządzenia, które 

podlegają niewielkiemu lub prawie żadnemu zużyciu. 

 

 

Części zużywające się oznaczane są numerem w trójkącie. Podlegają one ciągłej eksploatacji, a tym 

samym zużyciu. Konieczność wymiany zależy od rzeczywistego czasu pracy i na przykład wielkości / 

rodzaju zapylenia.  
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Moduł wynoszenia i ruchliwości M211531_140516 

Rysunek i wykaz części  
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Opis działania  

 
Aby opróżnić zbiorczy pojemnik na pył, należy otworzyć drzwi, poluzować opaski zaciskowe i wyciągnąć zbiornik na  
stronę obróbki.  
 
Należy zawczasu opróżniać zbiorczy pojemnik na pył (maks. poziom napełnienia 75%).  
Zalecamy w tym celu wprowadzenie harmonogramu opróżniania.  
 
Utylizację odseparowanych mediów należy przeprowadzić zgodnie z ustawowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi 
utylizacji. Jeśli to konieczne (np. w przypadku substancji rakotwórczych) należy włożyć ist zbiorczy worek na pył, który 
należy zamknąć i zutylizować zgodnie z przepisami.  
 
Uchwyt mocujący dociska zbiornik z tyłu do stożka. Gdyby zbiornik nie zamykał się szczelnie, należy za pomocą 
bocznych i tylnych śrub tak nastawić uchwyt mocujący, aby przylegał on mocno. 
 
Przed uruchomieniem należy za pomocą nóg nastawczych dopasować urządzenie do podłoża. Zalecamy trwałe 
przykręcenie nóg urządzenia do podłoża; w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia. 
 
 
  
 

  

 

 

Strona 13 z 60 
 

 

 



 

 
 
Moduł filtracyjny M221D3D41_140617 

Rysunek i wykaz części  
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Opis działania  

 
Moduł filtracyjny wyposażony jest we wstępny oddzielacz cyklonowy i dwa wkłady filtracyjne. 
W celu wymiany filtrów należy wykonać kolejno następujące kroki: 
 

- Wyłączyć zasilanie urządzenia energią elektryczną i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem. 
 

- Założyć odpowiednią odzież ochronną i zadbać o to, aby nie doszło do skażenia otoczenia urządzenia. 
 

- Otworzyć drzwi na górnym module. 
 

- Otworzyć nakrętki z zębami blokującymi przy filtrze - nie odkręcać 
 

- Obrócić filtr o 45° i wyjąć wkład 
 
Montaż oczyszczonych / nowych filtrów odbywa się w odwrotnej kolejności.  
Należy zwrócić uwagę na to, aby pierścień uszczelniający na górze, przy wkładzie filtracyjnym były założony i 
nieuszkodzony. Mocno i równomiernie dokręcić śruby na krzyż, aby filtr został szczelnie dociśnięty do płyty mocującej 
filtr.  
 
Filtry należy zutylizować zgodnie z ustawowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. 
  
 

 Ostroznie - Ze względu na właściwości fizyczne cyklonu może rzeczywiście iskry i świecące cząsteczki 
złożone Jednak producent Niniejszym udziela żadnej ochrony przeciwpożarowej. Jesteśmy szczęśliwi, aby zapewnić 
Państwu niestandardowych aplikacji i systemów gaszenia w Spark. 
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Moduł oczyszczania M2317L49_140617 

Rysunek i wykaz części  
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Opis działania 
 
Moduł oczyszczania składa się z zespołu oczyszczania filtrów oraz szafy sterowniczej sterowania urządzenia. 
 
Oczyszczanie filtrów realizowane jest poprzez płukanie wsteczne z uderzeniem ciśnienia  
(Jet-Puls). W tym celu w urządzeniu wbudowany jest zbiornik ciśnieniowy, który należy  
sprawdzać w regularnych odstępach czasu pod kątem szczelności i ewentualnych uszkodzeń.  
Boczny wskaźnik umożliwia sprawdzenie ciśnienia występującego w zbiorniku. 
 
Doprowadzane sprężone powietrze może mieć ciśnienie maks. 6 bar i nie może zawierać oleju,  
ani wody. 
 
Przyłącze prądowe znajduje się z boku na urządzeniu i może być podłączone wyłącznie przez fachowca elektryka po 
sprawdzeniu warunków miejscowych (zabezpieczenie itd.).  
 
Urządzenie sterownicze znajduje się z boku na urządzeniu. Urządzenie przełączane jest na tryb online poprzez obrót 
wyłącznika głównego. 
Funkcje i nastawy sterowania podane zostały w podpunkcie Urządzenia sterownicze. 
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Verdichtermodul M241219_140617 

Rysunek i wykaz części  
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Opis działania 
 
Moduł składa się z kompresora sprężarki wysokiego ciśnienia z tłumikiem, podłączenie węża i zawór powietrza. 
 
Sprężarka bocznokanałowa przystosowana jest do pracy ciągłej. Do wykonania prac przy silniku / wirniku należy 
odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 
Temperatura otoczenia urządzenia nie może przekraczać 40°C. 
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Módulo de exaustão M251923ABE_140617 

Rysunek i wykaz części  
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Opis działania 
 
Moduł powietrza wywiewanego składa się z modułu izolacji dźwiękowej dla sprężarki. 
 
Do prac przy sprężarce (wbudowanej w module powietrza wywiewanego) można zdjąć blaszaną osłonę rewizyjną 
umieszczoną na przedniej ścianie. 
 
Do wykonania prac przy silniku / wirniku należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i przestrzegać powyższych 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa (np. zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem). 
 
