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Zamawianie rozruchu urzadzenia 
Faksem do firmy: 
Herding GmbH Filtertechnik 
++49 9621 630 177 

Klient 

 
 
 
 

Adres 

 
 
 
 

tel:  Osoba do 
kontaktu  

faks:  
Lp. Oznaczenie typu Numer fabryczny Miejsce posadowienia (ewent.) 

1    

2    

Niniejszym zamawiamy rozruch w/w urzadzenia przez firme Herding GmbH Filtertechnik 

Zryczaltowana cena wraz z 
kosztami dojazdu  

1. Do ceny dolicza sie podatek VAT 

2. Faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu uslugi. 

3. Platnosc bez potracen w ciagu 8 dni od otrzymania faktury. 

4. Rozruch obejmuje sprawdzenie wszystkich funkcji, profesjonalne uruchomienie urzadzenia 

oraz pomiar najwazniejszych parametrów technologicznych. Oprócz tego zostanie 

przeprowadzony instruktaz. Rozruch przez pracownika firmy Herding zwieksza 

bezpieczenstwo pracy urzadzenia. 

  

Data  

Nazwisko 
 

Pieczatka / podpis  

 



Instrukcja uzytkowania i konserwacji  
 

 3/42 

 
Prosba o oferte umowy 
konserwacji 

Faksem do firmy: 
Herding GmbH Filtertechnik 
++49 9621 630 177 

Firma 

 
 
 
 

Adres 

 
 
 
 

tel:  Osoba do 
kontaktu  

faks:  

Lp Oznaczenie typu Numer fabryczny Miejsce posadowienia (ewent.) 

1    

2    

3    

4    

Prosimy o przyslanie oferty  
umowy konserwacji/przegladów w/w urzadzen 

Data  

Nazwisko 
 

Podpis  
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Spis tresci kompletny 
Instrukcja uzytkowania ma strukture modulowa, dlatego moze nie zawierac wszystkich podanych rozdzialów 

   

X 1.00 Dane techniczne Rev11 06/04 

   

X 2.00 Wskazówki BHP 
X 2.10 Instrukcja uzytkowania i konserwacji Rev00 04/01 
X 2.20 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem Rev00 04/01 
X 2.30 Objasnienie pojec Rev00 04/01 
X 2.40 Dzialania ze strony producenta Rev00 04/01 
X 2.50 Dzialania ze strony uzytkownika urzadzenia i personelu obslugi Rev02 10/03 
X 2.60 Przeplyw oczyszczonego powietrza (wg norm niemieckich) Rev01 02/04 
X 2.70 Usuwanie odpadów - pylu (wg norm niemieckich) Rev00 04/01 
X 2.80 Emisja halasu Rev00 04/01 
X 2.91 Urzadzenia zabezpieczajace (pyly niepalne, wybuchowe) Rev00 05/04 
X 2.92 Urzadzenia zabezpieczajace (pyly palne, wybuchowe) Rev00 05/04 
X 2.100 Gwarancja i rekojmia Rev01 01/03 
   

X 3.00 Transport, magazynowanie tymczasowe, ustawienie, montaz 

X 3.10 Mechanika 
X 3.10.10 Dostawa, transport wewnatrzzakladowy 

i tymczasowe magazynowanie filtra Rev01 07/02 
X 3.10.20 Dostawa, transport wewnatrzzakladowy 

i tymczasowe magazynowanie elementów filtra Rev01 06/04 
X 3.20 Pneumatyka 
X 3.20.10 Podlaczenie pneumatyki do czyszczenia elementów filtra Rev02 02/04 
X 3.30 Elektryka 
X 3.30.10 Podlaczenie elementów elektrycznych / elektronicznych Rev00 04/01 
X 3.30.20 Wskazówki dotyczace sterowania oczyszczaniem filtra  

przez urzadzenie klienta albo sterownik PLC Rev01 03/04 
   

X 4.00 Budowa i dzialanie 

X 4.10 Opis filtra  Rev00 04/04 
X 4.10.507 Zespól automatycznego oczyszczania filtra z wentylatorem/bez wentylatora Rev00 04/01 
X 4.20.10 Element filtrujacy, powlekany Rev00 04/01 
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X 5.00 Uzytkowanie 

