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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING! Lees de gebruiksaanwijzing

voor het gebruik van de machine.

Dustcontrol behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en is
niet verplicht om eerder geleverde producten aan te passen.

Dustcontrol AB
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Kumla Gårdsväg 14
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Tel: + 46 8 531 940 00
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Veiligheidsvoorschriften
LET OP! Gebruik het apparaat niet zonder het lezen van de instructies. Lees en volg deze instructies voordat u de machine gebruikt. Voorafgaand
aan het gebruik, informatie, instructie en training
voor het gebruik van stof-verwijdering machine en
afgezet stof dient te worden gezocht. Het personeel moet voldoen aan de norm 1999/92/EG te
leren kennen.
De machine mag alleen worden gebruikt in zone
22 waar bij normaal bedrijf een explosieve atmosfeer (lucht / brandbaar stof) niet normaal of slechts
van voorbijgaande aard.

4. Lichamelijk letsel - Waarschuwing sterke
druk!
Start de ventilator alleen nadat deze is aangesloten op de luchtkanalen. Zorg ervoor dat
de afzuiging nooit contact maakt met het
lichaam,zoals bijvoorbeeld een hand. De
afzuigunit genereert een hoge onderdruk wat
ernstig letsel kan veroorzaken.
Waarschuwing voor warme afvoerlucht.
Uitlaat lucht, kan zeer heet zijn.
5.

Beknellingsgevaar
Als u de container leegt, dan moet u een
trolley of een verplaatsbare draagconstructie
onder de container plaatsen voordat u de excentervergrendeling ontgrendelt. Beknellingsgevaar - de container kan zwaar zijn.
Ook bij het transport van de volledige machine, in het bijzonder wanneer deze is voorzien
van wielen, moet u voorzichtig zijn. De machine is erg zwaar en er bestaat het risico op
ongevallen, vooral op hellingen.

6.

Elektriciteit
Als de machine wordt geleverd zonder geïntegreerd bedieningspaneel en het paneel
bevindt zich niet in de buurt van de machine,
dan moet er naast de machine een isolator
worden gemonteerd. Repareer de elektrische
onderdelen niet zelf, neem contact op met een
erkende elektrotechnicus. Storingen kunnen
verwondingen veroorzaken. De elektrische
aansluitingen mogen uitsluitend door een
erkende elektrotechnicus worden uitgevoerd.
Raadpleeg ook hoofdstuk 9, ’Waarschuwing’.

- LET OP! Deze machine zal alleen bin-

7.

2. Omgeving van de werkruimte
Hou de ruimte rondom de centrale unit
schoon. Werk niet met licht ontvlambare middelen in de nabijheid van de machine en sla
deze daar ook niet op.

Belangrijke meting
Sluit altijd de vergrendelbare werkschakelaar
af voordat u met de stofafscheider gaat werken.

8.

Controleer op schade
Controleer de machine regelmatig op schade.
Bij constatering van schade dient deze uitsluitend te worden hersteld door een door Dustcontrol aangewezen servicepunt.

Let op!
Bij het gebruik van elektrische machines dient u
altijd de basis veiligheidsvoorschriften te hanteren
om kans op brand, elektrische schokken en persoonlijke schade te voorkomen, let hierbij ook op:
1.

Belangrijk!
Geen hete of gloeiende deeltjes kunnen worden gezogen met het apparaat. De machine
mag niet worden gebruikt voor explosieven,
onstabiel of poryfora deeltjes.

- WAARSCHUWING! De gebruiker moet voldoende worden geïnstrueerd
over het gebruik van deze machines.

- WAARSCHUWING! Deze
machine is alleen voor droge gebruiken.

- LET OP! Deze machines mag alleen
binnenshuis worden gebruikt.

nenshuis worden opgeslagen.

3.

Overbelasting
Bij het afgeven van een alarmsignaal door de
machine dient de machine uitvoerig te worden
nagekeken op eventuele beschadigingen. Bij
constatering van beschadiging zal er reparatie moeten plaatsvinden, dit mag uitsluitend
worden uitgevoerd door een door Dustcontrol
aangewezen servicepunt. Volg altijd de regelgeving die geldt voor de door u gebruikte
materialen. Gebruik de machine alleen voor de
daarvoor bestemde doeleinden.
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Als het netsnoer beschadigd is, moet worden
vervangen door de fabrikant is het de officier
van dienst of gekwalificeerd om gevaar te
voorkomen.
9.

Waarschuwing
Maak alleen gebruik van accessoires en reserveonderdelen uit de artikellijst van Dustcontrol. Indien u onderdelen van andere origine
toepast, met name filters en kunststof zakken,
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Veiligheidsvoorschriften
kan er lekkage van stof ontstaan met mogelijk
gezondheidsrisico voor u.

hun safety. Kinderen moeten onder toezicht
om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te
worden door personen (inclusief kinderen) met
een lichamelijke, zintuiglijke of psychische, of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij beengiven toezicht of instructie over het apparaat
door een persoon die verantwoordelijk is voor

Deze machine is ontworpen voor commerciële
doeleinden, zoals hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuur
bedrijven.

Systeem beschrijving DC 11-Module
Gebruik
De DC 11-Module is een stofafzuiging die ontworpen is om stof en schilfers aan de bron op te
zuigen. De stofafzuiging en turbopump zijn samen
op een g chassis gemonteerd. De machine kan op
een vast leidingsysteem worden aangesloten. Als
alternatief, of in combinatie hiermee, kunt u het als
een mobiele eenheid gebruiken. Maar dan moet
deze voor de elektriciteit met een 5-polige Euroaansluiting en wielen worden uitgerust. U dient de
machine te verplaatsen met een heftruck of palletwagen.
Opties
Het product bestaat uit een groot aantal verschillende opties op basis van de afbeelding op de
volgende pagina. De machine kan worden gebruikt
met turbopompen van 5,5 - 18,5 kW, met of zonder
geïntegreerd bedieningspaneel en met verschillende opties om de machine te legen, zoals zakken of
containers van verschillende volumes en andere
hanteringsystemen. Het kan mobiel met wielen of
stationair zijn, met automatische of handmatige

reiniging van het filter en worden uitgerust met of
zonder HEPA-microfilter.
Filtereenheden
De filtercycloon reinigt de lucht ef ficiënt. Het stof,
dat zwaarder is dan lucht, wordt door centrifugaalkracht tegen de wanden van de cycloon geduwd
en valt op de basis van de cycloon, waar de uitlaat
zich bevindt. De lucht wordt naar het midden
van de cycloon geduwd en naar boven door een
fijnfilter. De lucht kan uit de werkplaats worden geblazen, of door een HEPA-filter terug in de werkplaats. Het verzamelde stof wordt in een plastic
zak of container opgevangen. Het filter wordt door
perslucht of handmatig gereinigd.
Turbopomp
De onderdruk wordt geproduceerd door een
turbopomp die vacuüm produceert. Vanwege het
ontwerp is het normaal dat de turbopump heet
wordt als deze in werking is.
De DC-11 Module is voorzien van een vacuümklep
(met uitzondering van de DC 11-Module S), waardoor de turbopomp voldoende koellucht ontvangt
zelfs wanneer alle uitlaten zijn gesloten.

Systeem beschrijving DC Green System
Het DC Green System maakt gebruik van twee bedrijfsmodi
voor het systeem:
1.

In de bedieningsmodus wordt de snelheid zo
geregeld dat de negatieve druk in het systeem
constant wordt gehouden. Houd er echter rekening mee dat als de inlaten worden geopend
of gesloten, er een korte verandering (5-15
sec) ontstaat in het drukniveau met als gevolg
een grotere/kleinere stroming in de open inlaten.

2.