Powietrze wylotowe odprowadzane jest z modułu w kierunku do góry. Istnieje możliwość podłączenia tłumika lub 
systemu rurowego.  
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Modul steru jący M26E182711_140205 

Rysunek i wykaz części  
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Instrukcja przełączania sterowania H-Line z 400 V n 480 V 

 
Sterowanie H-Line może pracować na napięcie 400 V AC 50 Hz lub 480 V 60 Hz. Standardowo systemy sterowania są 
dostarczane w wersji na napięcie 400 V AC 50 Hz (chyba, że w zamówieniu podano wyraźnie 480 V 60 Hz). Do 
przełączenia podłączenia w urządzeniu na płytce transformatora A1 (patrz schemat) należy przełożyć wewnętrzną 
zworkę. Prądy silników należy ustawić zgodnie z informacjami zawartymi na schemacie. 
 
 

 

Uwaga! W urządzeniach H-Line z wtyczką CEE do pracy na napięcie 480 V wtyczkę należy wymienić na 
typ o odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej. 

Praca systemu sterowania H-Line w konfiguracji 400 V z napięciem 480 V może spowodować 
uszkodzenie urządzenia. 

 
 

• Praca na 400 V: Zworkę (zielone oznaczenie) założyć między L3 i 400 V. 

 
 
 

 
• Praca na 480 V: Zworkę (zielone oznaczenie) założyć między L3 i 480 V. 
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Ustawienia 

 

Elementy wskaźnikowe i ustawcze 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dioda LED „Alarm“ (czerwona) 

Świeci się w razie błędu (uwaga na komunikat tekstowy na wyświetlaczu) 

   
  Dioda LED „Serwis“ (żółta) 

Świeci się, gdy upłynął ustawiony termin serwisowania. 

   
  Dioda LED „Run“ (zielona) 

Świeci się, gdy system sterowania jest gotowy do pracy 

   
  Przycisk ON-OFF 

Poprzez wielokrotne naciskanie przycisku ON-OFF można włączać i wyłączać filtrację. 

 

LED „Alarm“ 

Wyświetlacz tekstowy 

LED „Service“ 

LED „Run“ 

Przycisk ON-OFF 

Przycisk ▼ / Przycisk ▲ 
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  /-Przyciski do parametryzacji (A) i wyboru wyświetlania / ustawiania mocy /  ustawiania czasu 
systemowego / ustawiania zegara tygodniowego (B) 

 
A Parametryzacja 

 
• Przełączanie z trybu „Eksploatacja” na tryb ustawiania parametrów: 

Proszę nacisnąć w trybie „Eksploatacja“ przyciski  i  równocześnie tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi 
się na moment komunikat „Tryb nastaw.“. 

Następnie na wyświetlaczu pojawia się tekst „Wprow. kodu“. Proszę wprowadzić kod dostępu w następujący 
sposób. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , by stopniowo zwiększyć wartość początkową do wartości 
maksymalnej 999 lub nacisnąć kilkakrotnie przycisk , by stopniowo zmniejszyć wartość początkową do 
wartości minimalnej 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje bardzo szybką zmianę 
wartości. Po ustawieniu kodu dostępu nacisnąć przyciski  i  równocześnie tak długo, aż na wyświetlaczu 
pojawi się na moment komunikat „Kod przyjety“. Następnie zostanie wyświetlony parametr 01 „Jezyk“  W 
wierszu 2 podana jest aktualna wartość parametru wzgl. aktualna opcja nastawy. Sterowanie znajduje się w 
trybie nastawy parametrów. Wszystkie wyświetlone parametry są teraz włączone. Można przeglądać i 
zmieniać wartości. Gdy po wprowadzeniu kodu wyświetla się tekst „Kod Blad“, oznacza to, że wprowadzony 
kod był nieprawidłowy. W takim przypadku proszę ponownie wprowadzić kod. 

 
• Wybór parametrów: 

Po przełączeniu sterowania z trybu „Eksploatacja“ na tryb ustawiania parametrów można naciskając przycisk 
 (przewijanie w górę) lub przycisk  (przewijanie w dół), wybrać żądane parametry. 

 
• Ustawienie wartości parametru: 

Po wybraniu parametru, którego wartość ma zostać zmieniona, nacisnąć równocześnie przyciski  i  do 
momentu, gdy w pierwszym wierszu wyświetlacza pojawi się tekst „Wprowadzanie “. W wierszu 2 podana 
jest aktualna wartość parametru. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , aby stopniowo zwiększyć wartość, 
lub przycisk , aby stopniowo zmniejszyć wartość. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje 
bardzo szybką zmianę wartości. Po ustawieniu żądanej wartości nacisnąć równocześnie przyciski  i  tak 
długo, aż na wyświetlaczu pojawi się tekst „Wprowadzanie zapisano“. Nowa wartość parametru zostanie 
zapisana. Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  lub przycisku  można wywołać w celu kontroli lub 
ustawienia dalsze parametry. Jeżeli zmieniona wartość parametru ma nie zostać zapisana, proszę nacisnąć 
równocześnie krótko przyciski  i . Na ekranie pojawi się na moment tekst „Wprowadzanie Anuluj“. 
Ustawienie wartości parametru zostało przerwane. Pierwotna wartość parametru dalej obowiązuje. 

 
• Powrót do trybu „Eksploatacja”: 

Aby z trybu ustawiania parametrów przejść do trybu „Eksploatacja”, proszę nacisnąć równocześnie przyciski 
 i . Wyświetlacz przechodzi do aktualnego komunikatu roboczego. Sterowanie znajduje się wciąż w 
trybie „Eksploatacja”. 
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Program powraca automatycznie do trybu „Eksploatacja”, jeśli przez 1 minutę nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk. 

 
 
  B Wybór wyświetlania / ustawienie wydajności tłoczenia powietrza / ustawianie czasu systemowego/ 

ustawianie zegara tygodniowego 

 
• Wywołanie aktualnych wartości  

ciśnienia różnicowego filtra, 
ciśnienia różnicowego za filtrem, 
roboczogodzin, 
czasu do następnej konserwacji, 
statusu Precoating, 
czasu do następnego wymuszonego oczyszczania lub 
czasu 

 
systemowego: 

W trybie „Eksploatacja“ nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk  lub , aby przywołać kolejno określone 
powyżej wartości eksploatacji filtra. 