X 5.10.101 Rozruch, wersja z dmuchawa Rev00 06/04 
X 5.20.100 Wlaczanie/wylaczanie urzadzenia filtrujacego  

bez systemu sterowania (wykona uzytkownik)  Rev00 04/01 
X 5.30.40 Sprawdzanie kierunku obrotów wentylatora (zespolu automatycznego oczyszczania 

filtra) Rev00 04/01 
X 5.40.10 Sprawdzenie oczyszczania Rev00 04/01 
   

X 6.00 Konserwacja i utrzymanie ruchu 

X 6.10.507   Terminy przegladów i konserwacji (zespól automatycznego oczyszczania filtra z      
  wentylatorem/bez wentylatora)  Rev01 11/03 

X 6.30.100 Demontaz i montaz wkladu filtra HSL (typoszereg HSL, typoszereg HSL-Modul)  
Rev00 06/04 

X 6.40.20 Wymiana uszczelki wkladu filtra HSL, po stronie powietrza nieczyszczonego uszczelki 
DUPLEX Rev01 06/04 

X 6.50.10 Czyszczenie i regeneracja powlekanych elementów filtrujacych Rev00 04/01 
X 6.60.10 Czyszczenie sterowanych magnetycznie zaworów szybkootwierajacych lektrozaworów 

szybkootwierajacych) Rev01 05/04 
X 6.60.40 Czyszczenie filtrów ochronnych w miejscach pomiaru róznicy cisnien Rev00 04/01 
   

X 7.00 Opcje 

X 7.10 Unikanie potencjalnych zródel zaplonu  Rev01 06/04 
   

X 8.00 Rysunki zespolów i czesci zamiennych, lista czesci zamiennych 

   

X 9.00 Schemat elektryczny / schemat zacisków 

   

X 10.00 Protokoly badan, swiadectwa 

   

X 11.00 Oryginalne instrukcje dla podzespolów innych producentów 

   

   
 

 

 
 



Instrukcja uzytkowania i konserwacji  
 

 6/42 

 
1.00  Dane techniczne  Rev11 06/04 
 
Tabliczka znamionowa filtra 

Herding GmbH  Tel. ++49 (0) 9621 /63 00 
Filtertechnik Fax ++49 (0) 9621 /63 01 20 
August-Borsig-Str. 3 info@herding.com 
D-92224 Amberg www.herding.com  

typ ........................................................................................... 14/18 

nr seryjny.   ........................................................... 13877 / 13878 

rok produkcji .......................................................................... 2007 

powierzchnia czynna filtra ........................................................... 107 m² 

wydatek zasysanego powietrza .............................................. 10500 m³/h 

dop. cisnienie robocze ........................................................-0,1/+0,1 bar 

dop. temperatura pracy................................................................. 30 °C 

ciezar ......................................................................................... 650 kg 

 ......................................................................................   II 3D 

 
Tabliczka znamionowa zbiornika cisnieniowego (zespolu oczyszczajacego) 

Herding GmbH  Tel. ++49 (0) 9621 /63 00 
Filtertechnik Fax ++49 (0) 9621 /63 01 20 
August-Borsig-Str. 3 info@herding.com 
D-92224 Amberg www.herding.com  

   
 urzadzenie cisnieniowe 

kategoria I       (modul A)  
 

dop. cisnienie robocze (zawór bezpieczenstwa) ............................. 5 bar 

rok produkcji  .......................................................................... 2007 

nr seryjny   ........................................................... 13877 / 13878 

pojemnosc  .............................................................................. 35 l 

dop. temperatura pracy................................................................. 30 °C 
 

barwa.........................................................................................................................................RAL 7035 
numer zamówienia (Herding GmbH) ................................................................................... AU07-00287 
numer inwentarzowy................................................................................  ITW Gema AG, 5007-05376, ri 
numer urzadzenia ....................................................................................................................... 1400056 
 