In de energiebesparingsmodus schakelt het
systeem over naar een lagere druk, vaak
20-40% van de gebruiksdruk. De energiebesparingsmodus start, zodra alle inlaten
zijn gesloten. Dit gebeurt echter wel met een
bepaalde vertraging. Zodra een inlaat wordt
geopend, schakelt het systeem terug naar de
bedieningsmodus. Tijdens de overgang stijgt
de negatieve druk geleidelijk gedurende een
periode van 5-20 sec.
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Systeem beschrijving TPR
Regeneratieve blowers
De turbopompen van Dustcontrol zijn regeneratieve blowers. TPR heeft twee impellers die zijn
verbonden voor parallelle stroming. De impellers
roteren in de blowerbehuizing met extreem lage
toleranties. De pompen tolereren geen vervuilde
luchtstroom. De TPR drukt lucht samen en het
is daarom normaal dat de lucht heet wordt als hij
aanstaat.
Koellucht
Turbopompen met TPR-aanduiding zijn parallel verbonden, tweetraps met een aandrijfriem
aangedreven eenheden. De koellucht wordt in de
pomp gevoerd door een verstelbare vacuüm-overdrukklep. De vacuümdruk in het systeem wordt
zo op een constant niveau gehouden, zelfs als de
luchtstroom schommelt.
De motor- en de vacuüm-overdrukklep ontvangen
koellucht uit de onderkant van de behuizing van de
eenheid. De vrije doorgang van koellucht moet in
geen enkel geval worden geblokkeerd. Standaard
worden afdekschotten met de pomp meegeleverd

ter bescherming tegen bladeren, papier, enz.
Terugloopklep
De pomp wordt standaard geleverd met een
terugloop-overdrukklep. Bij installaties met meerdere pompen stroomt de lucht niet terug door een
niet-operationele pomp.
Aandrijfriem
De pomp wordt aangedreven met een aandrijfriem.
De overbrengingsverhouding en de grootte van de
motor bepalen de capaciteit van de pomp.
Als er aanpassingen moeten worden gemaakt
aan de prestatiekenmerken van de pomp, kan
dit worden gedaan door de motor en de aandrijfverhouding te veranderen. Neem contact op
met Dustcontrol voor meer informatie. U vindt het
adres en telefoonnummer op de laatste pagina van
dit document.
Thermische overbelastingsbeveiliging
Voor de bescherming van de pomplagers beschikt
de pomp over thermische bescherming die de
pomp stopt bij 120OC. De thermische bescherming moet worden verbonden met het bedieningspaneel.

Bediening DC 11-Module
Starten en stoppen (op standaard geïntegreerde bedieningspanelen)
De machine kan handmatig worden gestart en gestopt
door op de drukknoppen op het paneel te drukken. Na
een dergelijke start zal de machine max. 2 uur werken en
vervolgens automatisch worden gestopt. De maximale
looptijd kan worden aangepast, zie hieronder
Als het werkgebied/vacuümpunt is uitgerust met
een microschakelaar/pressostat, dan kunt u deze
op afstand in- en uitschakelen. Als er geen uitlaat
is geopend, dan blijft de machine 5 min. werken en
zal vervolgens worden uitgeschakeld. De tijd kan
worden aangepast, zie hieronder.

2016-05-30

De machine kan ook worden geconfigureerd voor
de klokregeling; start/stop wordt dan geregeld door
een geprogrammeerde klok. De eenheid wordt dan
meestal ingesteld om tijdens de shifts te werken
en tijdens de pauzes te worden uitgeschakeld. Om
de klok in te stellen, zie hieronder.
Reiniging van het filter (automatisch)
Als het systeem wordt uitgeschakeld, wordt de
filter gedurende 4 minuten door een luchtpuls
gereinigd. Elke 20 seconden kunt u de luchtpulsen
horen, zoals harde stoten in de filtereenheid. Het
tijdstip om het filter te reinigen kan worden aangepast, zie hieronder. Ook automatische filterreiniging tijdens bedrijf kunnen voor een aantal installaties worden gespecificeerd. U kunt ook handmatig
het reinigingsproces voor de filter starten, via een
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Bediening DC Green System
Starten en stoppen
De eenheid wordt handmatig gestart en gestopt
via het display, zie hieronder: Als alternatief voor
handmatig opstarten kunnen de inlaten worden
voorzien van microschakelaars/drukschakelaars.
Als er geen inlaat open is, draait de eenheid 5 minuten door voordat hij uitgaat. De doorlooptijd kan
worden aangepast, zie hieronder.

Let op: als er zuigapparatuur wordt gebruikt die
kleiner is dan 38, moet de klep kort opengehouden
worden, voordat de slang wordt aangekoppeld. Zo
kan het systeem overschakelen op de bedieningsmodus. Als de apparatuur zeer kleine afmetingen
heeft, kan het nodig zijn om een gat in de slangaansluiting of de slang te maken om extra lucht toe
te laten. Het gat moet 15-20 mm zijn.

Het systeem kan ook worden aangepast aan
besturing met behulp van een tijdschakelaar. Dit
betekent dat starten en stoppen worden geregeld
via een geprogrammeerde tijdschakelaar. Deze
gebruiksmodus wordt vaak uitgevoerd na een
dienst, als het systeem tijdens pauzes uitschakelt
en het filter wordt gereinigd. Voor details over het
instellen van de tijdschakelaar, zie hieronder.

Het systeem kan ook worden geconfigureerd voor
filterreinigen tijdens gebruik. In dit geval worden de
filters ongeveer één keer per uur gereinigd, als het
systeem in de energiebesparingsmodus staat.

Bediening DC 11-Module
knop op het bedieningspaneel.
Reiniging van het filter (handmatig)
Het filter moet 1-2 maal per dag worden schoongemaakt wanneer deze continu in bedrijf is.
1. Start de machine.
2. Sluit de afsluiter op de inlaat van de machine.
3. Met een langzame, gelijkmatige beweging
opent u de bovenzijde van de puls door de
hendel omhoog te brengen. Herhaal dit drie tot
zes keer.
4. Open de afsluiter.
Afgescheiden materiaal legen
Al het afgescheiden materiaal wordt verzameld
onder de cycloon in een plastic zak of container.

De plastic zak moet worden vervangen als het stof
zich ongeveer 5 cm onder de uitlaatklep bevindt.
De plastic zak moet worden afgesloten wanneer
deze uit de machine wordt genomen. Gebruik alleen originele plastic zakken.
De container moet worden geleegd wanneer deze
ongeveer 3/4 vol is. Sommige containers hebben
een kijkglas zodat u kunt zien hoe vol de container
is. Als u de container leegt, dan moet u een trolley
of een verplaatsbare draagconstructie onder de
container plaatsen voordat u de excentervergrendeling ontgrendelt.
Alarm
Als het alarmlamp brandt is de motorbeveiliging
geactiveerd. De fout moet worden onderzocht en
verholpen voordat de motorbeveiliging wordt hersteld en het systeem opnieuw kan worden opgestart.
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Bediening DC 11-Module
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Technische Gegevens DC 11-Module

Met HEPA-Modul= 2100-2150

Afmetingen en opstelling:
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Technische Gegevens DC 11-Module XL

1553
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Technische Gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS

Art. nr.

14123x

14124x

1412Fx

14146x

1414Px

14136x

1413Px

Turbopomp

TED 30

TED 30

TED 36

TPD 30

TPD 36

TSD 30

TSD 36

Motor

5.5 kW

7.5 kW

10 HP

11 kW P

15 HP P

11 kW S

15 HP S

Frequentie

50 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

RPM

3000 rpm

3000 rpm

3600 rpm

3000 rpm

3600 rpm

3000 rpm

3600 rpm

In-/Uitlaat

Ø 108/100

Ø 108/100

Ø 108/100

Ø 108/100

Ø 108/100

Ø 108/100

Ø 108/100

Max dp

22 kPa

22-18 kPa

22 kPa

22 kPa

20 kPa

40 kPa

43 kPa

Nominale druk

18 kPa
450 m3/h

18-17 kPa
550 m3/h

18 kPa
500 m3/h

18 kPa
800 m3/h

18 kPa
850 m3/h

30 kPa
450 m3/h

32 kPa
560 m3/h

Max Q
Gewicht

200 kg

225 kg

225 kg

260 kg

260 kg

250 kg

250 kg

Geluidsniveau

60 dB(A)*

63 dB(A)*

63 dB(A)*

63 dB(A)

64 dB(A)

63 dB(A)

64 dB(A)

IP54

IP54

IP54

IP54

Sound level 1 m
met frequentieregelaar

60-65 dB(A)*

Beveiligingsklasse IP54

IP54

61-67 dB(A)

61-67 dB(A)
IP54

* Geluidsniveau met extra demper op uitlaat 5 dB (A) lager dan de vermelde gegevens.