 
  

 
Program powraca automatycznie do standardowego wskazywania, jeśli przez 1 min nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk. 

 
 

• Ustawić wydajność tłoczenia powietrza (Możliwe tylko z przetwornicą częstotliwości. Parametr 17 musi być 
ustawiony na opcję „Tryb z prz.cz. 1“.): 

W trybie „Eksploatacja“ naciskać krótko przycisk  lub  do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się tekst 
„Natez.przepl. Wprowadzanie“. Następnie nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż na 
wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat „Tryb ustawiania parametr 18“. Po chwili w wierszu 1 
wyświetlacza pojawi się tekst „18 Natez.przepl.“, a w wierszu 2 aktualna ustawiona wydajność toczenia 
powietrza w %. Sterowanie znajduje się w trybie nastawy. Nacisnąć równocześnie przyciski  i  do 
momentu, aż w 1 wierszu wyświetlacza pojawi się komunikat „Wprowadzanie“. Nacisnąć kilkakrotnie krótko 
przycisk , aby stopniowo zwiększyć wartość, lub przycisk , aby stopniowo zmniejszyć wartość. 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje bardzo szybką zmianę wartości. Po ustawieniu 
żądanej wartości nacisnąć równocześnie przyciski  i  tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się tekst 
„Wprowadzanie zapisano“. Nowa wartość parametru zostanie zapisana. Aby z trybu ustawiania parametrów 
przejść do trybu „Eksploatacja”, proszę nacisnąć równocześnie przyciski  i . 

 
  

 
Program powraca automatycznie do standardowego wskazywania, jeśli przez 1 min nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk. 
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• Ustawianie czasu systemowego: 

W razie konieczności można ustawić czas systemowy w następujący sposób. W trybie „Eksploatacja“ 
naciskać krótko przycisk  lub  do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się czas systemowy (przykład: 
15.09.2014   10:24:05). Następnie nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż na wyświetlaczu 
pojawi się na moment komunikat „Tryb ustawiania parametr  50-56“. Po chwili w wierszu 1 wyświetlacza 
pojawi się tekst „50 Rok“, a w wierszu 2 aktualna ustawiona liczba roku, na przykład 14 dla roku 2014. 
Sterowanie znajduje się w trybie nastawy. Nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż na 
wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat „Wprow. kodu 500“. Proszę wprowadzić kod dostępu w 
następujący sposób. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , by stopniowo zwiększyć wartość początkową 
500 do wartości maksymalnej 999 lub nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , by stopniowo zmniejszyć 
wartość początkową do wartości minimalnej 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje 
bardzo szybką zmianę wartości. Po ustawieniu kodu dostępu 123 nacisnąć równocześnie przyciski  i  
tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat „Kod przyjety“. Następnie w wierszu 1 
wyświetlacza pojawi się tekst „50 Rok“, a w wierszu 2 aktualna ustawiona liczba roku. Jeżeli wyświetlane 
dane mają zostać zmienione, nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż w 1 wierszu 
wyświetlacza pojawi się komunikat „Wprowadzanie“. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , aby stopniowo 
zwiększyć wartość, lub przycisk , aby stopniowo zmniejszyć wartość. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku 
 lub  powoduje bardzo szybką zmianę wartości. Po ustawieniu żądanej wartości nacisnąć równocześnie 
przyciski  i  tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się tekst „Wprowadzanie zapisano“. Nowa wartość 
parametru zostanie zapisana. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , aby wyświetlić kolejno ustawiony 
miesiąc, ustawiony dzień, godzinę, minutę i sekundę. Zmianę wyświetlanych danych należy przeprowadzić w 
taki sam sposób, jak opisano dla ustawienia liczby roku. Aby z trybu ustawiania parametrów przejść do trybu 
„Eksploatacja”, proszę nacisnąć równocześnie przyciski  i . 

 
  

 
Program powraca automatycznie do standardowego wskazywania, jeśli przez 1 min nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk. 

 
 

• Ustawianie zegara tygodniowego: 

Układ sterowania jest wyposażony w zegar tygodniowy, za pomocą którego można włączyć i wyłączyć 
filtrację. Dla każdego dnia tygodnia zaprogramowano 3 indywidualnie ustawiane interwały czasowe, podczas 
których trwa filtracja. Gdy dla interwału wybrano wcześniejszy czas wyłączania, niż dla czasu włączania, 
dany interwał jest nieskuteczny. 

Zegar tygodniowy zaprogramować w następujący sposób: Nacisnąć w trybie „Eksploatacja“ przycisk  lub 
 do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się dzień tygodnia, dla którego ma zostać zaprogramowany czas 
włączania i wyłączania filtracji (przykład: „Poniedzialek Ustawianie czasu“). Następnie nacisnąć 
równocześnie przyciski  i  do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat „Tryb 
nastaw.“. Po chwili na wyświetlaczu zostanie wyświetlona godzina włączania dla interwału 1 (przykład: „ Wl. 
Ponied. 1 06:00“). Nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się na 
moment komunikat „Wprow. kodu 500“ Proszę wprowadzić kod dostępu w następujący sposób. Nacisnąć 
kilkakrotnie krótko przycisk , by stopniowo zwiększyć wartość początkową 500 do wartości maksymalnej 
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999 lub nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , by stopniowo zmniejszyć wartość początkową do wartości 
minimalnej 2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje bardzo szybką zmianę wartości. Po 
ustawieniu kodu dostępu 123 nacisnąć równocześnie przyciski  i  tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi 
się na moment komunikat „Kod przyjety“. Następnie nacisnąć równocześnie przyciski  i  do momentu, aż 
na wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat „Wprowadzanie“. Nacisnąć kilkakrotnie krótko przycisk , 
aby stopniowo przestawić godzinę do przodu, lub przycisk , aby stopniowo przestawić godzinę do tyłu. 
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  powoduje bardzo szybkie przestawienie godziny. Po 
ustawieniu żądanej godziny nacisnąć równocześnie przyciski  i  tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się 
tekst „Wprowadzanie zapisano“. Godzina zostanie zapisana. 