Ograniczenie filtra 
przeznaczenie ..................................................................................elektrostatische Pulverbeschichtung 
 ............................................................................................................................................................. 
rodzaj pylu ..........................................................................................................Farbpulver (MZE >3 mJ) 
 W zaleznosci od materialów i parametrów technologicznych, pyly moga miec sklonnosc do zapalenia 
 ..............W zaleznosci od metali lekkich i parametrów technologicznych, pyly moga byc wybuchowe 
 Filtr jest przeznaczony do separowania frakcji stalej z fazy gazowej. 
 Filtr nie nadaje sie do separowania bakterii lub wirusów. 
 Do filtra nie wolno zasysac zródel zaplonu! 
 Zabrania sie uzywania filtra jako "polykacza smieci"! 
 Filtr nadaje sie wylacznie do uzytkowania z nastepujacymi parametrami: 
 
Emisja halasu 
poziom cisnienia akustycznego (filtr ze zintegrowanym wentylatorem ) ................................................78 dB(A) 
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Miejsce ustawienia .............................................................................................................. przydatnosc 
ustawienie wewnatrz budynku .............................................................................................................. tak  
ustawienie na zewnatrz budynku..........................................................................................................nie 
 
Parametry pracy 
patrz parametry na tabliczce znamionowej filtra 
maksymalne obciazenie powierzchni czynnej filtra.............................................................................1,64 m³/m²min 
maksymalna temperatura gazu ............................................................................................................30 °C 
 
Elementy filtrujace 
element filtrujacy...................................................................................................................HSL 1500/18 
ilosc .......................................................................................................................................................14 szt. 
typ ........................................................................................................................................................ 3K 
wersja ..................................................................................................................................................... F  
 
Generator podcisnienia 
Obliczenia dla parametrów: maksymalna temperatura gazu i wysokosc ustawienia 
patrz parametry pracy 
typ ........................................................................................... wentylator promieniowy VE 50 S10 – 560 
zabezpieczenie przed iskrzeniem przy rozruchu ...............................................................................brak 
lokalizacja ................................................................................................................zintegrowany w filtrze 
wydatek zasysanego powietrza (w obliczeniowym punkcie pracy) ....... patrz tabliczka znamionowa filtra 
sprez (w obliczeniowym punkcie pracy) ..............................................................................................290 daPa 
moc na wale (w obliczeniowym punkcie pracy) .................................................................................12,5 kW 
predkosc obrotowa ............................................................................................................................3000 obr/min 
silnik elektryczny 
predkosc obrotowa ...........................................................................................................................3000 obr/min 
moc silnika ............................................................................................................................................15 kW 

napiecie ................................................................................................................................. ∆/Y 400/690 V 
czestotliwosc .........................................................................................................................................50 Hz 
stopien ochrony ............................................................................................................................... IP 55  
forma konstrukcji .................................................................................................................. IM B5, IM V1  
klasa materialu izolacji (Iso.-Kl.) ............................................................................................................ F  
 
Oczyszczanie 
czynnik roboczy 
czynnik gazowy ..........................................................................................................sprezone powietrze 
cisnienie zasilania.................................................................................................................................5-7 bar 
cisnienie robocze..................................................................................................................................4,5 bar 
tolerancja ..................................................................................................................................... -0,3 / +0 bar 
liczba elektromagnetycznych zaworów szybkiego otwierania ...............................................................14 szt. 
napiecie sterujace .................................................................................................................................24 V 
 
opcja: unikanie potencjalnych zródel zaplonu patrz Rozdzial 7.10 
konstrukcyjna kompensacja potencjalu ...................wszystkie elementy polaczone ze soba elektrycznie  
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2.00  Wskazówki BHP 
 
2.10  Instrukcja uzytkowania i konserwacji Rev00 04/01 
 Posiadany przez Panstwa filtr jest urzadzeniem 

zbudowanym zgodnie z najnowszym stanem techniki i 
uznanymi zasadami BHP. 