Technische Gegevens DC 11-Module XL
TECHNISCHE GEGEVENS DC 11-Module XL
Frequentie

15 kW

20 hp

18,5 kW

25 hp

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

RPM

4000 rpm

4000 rpm

4300 rpm

4300 rpm

In-/Uitlaat

Ø 108/108

Ø 108/108

Ø 108/108

Ø 108/108

Max dp

26 kPa*

26 kPa

28 kPa*

28 kPa

Nominale druk

20 kPa

20 kPa

20 kPa

20 kPa

Max Q

1000 m3/h

1000 m3/h

1000 m3/h

1000 m3/h

Geluidsniveau
1m

66 dB(A)*

66 dB(A)*

66 dB(A)*

66 dB(A)

Gewicht

456 kg

456 kg

478 kg

478 kg

* DC Green System max 22 kPa
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Technische Gegevens DC Green System
TECHNISCHE GEGEVENS
Art. nr.

14124L/14124N

14146L/14146N

14136L/14136N

Turbopomp

TED 30

TPD 30

TSD 30

Motor

7,5 kW

11 kW

11 kW

RPM

3000 - var

var

var

Inlaat

Ø 108

Ø 108

Ø 108
22 kPa

Max dp

22 kPa

22 kPa

Nominale druk

18 kPa

18 kPa

18 kPa

Max Q

600 m3/h

1100 m3/h

600 m3/h

Gewicht

225 kg

270 kg

260 kg

Geluidsniveau

62 - 67 dB(A)*

63 - 69 dB(A)*

63 - 69 dB(A)*

IP54

IP54

151/

153/

15 kW

18.5 kW

1m

Beveiligingsklasse IP54

* Geluidsniveau met extra demper op uitlaat 5 dB (A) lager dan de vermelde gegevens.

Technische Gegevens DC 11-Module/XL
Filter, standaard, Geplooid polyester
Art. nr.

4292/ 4284
8.4/12 m2

Totaal Filter capaciteit
Afscheidingsgraad

EN 60335-2-69 part 1
Main Filter, optional
Type
Art. nr.
Totaal Filter capaciteit
Afscheidingsgraad

lter )

Art. nr.

> 99.9 %

Totaal Filter capaciteit
Afscheidingsgraad

EN 1822-1 HEPA H13
lter

99.95%
80 oC

PTFE coated pleated
429201/428401 Filterreiniging met Reverse Pulse
8.4/12 m2
Luchtdruk

EN 60335-2-69 part 1

> 99.9 %

42807
3.7 m2

4 l/s, 4 bar
6 mm
24 VDC, 19A

Aansluiting, zuigslang
Elektrische aansluiting

Technische Gegevens TPR/TSR
Beschrijving
Motor
kW
Toerental
rpm
Gewicht
kg
Max dP
kPa
Nom. druk
kPa
Max Q
m3/h
Geluidsniveau 1 mtr.
van de unit
dB(A)

TPR 35

TPR 40

TPR 43

TSR 43

TPR 47

TSR 47

TPR 50

TSR 50

11
3500
400
22
20
1000

15
4000
400
26
22
1200

18,5
4300
430
28
22
1400

18,5
4300
430
46
35
650

22
4700
450
29
23
1500

22
4700
450
50
37
700

30
5000
530
30
25
1600

30
5000
530
54
40
800

66

66

66

66

66

66

66

66

Inlaat/Uitlaat Ømm 160/160 160/160 160/160 108/108 160/160 108/108 160/160 108/108
2016-05-30
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Technische Gegevens TPR/TSR
V
220-240/
380-420
380-420/
660
500
575
220/440

Hz

TPR 35
11 kW

TPR 40
15 kW

TPR 43
18.5 kW

TSR 43
18.5 kW

TPR 47
22 kW

TSR 47
22 kW

TPR 50
30 kW

TSR 50
30 kW

50

-

106802

107202

107252

107702

107752

109202

109252

50
50
60
60

106600
-

106800
106801
106806
106804

107200
107201
107206
107204

107250
107251
107256
107254

107700
107701
107706
107704

107750
107751
107756
107754

109200
109201
109206
109204

109250
109251
109256
109254

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VERMOGEN EN ENERGIEVERBRUIK
kPa
60

Pu

6

50

8

40
30

4

2

3

5 7

20
10

1

0
200

400

600

800

6

10

1

4
20

8
30
kW

P

1000

Q
1200

1400

2

3

1600

5

m3/h

7

TPR 35 11 kW
TPR 40 15 kW
TPR 43 18,5 kW
TSR 43 18,5 kW
TPR 47 22 kW
TSR 47 22 kW
TPR 50 30 kW
TSR 50 30 kW

NEDERLANDS

VERMOGEN

Art. nr.

De capaciteitsgraﬁeken voor de Dustcontrol vacuüm
pompen zijn door empirische metingen verkregen en als
zodanig opgegeven.
Drukverlies aan de uitlaatzijde door een normale uitlaat
(demper, terugslagklep of bocht) zijn in de graﬁek inbegrepen.
Aanvullende hulpstukken zoals een diffuser kunnen voor
extra drukverlies zorgen; houdt hiermee rekening.
Genoemde volumestroom is voor standaard lucht
(101,3 kPa bij 20graden Celsius).
Vermelde curven zijn voor onderdruk, opgegeven beneden
de relatieve atmosferische druk op zeeniveau.
De vacuümpompen kunnen tevens gebruikt worden voor
overdruk en zullen dan een groter drukverschil produceren.

TPR 35, TPR 40, TPR 43, TPR 47, TPR 50
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Installatie
1

6

De machine kan op een betonnen ondergrond/
vloer van geschikte dikte worden gemonteerd.

2
5

3

De elektrische aansluiting moet worden aangesloten op adequate startapparatuur. De installatie
dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde installateur. Als alternatief is er een 5-pins
Euro-aansluiting beschikbaar.
De machine is voorbereid voor 3-fasige elektriciteit en beschikt over laagspanningskabels in de
behuizing.

4

7

Verbindingspunten
1. Persluchtaanvoer 4 l/s, 4 bar (voor gebruik met
automatische filterreiniging).
2. Elektrische voeding (voor gebruik met geïntegreerd bedieningspaneel).
3. Aansluitpunt voor microschakelaar (indien beschikbaar).
4. Aansluiting motorspanning van een afzonderlijke
aansluitkast (in sommige gevallen).
5. Inlaat naar cycloon (kan worden gedraaid voor
de gewenste richting).
6. Uitlaat.
7. Gaten om de machine aan de grond te bevestigen (indien bestaand).

De elektrische kabels moeten zo worden gemonteerd dat het nog steeds mogelijk is om de machine
200 mm te verhogen, om de lagers te kunnen
vervangen, zonder dat de elektrische verbinding
moet worden ontkoppeld.
Een aparte, afsluitbare stroomonderbreker moet
worden geïnstalleerd zodat deze gemakkelijk
toegankelijk is vanaf de pomp. Sluit de leidingen
aan de inlaat aan en indien mogelijk ook aan de
uitlaat. Start de pomp nooit zonder dat de juiste
kabels en slangen zijn aangesloten. Als de uitlaat
naar omhoog is gericht, dan moet deze worden
aangesloten op een uitlaatdiffuser, een elleboog
of flap zodat er geen regenwater of voorwerpen in
de uitlaat kunnen komen. De temperatuur van de
afgevoerde lucht kan 100-150o C bedragen.
Plaats de plastic zak onder de cycloon of sluit de
container aa.

Fabrieksinstelling
2016-05-30
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Installatie

Als de machine tegen een muur wordt gemonteerd, dan raden we de opstelling aan die op de
bovenstaande afbeelding wordt weergegeven.
1.
2.
3.