Nacisnąć krótko przycisk , aby wyświetlić godzinę wyłączania dla interwału 1. Jeżeli wyświetlana godzina 
wyłączania ma zostać zmieniona, nacisnąć równocześnie przyciski  i  tak długo, aż na wyświetlaczu 
pojawi się na moment komunikat „Wprowadzanie “. Ustawić godzinę wyłączania w taki sam sposób, jak 
opisano wcześniej dla godziny włączania. Przez krótkie naciśnięcie przycisku  można kolejno przywołać 
czasy włączania i wyłączania dla interwałów 2 i 3.  Ustawić czasy włączania i wyłączania interwałów 2 i 3 w 
razie konieczności i w taki sam sposób, jak opisano poprzednio dla interwału 1. 

Po ustawieniu wszystkich żądanych interwałów dla pierwszego dnia tygodnia należy nacisnąć krótko 
przyciski  i . W wierszu 1 wyświetlacza wyświetlany jest dzień tygodnia, dla którego zostały 
zaprogramowane żądane interwały. W wierszu 2 znajduje się tekst „Ustawianie czasu“. Przez krótkie 
naciśnięcie przycisku  można po kolei przywołać pozostałe dni tygodnia. Programowanie odbywa się w 
taki sam sposób, jak opisano wcześniej dla pierwszego dnia tygodnia. Aby z trybu ustawiania parametrów 
przejść do trybu „Eksploatacja”, proszę nacisnąć równocześnie przyciski  i . 

 
  

 
Program powraca automatycznie do standardowego wskazywania, jeśli przez 1 min nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk. 

Program zegara tygodniowego staje się aktywny dopiero wówczas, gdy parametr 20 „Tryb pracy“ 
zostanie ustawiony na opcję „Tryb 2“. 

 
• Powrót do trybu „Eksploatacja”: 

Aby z trybu ustawiania parametrów przejść do trybu „Eksploatacja”, proszę nacisnąć równocześnie przyciski 
 i . Wyświetlacz przechodzi do aktualnego komunikatu roboczego. Sterowanie znajduje się wciąż w 
trybie „Eksploatacja”. 
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  Ustawianie parametrów 
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  Lista parametrów 
 

Pa
ra

m
et

r 

Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie 
Nastawa 

fabryczna Zakres nastawy 

01 01   Jezyk       Język tekstu na wyświetlaczu DE1 DE, EN, FR, NL, PL, DA, 
ES, IT, RU, HU, SV, NO, 

SK, CS, HR1 

02 02 dP-min        Punkt włączenia p-Min 1350 Pa 150 Pa ... 
(dP-max - 50 Pa)2 

03 03 dP-maks       Punkt włączenia p-Max 1500 Pa 200 Pa ... 
(dP-max Alarm - 50 Pa)3 

04 04 dP-min alarm  Punkt włączenia p-Min-Alarm 04 04, 100 Pa ... 
(dP-max Alarm - 50 Pa)3 

05 05 dP-max Alarm  Punkt włączenia p-Max-Alarm 3000 Pa 04, 500 ... 3500 Pa 

06 06 Tryb precoat. Tryb Precoat 04 04, 1 … 3 

07 07 Prec. dP Wert Wartość p dla trybu Precoat 2500 Pa 04, 1500 Pa … 5000 Pa 

08 08 Precoat. czas Czas impulsu zawór Precoat 10 s 1 s … 30 s 

09 09 Prec.przerw.  Czas przerwy zawór Precoat 5 min 5 min … 60 min 

10 10  Pre.cz.czek. Czas oczekiwania do rozpoczęcia 
Precoat 

10 s 2 s … 10 s 

11 11  Prz. wybieg. Czas przerwy podczas postoju 20 s 1 s … 100 s 

12 12  Czas impulsu Cz. impulsu przerwy między 
oczyszcz. 

120 ms 15 ms … 2500 ms 

13 13 Cykl wybieg.  Cykle czyszczenia postojowego 5 04 … 16 

14 14 Serw.g.pracy. 
    usun  

Resetowanie licznika godzin pracy 
do serwisu 

nie nie, tak 

15 15 Serw.g.pr.al. Alarm - godziny do serwisu 2500 h 04, 500 h .... 25.000 h 

16 16 Cz.ocz.posr.  Czas do następnego wymuszonego 
oczyszczania 

04 04, 1 … 10 h 

18 18 Cz.prz.g.-tr. Czas przełączania gwiazda-trójkąt 6 s 2 s … 30 s 

 18 Natez.przepl. Zadanie wartości żądanej dla 
wydajności tłoczenia powietrza w % 

50% 0 … 100% 

20 20 Tryb pracy Tryb pracy dla startu filtra Tryb 15 Tryb 15, Tryb 25 
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1 DE niemiecki, EN angielski, FR francuski, NL holenderski, PL polski, DA duński, ES hiszpański, IT włoski, RU 

rosyjski, HU węgierski, SV szwedzki, NO norweski, SK słowacki, CS czeski, HR chorwacki 
2 Wartość maksymalna zakresu nastawy = ustawiony punkt przełączania Δp-Max (patrz parametr 03 „dP-maks“) minus 

50 Pa. 
3 Wartość maksymalna zakresu nastawy = ustawiony punkt przełączania Δp-Max-Alarm (patrz parametr 05 „dP-max 

Alarm“) minus 50 Pa. 
4 0 = funkcja deaktywowana. 
5 Tryb 1 = Filtracja jest uruchamiana poprzez zewnętrzny sygnał 
 Tryb 2 = Filtracja jest uruchamiana poprzez zintegrowany zegar tygodniowy. 
 