Deklaracja WE zgodnie z Dyrektywa o 
Maszynach  

Przez Deklaracje producenta WE albo Deklaracje 
zgodnosci WE oraz przez znak CE na maszynie 
potwierdzamy, ze filtr odpowiada podstawowym 
wymaganiom bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 
sformulowanym w Dyrektywie WE o Maszynach 98/37/WE. 

 Jako producent maszyny, pragniemy, przy pomocy 
obszernego rozdzialu na temat spraw BHP, zapoznac 
Panstwa z zabezpieczeniami urzadzenia na oraz zwrócic 
uwage na mozliwe zagrozenia i zalecane metody 
dzialania. 

Instrukcja uzytkowania i konserwacji Warunkiem unikniecia zagrozen dla ludzi i uszkodzenia 
filtra jest znajomosc i przestrzeganie wskazówek 
zawartych w niniejszej instrukcji uzytkowania i konserwacji. 
Niniejsza instrukcja uzytkowania i konserwacji zawiera 
najwazniejsze wskazówki na temat bezpiecznego 
uzytkowania filtra. W razie potrzeby prosimy zazadac 
dodatkowych informacji.  
Wszystkie osoby pracujace przy filtrze musza przestrzegac 
niniejszej instrukcji uzytkowania i konserwacji. 

Przechowywanie instrukcji uzytkowania i 
konserwacji 

Instrukcje uzytkowania i konserwacji nalezy stale 
przechowywac w miejscu uzytkowania filtra, aby personel 
obslugi mial staly do niej dostep. 

Inne obowiazujace przepisy Oprócz instrukcji uzytkowania i konserwacji, przestrzegac 
nalezy obowiazujacych w miejscu uzytkowania maszyny 
przepisów BHP, a takze zasad i przepisów zapobiegania 
wypadkom i ochrony srodowiska. 

Stanowiskowa instrukcja obslugi W razie wlaczenia filtra do zlozonej linii produkcyjnej 
nalezy opracowac stosownie do przeznaczenia tej linii 
stanowiskowa instrukcje obslugi, np. kolejnosc wlaczania. 

 
2.20  Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem Rev00 04/01 
 Obliczenia konstrukcyjne filtra wykonano na podstawie 

danych uzytkownika urzadzenia. Firma HERDING zaklada 
prawdziwosc tych danych. 

 Opisywany filtr jest przeznaczony wylacznie do 
separowania substancji podanej w Rozdziale 1 “Dane 
techniczne” i do zgodnego z tym przeznaczeniem 
uzytkowania. Oprócz tego uzytkownik urzadzenia winien 
zapewnic zachowanie podanych dopuszczalnych wartosci 
parametrów. 

 Wszelkie inne lub wykraczajace poza okreslone formy 
uzytkowania uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. 
Firma HERDING nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikle 
stad szkody rzeczowe i osobowe, wylaczne ryzyko takich 
dzialan ponosi uzytkownik urzadzenia. 

 W razie niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania 
maszyny moze byc ona zródlem najrózniejszych zagrozen: 
- zagrozenie bezpieczenstwa personelu obslugi  
- uszkodzenie maszyny i innych dóbr materialnych  
- pogorszenie sprawnej pracy maszyny 
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 Filtr moze powodowac zagrozenie dla uzytkownika lub dla 
dóbr materialnych, przede wszystkim: 
- w razie niezgodnego z przeznaczeniem uzytkowania  
- w razie pracy bez urzadzen zabezpieczajacych  
- w razie nieprzestrzegania wskazówek BHP  
- podczas czynnosci czyszczenia lub napraw  
 wykonywanych na pracujacym filtrze. 
W razie wystepowania szczególnych zagrozen z powodu 
zastosowania, miejsca ustawienia, kombinacji urzadzenia z 
innymi maszynami itp., konieczne sa dalsze srodki 
zapobiegawcze i instrukcje BHP, które winien opracowac 
uzytkownik urzadzenia! 

 Zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie obejmuje takze: 
- stosowanie sie do niniejszej instrukcji uzytkowania i 
konserwacji  
- dotrzymywanie terminów okresowych przegladów i  
 konserwacji (Rozdzial 6.00) 
- ustawienie i praca filtra powinny byc  
 zgodne z przepisami obowiazujacymi w kraju  
 uzytkowania. Za ich przestrzeganie odpowiedzialnosc  
 ponosi uzytkownik urzadzenia. 

 
2.30  Objasnienie pojec Rev00 04/01 
Definicja W niniejszej instrukcji uzytkowania i konserwacji posiadana 

przez Panstwo maszyna okreslana jest pojeciem filtr. 
Uzytkownik urzadzenia Osoby, które potrzebuja filtr dla celów produkcji albo dla 

zachowania bezpieczenstwa pracy, jako uzupelniajace 
albo wazne urzadzenie produkcyjne. 

Personel obslugi Osoby, które zostaly upowaznione, wykwalifikowane i 
przeszkolone do transportu, montazu, rozruchu, 
uzytkowania, konserwacji, czyszczenia i usuwania usterek 
maszyny. 
Prace na instalacjach: elektrycznej, pneumatycznej i 
hydraulicznej moga byc wykonywane tylko przez 
odpowiednio wykwalifikowany personel. 

Symbole Symbole w niniejszej instrukcji uzytkowania i konserwacji 
sa wskazówkami na temat szczególnych zagrozen i 
ostrzezen. 

       

Niestosowanie sie do tych wskazówek moze spowodowac 
szkody na osobach i dobrach materialnych. 

       

Wydzielanie sie pylu podczas pracy z pylem, nosic maske 
przeciwpylowa. 
(pyl jest materialem niebezpiecznym – niebezpieczenstwo 
wdychania) 

       

Wskazówka montazowa. Te prace moze wykonac tylko 
personel o odpowiednich kwalifikacjach. 

       

Niestosowanie sie do tych wskazówek moze spowodowac 
szkody na osobach i dobrach materialnych przez energie 
elektryczna. Prace elektryczne moga byc wykonywane 
tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych elektryków. 

       

Niestosowanie sie do tych wskazówek moze spowodowac 
szkody na osobach i dobrach materialnych przez energie 
pneumatyczna. 

 Gorace powierzchnie 

       

Niestosowanie sie do tych wskazówek moze spowodowac 
szkody na osobach i dobrach materialnych przez energie 
hydrauliczna (cisnienia oleju lub wody). 
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Zabrania sie przebywania pod podwieszonym ciezarem. 

       

Wyregulowac wydatek odsysanego powietrza zaworem 
dlawiacym w przewodzie rurowym (zasilajacym). 

       

Przed rozruchem filtra, uzytkownik winien go uziemic przez 
zacisk uziemiajacy do samodzielnie wykonanej instalacji 
uziemieniowej oraz polaczyc elektrycznie wszystkie 
elementy przewodów rurowych ze soba i z zespolem 
filtrujacym. 

       

Konieczna jest znajomosc parametrów technicznych pylu, 
aby mozna bylo ocenic zagrozenie pozarem lub wybuchem 
i ustalic odpowiednie dzialania ochronne. 

       

O strefie, w której moze pracowac opisywany filtr, 
informuje Rozdzial 1 "Dane techniczne". Nie mozna 
dokonac ogólnej oceny, poniewaz konieczne jest 
uwzglednienie stopnia ochrony przeciwporazeniowej IP 
oraz sposobu ochrony elementów elektrycznych przed 
zaplonem. 

 
2.40.  Dzialania ze strony producenta Rev00 04/01 
Umieszczenie tabliczek Tabliczki umieszczone na filtrze sa wskazówkami o 

szczególnych zagrozeniach oraz ostrzezeniami, patrz 
Rozdzial 1 "Dane techniczne ". 