Zak vervangen/container verwijderen
Toegang tot bedieningspaneel
Verwijderbaar paneel (de andere panelen zijn
niet verwijderbaar)

Installatie
A. Maximale trekbelasting.

B. Niet optillen vanaf deze
zijde.

C. De pomp moet verankerd
worden op een vlakke betonnen vloer. Er kunnen twee
pompen boven op elkaar
gemonteerd worden.
DC 11-Module - 16
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Installatie
1.

Veranker de pomp op een betonnen vloer.

8.

2.

Verwijder de omkastingspanelen van de pomp
en monteer indien nodig het beschermrooster.
Zie (A).

Thermische beveiligingen moeten worden
geïnstalleerd om recht te hebben op garantie.

9.

3.

Verbindt het leidingwerk met zowel de inlaat
als de uitlaat. Zet de pomp niet aan zonder
deze te hebben aangesloten op het leidingwerk.

De schakelkast zal moeten worden voorzien
van bescherming tegen overbelasting, welke
zal moeten worden ingesteld en getest door
een gediplomeerd elektricien. Controleer de
juiste draairichting van de motor.

4.

Omdat de pomp niet geschikt is voor het
verplaatsen vervuilde lucht, moet de inlaat van
de pomp altijd verbonden zijn met een voorafscheider voorzien van een filterunit. Zie (B).
De pomp kan niet tegen vervuilde lucht.

5.

Een extra geluiddemper kan worden geïnstalleerd indien het geluidsniveau omlaag moet
worden gebracht van 75 dB (A) naar 62-64
dB(A). Zie accessoires.

6.

Als de uitlaat verticaal is gemonteerd en
bloot wordt gesteld aan het weer, dient er een
regenbescherming op gemonteerd te worden.
Zie (C). Uitgestoten lucht kan een temperatuur
tot 150 °C bereiken.

7.

Elektrische aansluitingen mogen alleen worden gemaakt door een gekwalificeerd elektricien. Een aparte vergrendelbare werkschakelaar zal moeten worden geïnstalleerd waar
deze gemakkelijk te bereiken en in zicht van
de pomp is.
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Uitvoering van een test
De machine wordt gewoonlijk ingesteld op een
nominale druk. De druk kan worden veranderd
door de vacuümontlastingsklep aan te passen.
Deze mag de max. druk van de machine niet overschrijden. Voor de 7,5 kW DC 11-Module kan de
druk hoger dan de vermelde max. druk van 19 kPa
worden ingesteld, tot 23 kPa, op voorwaarde dat
de hoogste rpm, niveau 3 (70 Hz) is vergrendeld.
1.

Controleer of de voeding naar de machine is
afgekoppeld.

2.

Controleer of er niemand gewond kan geraken
als de machine wordt gestart en of alle uitlaten
zijn gesloten.

3.

Sluit een manometer aan, voor onderdruk gekalibreerd op -50 kPa aan de zuigzijde zo dicht
mogelijk bij de pomp.

4.

Schakel de pomp in en luister aandachtig
naar de volgende geluiden: Een hoog gierend
geluid is normaal, afkomstig van de rotorbladen. Wanneer de pomp koellucht via de
vacuümontlastingsklep aanzuigt, kunt u een
zwak sissend geluid horen. Controleer de
draairichting van de pomp.

5.

Meet de druk. Vergelijk deze met het dimensiepunt. De druk kan worden aangepast door
de vacuümontlastingsklep aan te passen, zie
pagina 27.

6.

Controleer de werking en afsluiting van het
aangesloten uitlaatsysteem.

7.

Het is normaal dat de pomp heet wordt tijdens
bedrijf.

8.

Als het filter wordt gereinigd, hoort u gedurende 4 minuten elke 20 sec. een aantal krachtige
luchtpulsen.

Uitvoering van een test DC Green System
Constant speed:
De druk kan worden aangepast door de vacuümklep af te stellen, zie Onderhoud.
Om de bedrijfsfunctie te controleren:
1.

Zorg dat alle inlaten zijn gesloten. Sluit de
zuigapparatuur met de kleinste afmetingen/
langste slang aan.

2.

Het systeem moet sneller gaan draaien en
zichzelf op gebruiksdruk instellen.

3.

Verwijder daarna de zuigapparatuur.

4.

Het systeem moet na iets langer dan een minuut langzamer gaan draaien en overgaan op
de energiebesparingsmodus.
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Uitvoering van een test TPR
1.

2.

3.

Controleer of de stroom van het systeem is
uitgeschakeld. Controleer de snaarspanning
(Figuur B op de volgende pagina). Draai de
pomp en luister of er enig geluid is dat kan
duiden op versleten lagers of onbalans in de
schoepwielen. Controleer of inlaat en uitlaat
zijn aangesloten. Controleer tevens of de onderdrukklep is aangesloten.
Monteer de geluiddempende panelen van de
omkasting. Controleer of niemand gewond kan
raken wanneer de pomp wordt aangezet en
dat alle openingen zijn afgesloten.
Sluit een gekalibreerde manometer voor
onderdrukken tot minimaal -50 kPa aan op de
inlaat zo dicht mogelijk bij de pomp.

4.

Schakel de pomp aan en luister oplettend of u
een van de volgende geluiden hoort: Een hoog
huilend geluid van de schoepwielen is normaal. Wanneer koellucht wordt aangezogen is
een sissend geluid hoorbaar.

5.

Meet de onderdruk. Vergelijk deze met de
corresponderende waarde uit de grafiek. De
onderdruk kan worden ingesteld met de onderdrukklep. Zie – Instellen van de onderdrukklep.

6.

Controleer de werking en montage van het
aangesloten leidingwerk.

7.

Open het aantal aansluitingen waarvoor het
systeem is ontworpen. De onderdrukklep moet
nu volledig gesloten zijn.

8.

Het is normaal dat de pomp heet wordt tijdens
bedrijf.

Onderhoud
Onderhoudspunten
1.

2.
3.
4.

Smering van de onderste lager P en S-modellen (altijd)
Smering en controle van vacuümontlastingsklep (altijd) (niet gemonteerd op S-modellen)
Filter vervangen (fijnfilter, altijd)
Microfilter (optioneel)

Constant speed:
2a. Smering en inspectie van de vacuümklep (niet
geïnstalleerd op S-modellen) (altijd)

DC Green System:

2b. Controle van de sensoren
3. Vervanging van het filter (fijnstoffilter, altijd)
4. Micro HEPA-filter (optioneel)
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Onderhoud DC Green System
DC Green System (2b):
Het functioneren van de sensoren moet ook worden gecontroleerd tijdens het onderhoud van de
pomp.
1. Controleer het overschakelen tussen de
energiebesparingsmodus en de bedieningsmodus
volgens het “Proefdraaien” hierboven.
2. Controleer de gebruiksdruk als het systeem in
bedieningsmodus is (minimaal één inlaat open).

Als het alarm van de thermosensor afgaat, moet
eerst worden gekeken naar het functioneren van
de stromingssensor. Als het systeem niet overschakelt naar de energiebesparingsmodus als alle
inlaten zijn gesloten, raakt de pomp oververhit.
Deze fout kan worden veroorzaakt doordat de stromingssensor niet normaal werkt, doordat er een
groot lek in het systeem is, of omdat de gebruikte
zuigapparatuur te weinig lucht aanzuigt.

Onderhoud DC 11-Module
Onderhoud van machine

De DC-Module 11 moet jaarlijks worden getest
en onderhouden. Versleten onderdelen moeten
worden vervangen.
Breng werking en levensduur niet in gevaar. Gebruik alleen Dustcontrol-onderdelen.
Tijdens het onderhoud en service moet de machine worden uitgeschakeld door gebruik van de
hoofdschakelaar.
Smering (1) (voor de DC 11-Module S en P-modellen)
De lager van de turbopompen moet ten minste
eenmaal per jaar worden gesmeerd met speciaal
vet voor kogellagers, onderdeelnr. 9683.
•
•

Maak de koelflens van de achterste lager los
Controleer of er nog voldoende smeermiddel
is en vul 2/3 van het volume.