 
 

Pa
ra

m
et

r 

Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie 
Nastawa 

fabryczna Zakres nastawy 

21 21 Sprezar.wyj.  Czas wybiegu sprężarki przy 
zewnętrznym włączeniu 

0 s 04, 1 s … 600 s 

22 22 Tryb oczysz.  Tryb oczyszczania 2 Tryb 16, Tryb 26, Tryb 36 

23 23 Liczba zaw.   Ilość aktywowanych zaworów 2 0, 1 … 4 

24 24 Czas przerwy  Czas przerwy pomiędzy 2 
impulsami oczyszczania 

120 1 s … 500 s 

28 28 Filtr dodatk. Punkt włączenia p-Max-Alarm dla 
kolejnego filtra 

04 04, 200…5000 Pa 

30 30  Wyl.sprezar. Opóźnienie wyłączania sprężarki, 
po osiągnięciu napełnienia 
zbiornika Precoat-Min. 

10 min 04, 2 min … 60 min 

 
 
4 0 = funkcja deaktywowana. 
6 Tryb 1 = ciągłe oczyszczanie i czyszczenie nadążne 
 Tryb 2 = uzależnione od ciśnienia różnicowego oczyszczanie i czyszczenie nadążne 
 Tryb 3 = tylko czyszczenie nadążne 
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Komunikaty tekstowe na wyświetlaczu 
 
Komunikaty robocze 
 
Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie 

   Pojawia się po włączeniu napięcia na ok. 1 s. W tym czasie może nastąpić 
uruchomienie sterowania i zostać przeprowadzony autotest.  Filtr impulsowy  

  Ulmatec #.##  
 

   

   Filtr jest gotowy do pracy. 

Poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF można włączać filtrację.   Got. do pracy   
  Wl. z 'I'      

 

   

   Filtracja włączona. 

### aktualnie zmierzony stopień zanieczyszczenia 

Przy ustawionym trybie przetwornicy częstotliwości 1 (parametr 17) dodatkowo 
wyświetlana jest wydajność tłoczenia powietrza (prędkość obrotowa sprężarki) w 
% 

 Wl.zew.p.t. XXX% 

Stan filtra ###% 
 

   

   Filtracja włączona. 

#### aktualnie zmierzona różnica ciśnień       Praca       
    #### Pa     

 

   

   Czyszczenie nadążne jest aktywne. 

Poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF można włączać filtrację.      Wybieg       
  Wl. z 'I'      

 

   

   Filtracja w toku, oczyszczanie jest zatrzymane przez wejście zewnętrzne E5. 

   Oczyszczanie   

Stop  z zewnatrz 
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 Komunikaty alarmowe 
 
Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie 

   Wyłącznik ochronny silnika sprężarki zadziałał lub usterka przetwornicy 
częstotliwości.  Sprezarka Alarm  

                 
 

   

   Został przekroczony punkt włączenia p-Max-Alarm. 

 dP-Max Alarm 
                 

 

   

   Został przekroczony punkt włączenia p-Min-Alarm. 

 dP-Min Alarm 
                 

 

   

   Przy podłączaniu przewodu zasilającego silnik sprężarki zamienione zostały dwie 
fazy (nieprawidłowy kierunek obrotów). Wydajność wyciągu nie została 
osiągnięta. Urządzenie do sterowania filtrem typu H-Line wyłącza automatycznie 
silnik sprężarki. 

 Kierunek obr.  
                 

 

   

   Zbiornik Precoat jest pusty. Należy dodać środka Precoat. 

Dodatkowo aktywne jest wyjście A7.      Poziom       

     Alarm       
 

   
 
 

 
Dodatkowo zwiera się zestyk między zaciskami 21, 22 (wyjście alarmu). Tutaj można np. podłączyć 
sygnalizator dźwiękowy lub świetlny na znamionowe napięcie 24 V DC (max. 100 mA). 

 

Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie 

   Brak sprężonego powietrza do czyszczenia. 

  Brak spr.powi.  

     Alarm       
 

   

   Uruchomiło się gaszenie iskier. 

 Gaszenie iskier  

   zadzialal     
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Szczegóły dotyczące funkcjonowania urządzenia 
 

Licznik godzin pracy 

Roboczogodziny filtra (parametr 27) są zliczane przy włączonym urządzeniu, to znaczy gdy napięcie jest włączone. 
Godziny serwisowe (parametr 26) są zliczane przy włączonej filtracji. 

 

Przestawianie prędkości obrotowej przy stałej częstotliwości 

Przestawianie prędkości obrotowej przy stałej częstotliwości jest stosowane przy stałych prędkościach obrotowych 
wentylatora. Służy to zoptymalizowanemu energetycznie wykorzystaniu wentylatora.  Przy ustawieniu prędkości 
obrotowej poprzez parametr P18 można ustawić prędkość obrotową wentylatora w zakresie od 0 Hz (4 mA) do 50 Hz (20 
mA). Zadanie wartości żądanej odbywa się poprzez sygnał 4-20 mA. 

 
Regulacja podciśnienia 

Regulacja podciśnienia następuje przy ciągłych zmianach obciążenia. Na przykład przy zorientowanym na 
zapotrzebowanie wykorzystaniu miejsc odsysania. Należą do tego ramiona odsysania z klapą zamykającą w miejscach 
szlifowania i spawania lub wyciągi ze sterowaniem przesuwnym dla wielu maszyn roboczych (np. zakłady stolarskie). 
Również tutaj zapewniona jest zoptymalizowana pod względem kosztów eksploatacja, a przez to oszczędności kosztów. 