•

Vervang de O-ring, onderdeelnr 4789, en
monteer de koelflens opnieuw.

Filter vervangen (3)

Het is belangrijk dat het filter wordt vervangen als
deze niet meer efficiënt kan filteren. De periode
tussen het vervangen is afhankelijk van het type
stof dat u afzuigt en waaraan het filter wordt blootgesteld.
Het fijn filter moet ten minste een keer per jaar
worden vervangen. U mag alleen een Dustcontrolfilter gebruiken. Gebruik ademhalingsbescherming
tijdens het vervangen van het filter. Zorg dat onbeschermde personen niet aan het schadelijke stof
worden blootgesteld.
1.

Schakel de machine uit en vergrendel de
schakelaar.
2. Gebruik ademhalingsbescherming
3. Maak de bovenzijde van de cycloon los
4. Ontkoppel de borgring voor het filter.
5. Til het fijnfilter eruit en plaats deze in een
plastic zak.
6. Plaats een nieuw filterpatroon
7. Monteer de borgring van het filter opnieuw
8. Til de bovenkant op en sluit aan.
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Onderhoud DC 11-Module
lter vervangen:
Verwijder de bovenkant (pos 10) van de cycloon
door de vergrendelingsring te demonteren.
Verwijder de oude uitlaat. Monteer de nieuwe uitlaat
(pos 28). Sluit de uitlaat aan met slang d100 artnr.
2030 op de inlaat van de pomp. Gebruik koppelstuk
artnr. 3031 om de slang d110 artnr. 2030 stevig te
bevestigen aan de inlaat van de pomp.
Verwijder de trechter van de elektromagnetische
klep met een haaksleutel of een Zweedse tang.
Monteer de buis (pos 1) op de elektromagnetische
klep Monteer de trechter op de buis (pos 1).
Monteer het onderste filter (pos 8) op het fijnfilter in
de cycloon.
Monteer de bovenste filter (pos 8) op de HEPAmodule (pos 3).
Monteer de HEPA-module (pos 3) op de uitlaatmodule.
Vergrendel alles met de vergrendelingsring (pos 9).
Draai de acht MRT 6*50 schroeven (pos 4) vast
zodat beide filters worden vastgezet (pos 8). Inspecteer vanaf de binnenkant van de HEPA-module (pos
3) dat de filters (pos 8) goed vast zitten. Gebruik
afdichtmiddel Loctite542 of vergelijkbaar voor de
acht MRT 6*50 schroeven (pos 4).
Monteer de bovenkant (pos 10) op de HEPA-module
(pos 3).
Vergrendel alles met de vergrendelingsring (pos 9).
Max Q= 1000 m3/h
Max dp= 40kPa
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Onderhoud
De pomp moet minimaal twee maal per jaar worden geïnspecteerd en worden gesmeerd volgens de intervallen vermeld onderaan deze pagina.
1.

Schakel de pomp aan en luister naar ongewone geluiden.
Wanneer alle aansluitingen gesloten zijn, zal een sissend
geluid worden gehoord, welke wordt veroorzaakt door de
onderdrukklep.

2.

Schakel de pomp uit en vergrendel de werkschakelaar.

3.

Verwijder de geluiddempende panelen van de omkasting.

4.

Controleer of de stroom van het systeem is uitgeschakeld.
Controleer de snaarspanning fig). Draai de pomp en luister
of er enig geluid is dat kan duiden op versleten lagers of
onbalans in de schoepwielen.

5.

Controleer de spanning en de conditie van de aandrijfsnaren.
De aandrijfsnaren vormen een paar, zodat nooit een oude
en nieuwe aandrijfsnaar samen moeten worden gebruikt.
Daarom is het van belang altijd beide snaren te verwisselen,
nooit één. (A).

Verwisselen van de snaren
Til de motormontageplaat op met de moer (1);
Verwissel de snaren.
Trek de snaren aan met de moer (2) en pas de spanning in
de snaren aan, zoals wordt geïllustreerd (B).
6.

Controleer dat de as, pomp en motor in lijn met elkaar zijn
en dat de pullies schoon zijn. De snaren moeten niet onder
een hoek in de pulleys draaien. De hoek van de pomp kan
worden veranderd d.m.v. een schroef (3), fig (C).

7.

De lagers van de turbopompen moeten worden gesmeerd
met op vet voor Dustcontrols pump, art. nr. 9928.

Smeren van de lagers
D.m.v. de smeernippel (4) fig (c) moeten de voorste lagers
worden gesmeerd. Voeg smeer toe totdat het uit de as komt.
Door de vinvormige lagerafdekking (5) te verwijderen, kunnen de achterste lagers gesmeerd worden. Controleer eerst
de conditie van het smeermiddel en vul dan de ruimte voor
2/3 met nieuw smeermiddel.
Verwissel de O-ring, art. nr. 4789 en leg de lagerafdekking
weer op zijn plaats.
Intervallen waarop gesmeerd moet worden

Δp

TPR 40

Δp

TPR 43

22 kPa

1500 h

22 kPa

1500 h

25 kPa

750 h

25 kPa

1500 h

28 kPa

-

28 kPa

1000 h

30 kPa

-

30 kPa

-

40 kPa

-

40 kPa

-
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Onderhoud
Constante snelheid(2a):

1.

D

Vacuümontlastingsklep (niet DC 11-Module Smodellen)
Demonteer de vacuümontlastingsklep (D). Reinig
en smeer de as en lagers. Controleer de rubberen
afdichting (E). Vervang indien gescheurd of verhard (onderdeelnummer 4710).

4.
2.

E

3.

Controleer de werking van de hydraulische demper
(F).

F

Constante snelheid:
Vacuümontlastingsklep aanpassen (niet voor DC
11-Module S-modellen)

De klep werd vooraf ingesteld met een negatieve
druk van (18 kPa). Als dit moet worden aangepast,
gebruik dan de volgende procedure:
-

Sluit een manometer aan de zuigzijde aan en
meet met een volledig gesloten inlaat.
Schakel de pomp uit en demonteer de vacuümontlastingsklep.

-

Verwijder de behuizing van de demper (1) en
meet afstand A.

-

Maak de borgmoer los (3)

-

Pas de veerspanning aan door de veerschotel
te draaien (4).

2016-05-30

De compressie van de veer (2) bepaalt de openingdruk. Als de afstand A met 1,5 mm wordt
gewijzigd, dan geeft dit een verandering in druk
van 1 kPa.
-

Monteer de klep na het aanpassen en test de
druk.

-

Controleer alle kabels en aansluitingen, repareer indien nodig.

-

Monteer de beschermkappen opnieuw, start
de pomp op en test deze.
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Accessoires
Omschrijving

Art. nr.

lter, polyester
lter, polyester DC 11-Module XL
Plastic zak, 90 l
Container 40 l
Container, 60 l
Container, 40 l, volledig roestvrij

4292
4284
4714
40070
40412
40624

Omschrijving

Tegenwicht voetklep
Kegel,bodem
lter
Adapter H = 90

Art. nr.

7462
40655
42807
4749

Voor andere accessoires, zie de Dustcontrol
catalogus

4030

Garantie DC 11-Module
De duur van de garantie is voor een periode van 1 jaar bij
normaal gebruik, bij intensiever gebruik zal de garantie in
evenredigheid afnemen.
Eventuele fabrieksfouten vallen onder de garantie. Dit geldt
uitsluitend voor machines die voorzien zijn van alle door de

fabrikant geleverde originele onderdelen. Indien u andere
onderdelen heeft toegepast op deze machine vervalt deze
garantie. Herstelreparaties onder garantie dienen uitsluitend
worden uitgevoerd door Dustcontrol of door Dustcontrol
geautoriseerde vertegenwoordigers. Bij ongeautoriseerde
reparaties vervalt de garantie.

Garantie TPR
Er moeten thermische beveiligingen worden
geïnstalleerd.
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Probleemoplossing
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Filterreiniging werkt niet.

Geen aanvoer Perslucht.

Controleer de slangen, aansluitingen en de compressor.

Defect Elektrische voorziening.

Controleer de magneet-klep, verbindingen, zekeringen, kabels en
de transformator.

De rode alarmlamp brandt.

De motorbescherming werd
geactiveerd.

Onderzoek wat er mis is en reset
de motorbeveiliging.

Motor werkt niet.

Elektrische toevoer is niet
aangesloten.

Aansluiten.

De elektrische stroom
bereikt de machine niet.

Een elektrotechnicus moet de voorziening controleren.

Elektrische ontkoppeling is
vergrendeld.

Zoek de persoon die verantwoordelijk is voor de vergrendeling en
controleer of het systeem klaar is
voor gebruik. Maak de vergrendeling ongedaan.

Motorbeveiligingsschakelaar
(Logo) bevindt zich in stopstand.

Schakel de stroomonderbreker in.

Thermische overbelasting is
bereikt.

Indien de thermische overbelastingbeveiliging van de turbopomp
geactiveerd is, moet eerst de
oorzaak worden opgespoord en
het probleem worden verholpen
alvorens het systeem opnieuw op
te starten. Daarna kan de indicator
worden gereset.

Incorrecte zekering.

Gebruik correcte zekeringklasse en
type.
Neem contact op met een elektrotechnicus voor nader onderzoek.

De motor stopt direct na het
starten.

De thermische beveiliging is
niet goed ingesteld.

Sluit de slang aan.
Schoonmaken.

Zuigslang niet aangesloten.
De motor draait, maar geen
zuigkracht.

2016-05-30

Geblokkeerde slang of
slangen.

Sluit een plastic zak of een container aan.

Er is geen plastic zak of
container op de vuller aangesloten.

Dit moet worden opgelost door een
elektrotechnicus.
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Probleemoplossing
Probleem

Oor z aak

O p l o s si n g

Richting van ventilator is omgekeerd.

Lokaliseer en herstel.

Aandrijfsnaar gebroken.

Controleer de filters en reinig
deze indien nodig.

Lekkage in het leidingwerk.

Vervangen.

Verstopte filters.

Schakel de machine uit en
bestel een servicebeurt.

Abnormaal geluid uit de machine.

Afval in de machine.

Controleer het filter en vervang
het patroon indien nodig.

Machine blaast stof.

Filter beschadigd, geperforeerd
of niet goed gemonteerd.

Pomp werkt, maar slechte zuigkracht.
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Probleemoplossing DC Green System
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Alarmcodes
E.OHT
Andere codes - zie handleiding
van de omvormer

Alarm thermische sensor

Controleer de werking van de
stromingssensor. Vervang de
sensor indien nodig.
Controleer op lekken in het systeem. Sluit deze af.
Controleer of de zuigapparatuur
een inlaat heeft met een diameter van minder dan 32 of een erg
lange slang. Probeer in dit geval
een gat van 15-20 mm te maken
in de aansluiting van de slang.

Slechte zuiging bij de inlaat

Snelheid van de pomp wisselt
omhoog en omlaag.

2016-05-30

De stromingssensor detecteert geen stroming - het
systeem blijft in energiebesparingsmodus.

Controleer de werking van de
stromingssensor. Vervang de
sensor indien nodig.
Controleer of de zuigapparatuur
een inlaat heeft met een diameter van minder dan 32 of een erg
lange slang. Probeer in dit geval
een gat van 15-20 mm te maken
in de aansluiting van de slang.

Aanpassing

Een klein verschil is normaal.

Natuurlijke vibratie in het
systeem.

Als het verschil te groot is, neem
dan contact op met Dustcontrol
voor details over het bijstellen
van het systeem.

DC 11- Module - 27

Par t No 94153 - F

Adjusting of theaanpassen
Tijdschakelaar
timer
Tijdschakelaar
Instellingen
Toetsen:
Omhoog
Links
Rechts
Omlaag

We 15:51

ESC + gewenste toets

2007-02-14

Toetsen:
Esc
OK

We 15:51

2007-02-14

Druk op de toets ESC
Stop

set param
set...
Prg name
Druk op de toets

Stop

set param
set...
Prg name

Druk op de toets OK en gebruik daarna de toetsen
om het tijdschakelblok te vinden dat u wilt wijzigen

B1

Bloknummer: B1

TA =00:00m

Doorlooptijd:
05 min : 00 sek

T =05:00m

Druk op de toets OK
Gebruik de toetsen
en de toetsen

om de wijzigingen aan te brengen
om de cursor te verplaatsen,
om de waarde te wijzigen.

Druk op de toets ESC

om wijzigingen af te ronden.
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Tijdschakelaar aanpassen
De volgende instellingen kunnen op dezelfde manier worden gewijzigd:

B2

T =00:30m

B2 - Vertraging voor reinigen van het
filter

TA =00:30m

B3

T =04:00m

B3 - Reinigingstijd van het filter

TA =00:00

B4

B4 - Pulsen filterreiniging
TH = Pulsduur
TL = Tijd tussen pulsen

Th =00:30s
Tl =20:00s
TA =00:00

Verwijder de jumper om te activeren

B5
Th =04:00m
Tl =56:00m
TA =00:00

B5 - Tijdschakelaar voor filterreiniging
tijdens gebruik
TH = Reinigingstijd van het filter
TL = Tijd tussen reinigingen

B6

T =02:00h

B6 - Max. bedrijfstijd

TA =00:00

Block number

B7

B7, B8 en B9 - Wekelijkse tijdschakelaar
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1

D = -------ON =00:00
OFF =00:00
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Dag van de week: MTWTFSS
AAN-tijd
UIT-tijd
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Tijdschakelaar aanpassen
Wijzigen van de wekelijkse tijdschakelaar:
B7

1

D = MTWTF-ON = 06:00
OFF = 11:00

Eerste AAN-tijd:
Maandag tot vrijdag
Start 06:00
Stop 11:00

Druk op de toets OK
Gebruik de toetsen
en de toetsen
Druk op de toets

Druk op de toets

B7

2

D= MTWTF-ON = 11:30
OFF = 15:00

om de wijzigingen aan te brengen
om de cursor te verplaatsen,
om de waarde te wijzigen.

esc
ESC om wijzigingen af te ronden.

key
Tweede AAN-tijd:
Maandag tot vrijdag
Start 11:30
Stop 15:00

Druk op de toets OK
Gebruik de toetsen
en de toetsen

om de wijzigingen aan te brengen
om de cursor te verplaatsen,
om de waarde te wijzigen.

Druk op de toets

om wijzigingen af te ronden.

esc
ESC

Druk op de toets

B7

3

D = MTWTF-ON = 15:15
OFF = 17:00

Derde AAN-tijd:
Maandag tot vrijdag
Start 15:15
Stop 17:00

Druk op de toets OK
Gebruik de toetsen
en de toetsen

om de wijzigingen aan te brengen
om de cursor te verplaatsen,
om de waarde te wijzigen.

Druk op de toets esc
ESC om wijzigingen af te ronden.
Er zijn 9 mogelijke AAN-tijden.
B7 1 , B7 2 , B7 3
B8 1 , B8 2 , B8 3
B9 1 , B9 2 , B9 3
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Tijdschakelaar aanpassen
Instelling datum en tijd
We 15:51

2007-02-14

Druk op de toets ESC

Stop

set param
set...
Prg name
Druk op de toets

Stop

set param
set...
Prg name
Druk op de toets

Stop

set param
set...
Prg name
Druk op de toetse

OK

clock

contrast
startscrn.
Druk op de toets

OK

Set clock
s/w time..
sync

Druk op de toets

OK

Set clock
su 00:00

yyyy-mm-dd

2003-01-01
Gebruik de toetsen
en de toetsen
Druk op de toets ESC
2016-05-30

om te bewerken
voor navigatie
om wijzigingen af te ronden.
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Tijdschakelaar aanpassen
Instelling zomer- en wintertijd
We 15:51

2007-02-14

Druk op de toets

ESC

Stop

set param
set...
Prg name

Druk op de toets

tweemaal

Stop

set param
set...
Prg name

Druk op de toets

OK

clock

contrast
startscrn.