Do regulacji podciśnienia konieczny jest czujnik ciśnienia na przewodzie zasysania. Dostarcza on wartość rzeczywistą 
sterowaniu filtrem kompaktowym typu H-Line. Regulacja sterowania filtrem przejmuje zadanie przestawiania prędkości 
obrotowej, zgodnie z wartością zadaną poprzez parametr 18 w procentach. 

 
Monitorowanie filtra dodatkowego 

Przez wejście 4-20 mA można monitorować filtr dodatkowy za pomocą czujnika ciśnienia różnicowego. Zakres 
pomiarowy jest ustawiony wstępnie na 0 … 5000 Pa (odpowiednio 4-20 mA). Po przekroczeniu ustawionego punktu 
włączania p-Max-Alarm pojawia się komunikat alarmu ciśnienia różnicowego. Jeżeli monitorowanie nie jest konieczne, 
parametr 28 jest ustawiany na wartość 0. 

Taki sam komunikat alarmowy wyświetla się wówczas, gdy prąd na wejściu zacisków 11-12 sterowania filtrem 
kompaktowym typu H-Line wynosi 0 mA, a parametr 28 jest ustawiony na wartość powyżej 0 Pa. 

Monitorowanie filtra dodatkowego jest niemożliwe, gdy parametr 17 jest ustawiony na opcję „Tryb z prz.cz. 2“ W takim 
przypadku wymagane jest wejście 4-20 mA sterowania filtrem dla regulacji przetwornika częstotliwości. 
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Zegar tygodniowy 
 
Układ sterowania jest wyposażony w zegar tygodniowy, za pomocą którego można włączyć i wyłączyć filtrację. Dla 
każdego dnia tygodnia zaprogramowano 3 indywidualnie ustawiane interwały czasowe, podczas których trwa filtracja. 

Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie Nastawa fabryczna Zakres nastawy 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

1. czas włączania  godz. 6:30 godz. 0-24:00 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

1. czas wyłączania  godz. 09:30:00 godz. 0-24:00 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

2. czas włączania  godz. 9:45 godz. 0-24:00 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

2. czas wyłączania  godz. 12:30 godz. 0-24:00 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

3. czas włączania  godz. 13:00 godz. 0-24:00 

Poniedzialek 
Ustawianie czasu 

3. czas wyłączania  godz. 15:30 godz. 0-24:00 

 
Tekst na wyświetlaczu Objaśnienie Zakres nastawy 

      Rok 
       ## 

Ustawienie roku 2014-2099 

      Miesiac 
       ## 

Ustawienie miesiąca 1-12 

       Dzien 
       ## 

Ustawienie dnia 1-31 

      Godzina 
       ## 

Ustawienie godziny 0-23 

      Minuta 
       ## 

Ustawienie minuty 0-59 

     Sekunda 
       ## 

Ustawienie sekund 0-59 

 

 

Gdy dla interwału wybrano wcześniejszy czas wyłączania, niż dla czasu włączania, dany interwał jest 
nieskuteczny.Wejście zacisku 23 „zewn. ZAŁ“ jest nieaktywne, gdy parametr 20 jest ustawiony na „Tryb 2“. 

Sprężarkę można jednak przy włączonym urządzeniu wyłączyć i włączyć za pomocą przycisku I/O. 
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Przyporządkowanie zacisków  

 
dla 10-biegunowego gniazda Hartinga (komunikacja) w urządzeniach sterowniczych H-Line  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zacisk gniazda 
Hartinga 

Potencjał  
24V z 

Funkcja 
Zacisk  
H-Line 

    

1 zewnątrz Filtr pracuje 17 

2 zewnątrz Filtr pracuje 18 

3 zewnątrz Zakłócenie 20 

4 zewnątrz Zakłócenie 21 

5 H-Line Filtr włączony  23 

6 H-Line Filtr włączony  24V + 

7 zewnątrz dp-Filtr 4-20mA/2-10 V  6 

8 zewnątrz dp-Filtr GND 5 

9 Rezerwa  - 

10 Rezerwa  - 
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Dokumentacja elektryczna 
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Konserwacja, utrzymanie w należytym stanie i usuwanie zakłóceń 

Bezpieczeństwo pracy i okres użytkowania urządzenia odsysającego zależą w znacznym stopniu od prawidłowej 

konserwacji. Zakłócenia eksploatacyjne spowodowane przez niewystarczającą lub nieprawidłową konserwacją mogą być 

przyczyną wysokich kosztów napraw i długich okresów przestoju. Prawidłowa konserwacja jest warunkiem zapewnienia 

świadczeń gwarancyjnych. Konserwacja wymagana jest po 2500 godzinach pracy, najpóźniej co rok.  

Nieodzowna jest regularna konserwacja przez personel fachowy. 

  

Uwaga - Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji 

eksploatacji 

Planowanie konserwacji i prac serwisowych 

Firma ULMATEC chętnie wykona wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe. 

 

Jak często ... ... co należy zrobić 

Przy pierwszym uruchomieniu / 24 

godziny po pierwszym uruchomieniu  

•  Należy zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było uruchamiane wyłącznie 
za pomocą przewidzianego do tego celu przełącznika Włącz/Wyłącz, a nie 
wyłącznika głównego, ponieważ w przeciwnym razie dezaktywowane jest 
oczyszczanie. W dłuższym okresie może to doprowadzić do zabrudzenia 
filtrów.  

• Sprawdzić, czy wszystkie przewody, przyłącza i obudowa urządzenia są 

szczelne. 

• Przed podłączeniem urządzenia sprawdzić, czy przewód sprężonego 
powietrza nastawiony jest na 4-6 bar i jest wolny od oleju i wody.  

• Skontrolować, czy agregat ssący pracuje prawidłowo. 

• Zlecić fachowcowi sprawdzenie temperatury łożyska. 

• Dokręcić wszystkie śruby. 