Druk op de toets

OK

Set clock
s/w time..
sync

Druk op de toets

Set clock
s/w time..
sync

Druk op de toets OK

On

off
s/w time:
on -> eu

Druk op de toets OK

eu

Gebruik de toetsen

om een tijdzone te selecteren.[ EU, UK, US, AUS, AUS-TAS, NZ

Druk op de toetse ESC

om wijzigingen af te ronden.
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Startalarm
Green System - DC 11-Module

Start vanaf het snelheidsbedieningspaneel:

Display

Gebruik

H0 L d

Druk langer dan 2 seconden op

2 seconden indrukken
Druk op
om de PU-gebruiksmodus te selecteren
Druk op FWD
STARTEN

om de controller te

Druk op STOP
RESET
STOPPEN

om de controller te

0.00

PU

Display

Alarmen

E.OHT

Thermische bescherming is geactiveerd

De pomp raakt oververhit.
Controleer waarom en herstel de fout

STOP
Druk op RESET
om het alarm
OPNIEUW IN TE STELLEN
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Wijzigen van de ingestelde waarde/max. snelheid
Green System DC11-Module, uitleg display
Hoofdscherm (F1)

ingesteld.
Door F3 in te drukken wordt het scherm ’Filter
Clean’ geopend waar de gewenste tijden kunnen
worden ingesteld voor het reinigen van het filter.
Door F4 in te drukken wordt het scherm ’Language’ geopend waar de taal kan worden ingesteld.
Zie onderstaande afbeeldingen voor de verschillende schermen.

After RT (F2)

Op dit scherm wordt de huidige status van de
machine weergegeven. Vanaf dit scherm kan de
motor worden in-/uitgeschakeld, het systeem na
een alarm opnieuw worden ingesteld en het filter
worden gereinigd. Door de knop F4 te gebruiken
kan het scherm ’Service’ worden geopend en van
daaruit zijn ook de andere schermen bereikbaar.
Er moet een ’wachtwoord’ worden ingevoerd om
het menu ’Service’ te openen. Dit wachtwoord is
aan de achterkant van het display te vinden.

Filter clean (F3)

Service (F4)

Language (F4)

De systeemdruk kan vanaf hier worden ingesteld.
De fabrieksinstelling is 18kPa. De functies voor
starten en reinigen kunnen worden getest door
respectievelijk de knop ’Start ’ of ’Filter Clean’
ingedrukt te houden.
Door F1 in te drukken wordt het ’Hoofdscherm’
geopend.
Door F2 in te drukken wordt het scherm ’After RT’
geopend waar de gewenste uitlooptijd kan worden
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Vervangen van zak/container

Gebruik altijd een stofmasker bij het vervangen van de zak en zet de hoofdschakelaar op 0.
De zak onder het filtercycloon moet regelmatig
worden vervangen. Het is belangrijk om de vulgraad van de plastic zak te controleren om overvulling
te voorkomen. Als de zak te vol is, kan dit leiden
tot een verstopt filter en zal in ieder geval leiden tot
een grote puinhoop als u de zak vervangt.

Het is belangrijk dat u het systeem uitschakelt
voordat u de zak vervangt. Open de riem die de
zak vasthoudt.

Verwijder de zak uit het filtercycloon. Zorg ervoor
dat de zak er niet afglijdt en op de vloer valt.

2016-05-30
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NEDERLANDS

Vervangen van zak/container

Sluit de zak om te voorkomen dat stof in de kamer
komt. Gebruik tape of iets dergelijks. Gooi de zak
weg volgens de plaatselijke regelgeving.

Bevestig een nieuwe plastic zak. Gebruik altijd de
originele Dustcontrol plastic zak. Andere plastic
zakken kunnen scheuren en hierdoor kan er stof in
de ruimte komen.

Trek de riem aan.
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Vervangen van zak/container

Zorg ervoor dat de plastic zak onder de riem is
geplaatst, rondom de filtercycloon.

Start het systeem!

2016-05-30
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Reserveonderdelen

84041
40443

Turbopumps

4292

kW
5.5
7.5
11 P
11 S

4706

Nr kat.
42752
42758
42728
42494 UL/CSA

3361
3031
42559

System Control Panel

42741

42739

42742

42737
8001

42738

42736
Turbopump

3007

KTION
INSTRU
CTION
INSTRU
IE
BETR BS
UNG
ANLEIT

4482

42741

42736
94153-F

42742

42739
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Reserveonderdelen

Extra
module ring
Part no 43302
lter
Part no 42807

Outlet module
Part no 43303

4782

TPR/TSR 11-30 kW

(TPR)

4756

4635

*
4636
4762

4789

4954

*

4636

4763

*
4906

8199

*

*

*
4905

*

4757 *

*

4760

4781
4635
(TSR)

4923
4943

4928

492900

4926

4932
4926

4922

495201
495202
4920

4921

4936
4927

4777
4935

4786

4775

Motor

4947
4925

4949
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471800
471801

4934
476601

4931

4946
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3007
4933

4710
8001
4700/4701
3031
3040
4942

4937

494503
494502
494501
494500
494504
4737
478003
478002
478001
478000
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Reserveonderdelen

Nederlands
Art. nr. Omschrijving

Art. nr. Omschrijving

Art. nr. Omschrijving

3007
3031
3361
40443
42559
42736

42737
42738

4292
4482
4706
8001
84041
94153-F

Gezamenlijke klem 76
Verbindingstuk 108
Elleboog, 90 o, D = 108
Trechter
Afdekplaat, rubber gat D = 20
Geluidsabsorberend, Afdek
plaat
4164
Reparatieset TPR/TSR 40-50
4635
Impeller
4636
Impeller behuizing
4756
Tussenstuk TPR
4757
Deksel
4760
Deksel
4762
Pomp Axle
4763
Spacer plaat
4781
Tussenstuk TSR
4782
Tussenstuk TPR
4905
Spacer ring
4906
Spacer ring
4954
Lagerdeksel
3007
Klem
3031
Joint klem
3040
Stalen kegel ø 110/108
4700
Turbopump TSR
4701
Turbopump TPR
4710
Pakking TPR
471800 Pomppoelie 50 Hz
471801 Pomppoelie 60 Hz
4737
Motorpoelie TPR 35, 11 kW
476601 Pakking

42739
42741
42742

Geluidsabsorberend top
Geluidsabsorberend
separator
Geluidsabsorberend, kant
Afdekplaat, kant
Afdekplaat, voor/achter

4775
Spilschacht
4777
Steunstang
478000 Motorpoelie
TPR/TSR 40 15 kW
478001 Motorpoelie
TPR/TSR 43 18,5 kW
478002 Motorpoelie
TPR/TSR 47 22 kW
478003 Motorpoelie
TPR/TSR 50 30 kW
4786
Rubberen dempers
4789
Pakking
4920
Raamzijde, links
4921
Raamzijde, rechts
4922
Dwarsbalk
4923
Top afdekplaat
4925
Voorkap panel TPR
4926
Zijpaneel panel
4927
Onderste paneel
4928
Rugdekking panel
492900 Geluiddemper TPR
4931
Pomp frame
4932
Tussenstuk

4935
4936
4937
4942
4943
494500
494501
494502
494503
494504
4946
4947
4949
495201
495202
8199

Filter
Trillingsdemper
Onderkegel
Vacuümontlastingsklep 76
Magneetventiel DC
Oorspronkelijke gebruiksaan
wijzing DC 11-Module
ens bocht, rechts
ens bocht, links
Stelschroef
Koellucht huisvesting
Motor Plate
Geluiddemper
Hijsoog
Aandrijfriem set
15 kW, 18.5 kW, 50 Hz
Aandrijfriem set30 kW, 50 Hz
15 kW, 18.5 kW, 60 Hz
Aandrijfriem set
22 kW, 30 kW, 60 Hz
Aandrijfriem set 11 kW, 50 Hz
Aandrijfriem set 22 kW, 50 Hz
Screen rok
Screen rok
Spacer ring 11-22 kW
Kabelgarnituur 11-22 kW
Kabelgarnituur 30 kW
Thermische beveiliging
compleet120o C

* opgenomen in reparatie uitrusting Art. nr. 4164
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Reserveonderdelen

Onderdrukklep

4452
98001-06

4450

98001-02
98001-06

98001-03

4167
4710
98001-01

98001-05

4453

Art. nr.