• Zlecić fachowcowi kontrolę wszystkich zacisków w szafie sterowniczej 

i dokręcić wszystkie śruby. 

    Zlecić sprawdzenie prądu pobieranego przez silnik sprężarki. 
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Jak często ... ... co należy zrobić 

Codziennie 

• W pierwszym miesiącu należy kontrolować wychód pyłu codziennie, aby 
ustalić okres między opróżnieniami. Odprowadzenie należy opróżniać 
różnie w zależności od przypadku zastosowania. 

• W pierwszym miesiącach należy kontrolować wychód pyłu codziennie, aby 

ustalić okres między opróżnieniami.  

Wychód należy opróżniać różnie w zależności od przypadku zastosowania. 

Zalecamy opróżnianie wychodu tak często, jak to możliwe. 

• Skontrolować wszystkie elementy urządzenia i przewody  

pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 

• Sprawdzić, czy wszystkie przewody, przyłącza i obudowa urządzenia są 

szczelne. 

• Skontrolować, czy agregat ssący pracuje spokojnie. Nietypowe odgłosy 

pracy lub wibracje wskazują na niewyważenie wirnika. Zlecić niezwłoczną 

wymianę uszkodzonych części lub naprawić je. 

• Uwzględnić wskazania komunikatów zakłóceń na jednostce sterującej. 
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Jak często ... ... co należy zrobić 

Co miesiąc  

lub po 150 godzinach pracy 

• Sprawdzić działanie filtra. Skontrolować przy tym przewody i elementy 

konstrukcyjne po stronie gazu oczyszczonego pod kątem wydostawania 

się / smug pyłu. Zlecić niezwłoczną naprawę miejsc nieszczelności. 

• Sprawdzić przewód rurowy pod kątem osadów. 

Co pół roku  

lub po 1000 godzin pracy 

• Przeprowadzić kontrolę wzrokową elementów filtracyjnych. Zlecić 

niezwłoczną wymianę uszkodzonych filtrów. 

• Zlecić sprawdzenie wirnika zespołu sprężarkowego pod kątem 

zapieczonych osadów, rozkładu materiału i odkształceń. 

• Dokręcić wszystkie śruby. 

• Sprawdzić wszystkie kable elektryczne i przewody doprowadzające pod 

kątem ewentualnych uszkodzeń. 

Co rok  

lub po 2000 godzin pracy 

• Do tej konserwacji zamówić zawczasu serwis firmy ULMATEC. 

• Konserwacja obejmuje test wszystkich podzespołów istotnych dla 

bezpieczeństwa. 

• Raz w roku klient zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę zgodnie 

z przepisami BHP (BGV A3). Jej przeprowadzenie można zlecić 

elektrykowi serwisu firmy ULMATEC. 

W regularnych odstępach czasu • Wychód pyłu należy opróżniać w regularnych odstępach czasu (zalecamy 

wdrożenie harmonogramu konserwacji).   

• Należy sprawdzać urządzenie odsysające lub elementy dobudowane, np. 

systemy rur i wbudowane komponenty  

(np. sygnalizatory iskier, dysze wodne itd.) pod kątem osadów / 

zanieczyszczeń i prawidłowości działania. 

• Jeżeli występuje przemiennik częstotliwości, bezwzględnie konieczne jest 

kontrolowanie co miesiąc filtrów zamontowanych w szafy sterowniczej przy 

układzie chłodzenia i w razie potrzeby ich wymiana. 
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Rozpoznawanie i usuwanie zakłóceń 

Aby rozpoznać lub usunąć zakłócenie, należy zawsze używać poniższych list kontrolnych. W przypadku wystąpienia 

zakłócenia, które nie zostało uwzględnione na tych listach, należy natychmiast wezwać serwis firmy ULMATEC. 

 

Zakłócenie Możliwa przyczyna Możliwy środek zaradczy 

Silnik sprężarki nie uruchamia 

się / uległ awarii. 

Nastąpiła awaria bezpiecznika lub 

wyłącznika ochronnego po stronie 

obiektu. 

• Zlecić sprawdzenie przez fachowca 

elektryka wszystkich bezpieczników, 

wyłączników ochronnych i przewodów 

przyłączeniowych w obiekcie. 

Silnik sprężarki jest przeciążony.  

Samoczynny wyłącznik silnikowy 

wyłączył silnik. 

• Zlecić włączenie i ewentualnie 

nastawienie wyłącznika ochronnego przez 

fachowca elektryka. 

• Wezwać serwis firmy ULMATEC, jeśli 

błąd wystąpi ponownie. 

Silnik sprężarki wyłącza się 

przed osiągnięciem roboczej 

prędkości obrotowej. 

Samoczynny wyłącznik silnikowy 

jest niewłaściwie nastawiony. 

• Zlecić nastawienie samoczynnego 

wyłącznika silnikowego przez fachowca 

elektryka, ewentualnie przewidzieć ciężki 

rozruch. 

Prąd pobierany przez silnik jest 

za wysoki. 

Kierunek obrotów silnika jest 

błędny. 

• Zlecić fachowcowi elektrykowi zmianę 

kierunku obrotów. 

Opory powietrza w urządzeniu są za 

małe. 
• Wezwać serwis firmy ULMATEC. 

Nie jest osiągana żądana ilość 

powietrza. 

Kierunek obrotów silnika jest 

błędny. 

• Zlecić fachowcowi elektrykowi zmianę 

kierunku obrotów. 

Wydajność odsysania 

urządzenia jest 

niewystarczająca. 

Nieszczelności w przewodzie gazu 

nieoczyszczonego przy zespole 

filtracyjnym. 

• Sprawdzić szczelność wszystkich 

przewodów i miejsc połączeń. 

• Skontrolować, czy zbiorczy pojemnik na 

pył jest szczelnie osadzony na obudowie 

filtra. 