Omschrijving

Art. nr.

Omschrijving

Art. nr.

Omschrijving

4167

Reparatieset Vacuum
ventiel
Hydraulische demper

4452
4453
4710
98001-01

Axle
Ventielplaat
Rubberen afdichting
Kegel 76

98001-02
98001-03
98001-05
98001-06

Axle deksel
Drukplaat
Klephuis
Plaat

4450
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EG-verklaring van overeenstemming

Wij verklaren hiermee dat DC 11-Module in overeenstemming is met en voldoet aan de volgende standaard en richtlijnen: 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1.
Serienummer en productiedatum staan vermeld op het typeplaatje op de machine.
Dustcontrol AB

Nina Uggowitzer
CEO
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DUSTCONTROL WORLDWIDE
Dustcontrol AB
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: +46 8 531 940 00
Fax: +46 8 531 703 05
support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

DK
Erenfred Pedersen A/S
- Construction
Rebslagervej 7
DK-9000 Aalborg
Tel +45 98 13 77 22
info@ep.dk
www.ep.dk

IR
BioMedoc International Group
Rutherford House, Pencroft way,
Manchester Science Park,
UK - Manchester, M15 6SZ
Tel: +44 161 820 8441
info@biomedoc.com
www.biomedoc.com

PT
Metec-Mecano Técnica, Lda.
Lugar da Cova da Raposa Sete
Casas
PT-2670-570 Loures
Tel: +351 21 797 02 91
geral@metec.pt
www.metec.pt

AT
Dustcontrol Ges.m.b.H.
Gradnerstrasse 120-124
AT-8054 Graz
Tel: +43 316 428 081
info@dustcontrol.at
www.dustcontrol.at

Dansk Procesventilation ApS
- Industry
Vangeleddet 73
DK-2670 Greve
Tel: +45 61 270 870
info@dansk-procesventilation.dk
www.dansk-procesventilation.dk

RU
SovPlym Ltd
Revolution Highway, 102-2
RU-195279, St Petersburg
Tel: +7-812-33-500-33
mau@sovplym.spb.ru
www.sovplym.com

AU
Archquip - All Preparation
Equipment
130 Lytton Rd
AU-4171 Bulimba QLD
Tel: +61 7 3217 9877
www.allpreparationequipment.com.au

EE
G-Color Baltic OÜ
Ülase 13
EE-10613 Tallinn
Tel: +372 682 5919
sales@g-color.ee
www.g-color.ee

IT
Airum srl
via Maestri del Lavoro 18
Roveri-2
IT - 40138 Bologna
Tel: +39 (0)516 025 072
info@airum.com
www.airum.com

BENELUX
Dustsolutions B.V.
Eiffelstraat 44
NL-8013 RT Zwolle
Tel: +31(0)38-2020154
sales@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl
BG
Metaltech14 Ltd
7 Parva str
BG-4207 Kadievo
Tel: +359 888 255 102,
+359 889 999 593
metaltex14@abv.bg
www.dustcontrolbg.com

ES
Barin, s.a.
C/ Cañamarejo, N o 1
Poligono Industrial
Rio de Janeiro
ES-28110 Algete - Madrid
Tel: +34 91 6281428
info@barin.es
www.barin.es

KR
E. S. H Engineering Co.
671-267 Sungsu1ga 1dong
Sungdonggu (P.O)133-112
KR-Seoul Korea
Tel: +82 (0)2 466 7966
k.u.lee@hanmail.net
www.esheng.co.kr
LT
UAB Hidromega
Mainų g. 23
LT - 94101 Klaipèda
Tel: +370 677 10254
info@hidromega.lt
www.hidromega.lt

FI
Dustcontrol FIN OY
Valuraudankuja 6
FI-00700 Helsinki
Tel: +358 9-682 4330
dc@dustcontrol.fi
www.dustcontrol.fi

LV
SIA Reaktivs
Rigas iela 113,
Salapils, LV-2169
Tel: +371 20282200
reaktivs@reaktivs.lv
www.reaktivs.lv

CA
Dustcontrol Canada Inc.
664 Welham Road
CA-Barrie, Ontario L4N 9A1
Tel: +1 877 844 8784
info@dustcontrol.ca
www.dustcontrol.ca

FR
SMH Equipements-Construction
Lieu Dit « La Fontaine »
FR-28630 Berchères Les Pierres
Tel: +33 (0)2 37 26 00 25
info@abequipements.com
www.smhequipements.com

CH
Rosset Technik
Maschinen Werkzeuge AG
Ebersmoos
CH-6204 Sempach-Stadt
Tel: +41 41 462 50 70
info@rosset-technik.ch
www.rosset-technik.ch

Dustcontrol AB France- Industry
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Tel: +46 8 53194016
hk@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

MY, ID
Blöndal Städa (M) Sdn. Bhd.
Blöndal Building, Jalan Penyair,
Section U1, Off jalan Glenmarie,
MY-40150 Shah Alam
Tel: +60 603 5569 1006
info@stada.com.my
www.stada.com.my

CN
Suzhou DustCollect Filtration
Technology Co., Ltd.
Room 218, Building B, No.1368,
Wuzhong Avenue/ District
CN-Suzhou City,
Jiangsu Province
Tel: +86 180 6800 0359
sale@dustcollect.cn
www.dustcollect.cn
DE
Dustcontrol GmbH
Siedlerstraße 2
DE-71126 GäufeldenNebringen
Tel: +49 70 32-97 56 0
info@dustcontrol.de
www.dustcontrol.de
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HU
Vandras Kft
Kossuth L. u. 65 III.29
HU-1211 Budapest
Tel: +36-1-427-0322
Mobile: +36-20-9310-349
vandras@t-online.hu
www.vandras.hu
IN
Advance Ventilation Private Ltd.
610.P.P.Towers
C-1.2.3 Netaji Subhash Place
IN-Pitampura, New Delhi-110 034
Tel: +91 11 273 557 95
sales@advanceventilation.com
www.advanceventilation.com

www.dustcontrol.com

NO
Teijo Norge A.S
Husebysletta 21
Postboks 561
NO-3412 Lierstranda
Tel: +47 3222 6565
rmapost@teijo.no
www.teijo.no
PE
E xo
Calle 3 MZ. N LT. 15
Parque Industrial El Asesor
Ate, Lima, PE – Perú
Tel: (00511) 583-8541
Cel: (0051) 968-140-066
contacto@e xo.pe
http://www.e xo.pe

SG
Blondal (S) Pte Ltd
52 Ubi Ave 3
Frontier Building
#03-29
SG-Singapore 408867
Tel: +65 6741 7277
Info@stada.com.my
www.stada.com.my
TR
Ventek Mühendislik Ltd
Adnan Kahveci Bulvari
Ünverdi Iş merkezi Nr 73
Dr: 30 Bahçelievler
TR-Istanbul
Tel: +90 212 4415596-97
info@ventek.com.tr
www.ventek.com.tr
UAE
Global Enterprises Trading Co
L.L.C.
P O Box 27914
Mussafah No. M9, Plot 50
AE-Abu Dhabi
Tel: +971-2-555 4733
sales@globalentco.com
www.globalentco.com
UK
Dustcontrol UK Ltd.
7 Beaufort Court,
Roebuck Way, Knowlhill
Milton Keynes MK5 8HL
England - GB
Tel: +44 1327 858001
sales@dustcontrol.co.uk
www.dustcontrol.co.uk
US
Dustcontrol Inc.
6720 Amsterdam Way
US-Wilmington NC 28405
Tel: +1 910-395-1808
info@dustcontrolusa.com
www.dustcontrol.us

PL
Bart Sp. z. o.o.
ul. Będzińska 41/1
PL-41-205 Sosnowiec
Tel: +48 32 256 22 33
info@bart-vent.pl
www.bart-vent.pl
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