Filtry nie zostały wymienione / 

oczyszczone. 
• Oczyścić lub wymienić filtry.  
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Zakłócenie Możliwa przyczyna Możliwy środek zaradczy 

Sprężarka pracuje niespokojnie 

- niewyważenie wirnika. 

Sprężarka została zamonto-wana „z 

naprężeniami“ 

• Zlecić sprawdzenie złączy śrubowych 

sprężarki. 

Wirnik jest niewyważony 
• Zlecić sprawdzenie wirnika i ewentualnie 

jego wyważenie przez fachowca. 

Zapieczone osady na wirniku. 

• Zlecić usunięcie zapieczonych osadów. 

• Zlecić wyważenie wirnika przez fachowca. 

• Zlecić sprawdzenie łożyskowania. 

• Skontrolować stan elementów 

filtracyjnych. 

Rozkład materiału na wirniku. • Niezwłocznie wezwać serwis firmy 

ULMATEC. 

• Zlecić wyważenie wirnika i sprawdzenie 

łożyskowania przez fachowca. 

Odkształcenia wirnika (przegrzanie). 

Zużycie na wirniku. 

Wzrost temperatury 

w łożyskowaniu. 

Zwiększone przenoszenie ciepła 

w przypadku sprężarek z gorącym 

tłoczonym medium. 

• Obniżyć temperaturę tłoczonego medium. 

• Zlecić kontrolę łożyskowania przez 

fachowca. 

W przypadku suchych urządzeń 

filtracyjnych: Smugi pyłu na 

prze-wodach i elementach 

konstrukcyjnych po stronie 

powietrza wywiewanego 

Elementy filtracyjne są uszkodzone 
• Niezwłocznie powiadomić serwis firmy 

ULMATEC i zlecić wymianę filtrów 

W przypadku odpylaczy 

mokrych: 

Nie jest osiągany poziom wody - 

nie następuje rozruch 

urządzenia 

Nie dopływa woda 

• Sprawdzić, czy przewód doprowa-dzający 

wodę nie jest zamknięty (np. przez zawór 

kulowy w przewodzie doprowadzającym) 

• Sprawdzić, czy otwiera się zawór 

elektromagnetyczny 

W przypadku odpylaczy 

mokrych: 

Wyciek wody po stronie gazu 

oczyszczonego 

Nie wbudowano dzianiny metalowej  

Dzianina metalowa poluzowała się  

• Sprawdź dzianinę metalową  

• Nie wolno eksploatować urządze-nia bez 

dzianiny metalowej  

• Niezwłocznie wezwać serwis firmy 

ULMATEC. 
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Utylizacja komponentów urządzenia 

 

  Uwaga - Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 

instrukcji eksploatacji 

 

• Wyłączyć urządzenie. 

• Opróżnić urządzenie. 

• Zlecić odłączenie urządzenia od zasilania energią elektryczną przez wykwalifikowanego fachowca elektryka. 

• Oczyścić urządzenie. 

• Rozłożyć urządzenie na poszczególne elementy. 

• Dokładnie oczyścić z przywierającego pyłu elementy urządzenia nadające się do ponownego zastosowania. 

• Zutylizować poszczególne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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Ocena  ryzyka  
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Deklaracja zgodności WE 

w rozumieniu dyrektywy WE w sprawie maszyn 2006/42/WE, załącznik II, część 1. A 

Konstrukcja niżej wymienionej maszyny / niżej wymienionych maszyn została opracowana, skonstruowana i wykonana 

zgodnie z dyrektywami WE wymienionymi w niniejszej deklaracji. 

Konstrukcja maszyny w wersji wprowadzonej przez nas do obrotu spełnia podstawowe wymagania z zakresu 

bezpieczeństwa i zdrowia dyrektyw WE wymienionych w niniejszej deklaracji. 

W przypadku nieuzgodnionej z nami modyfikacji maszyny niniejsza deklaracja traci ważność. 

Pełnomocnik do spraw dokumentacji: Sebastian Moll 

Typ maszyny:  IRF/ISF, IEP/IES/DDE, INP/INS, NAS/WDE/OES, SRA, ISP/ISS, ILA, 

FEP/FEZ/FES/FET, MRG/MAG, ATU/ATR, AHS/AHO, AHU/APU, ASM/ASP 

Miejsce oznakowania:  przód maszyny 

Producent i adres:  ULMATEC GmbH 

 Weißinger Straße 15 

 89275 Elchingen  

Inne zastosowane dyrektywy WE: 

2009/105/WE proste zbiorniki ciśnieniowe  

2004/108/WE dyrektywa WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej  

2006/95/WE dyrektywa WE w sprawie niskiego napięcia  

Zastosowane normy zharmonizowane, w szczególności: 

DIN EN ISO 12100-1  Bezpieczeństwo maszyn. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady konstrukcyjne, terminologia, 

metodyka 

DIN EN ISO 12100-2 Bezpieczeństwo maszyn. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady konstrukcyjne, Wytyczne 

techniczne i specyfikacje 

DIN EN ISO 13857 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 

kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych 

EN 349 Bezpieczeństwo maszyn. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała 

człowieka 

EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn. Elektryczne wyposażenie maszyn. Wymagania ogólne 

Do oceny pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej wykorzystane zostały: 

DIN EN 50178 Elektroniczne elementy wyposażenia 

DIN EN 61000-6-4  Kompatybilność elektromagnetyczna.  

Emisja zakłóceń w środowisku przemysłowym 

DIN EN 61000-6-2  Kompatybilność elektromagnetyczna.  

Odporność na zakłócenia w środowisku przemysłowym 

 

Ulm, dnia 28.10.2013 
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Harmonogram serwisu i konserwacji  

Konserwacja została przeprowadzona w dniu:  

 

Data:  Przez firmę / konsultanta:   Następna konserwacja wymagana 

w dniu:  
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