 
2.50  Dzialania ze strony uzytkownika urzadzenia i personelu obslugi Rev02 10/03 
Umieszczenie tabliczek Na filtrze znajduja sie tabliczki, do tresci których personel 

obslugi musi sie bezwzglednie stosowac. 
Warunki dla personelu obslugi  Przed wykonywaniem prac na maszynie nalezy: 

- poinstruowac personel obslugi o wystepujacych 
zagrozeniach 
- personel obslugi musi przeczytac niniejsza instrukcje
 uzytkowania i konserwacji. Uzytkownik urzadzenia
 winien uzyskac pisemne potwierdzenie przeczytania i 
 zrozumienia instrukcji obslugi i konserwacji przez
 personel obslugi. 

Warunki dla uzytkownika urzadzenia Przed wykonywaniem prac na maszynie: 
- uzytkownik urzadzenia musi, o ile to niezbedne,  
 zobowiazac personel obslugi do noszenia sprzetu  
 ochrony osobistej. Zwlaszcza noszenia masek przeciw-  
 pylowych przy pracy z pylami. 
- uzytkownik urzadzenia musi jasno okreslic kompetencje  
 w sprawach obslugi, konserwacji i napraw, aby nie bylo 
 niejasnosci kompetencji w aspekcie bezpieczenstwa. 

Obowiazek starannosci  
w obchodzeniu sie z filtrem 

- Przed uruchomieniem filtra personel  
 obslugi musi upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie  
 przebywaja zadne osoby. 
- filtr moze byc uzywany tylko w stanie sprawnym 
technicznie. 
- zapewnic dostateczny doplyw swiezego powietrza do  
 stanowiska pracy. 
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Oryginalne czesci zamienne i wyposazenie Oryginalne czesci zamienne i wyposazenie zostaly 
specjalnie zaprojektowane dla danego filtra. Czesci 
zamienne nie dostarczane przez producenta filtra, nie 
zostaly takze sprawdzone i dopuszczone przez 
producenta. Montaz oraz/lub stosowanie takich produktów 
moze zatem w pewnych okolicznosciach zmienic ustalone 
wlasnosci uzytkowe filtra i zagrozic bezpieczenstwu jego 
uzytkowania. Wykluczona jest odpowiedzialnosc 
producenta za szkody powstale w nastepstwie stosowania 
nieoryginalnych czesci zamiennych lub wyposazenia albo 
nieprawidlowego montazu lub wymiany. 

Ochrona wód 
(wg norm niemieckich) 

Podczas pracy z substancjami mogacymi skazic wode 
obowiazuje zasada troski. Mówi ona o tym, ze podczas 
pracy z tymi substancjami nie moze dojsc do 
zanieczyszczenia wód. Jest to zasadnicze stwierdzenie § 
19 Ustawy o Gospodarce Wodnej (niemieckiej - WHG). Ta 
zasada troski jest skonkretyzowana w Rozporzadzeniu o 
Urzadzeniach (VAwS) i w przepisach wykonawczych 
(VVAwS). 

Ochrona przeciwpozarowa W ramach dzialan zapobiegawczych, nalezy w przypadku 
palnego pylu oprózniac zbiornik pylu oraz odpowiednie 
zbiorniki separujace (np. separator duzych czastek 
wstepnego separatora iskier) raz w tygodniu albo po 
zapelnieniu 25 % pojemnosci. 
Te srodki organizacyjne winny byc ustalone przez 
uzytkownika urzadzenia w opracowanej przezen 
stanowiskowej instrukcji obslugi i podane do wiadomosci 
personelu obslugi. 
O ewentualnym zagrozeniu pozarowym w filtrze nalezy z 
odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic straz pozarna. 
Dla celów szybkiego i prawidlowego zwalczania pozaru, 
zaleca sie opracowanie przez straz pozarna lub przez 
osobe odpowiedzialna za filtr, planu akcji gasniczej. Plan 
ten winien zawierac dane na temat srodków gasniczych, 
ich wymagane zapasy, sposób uzycia i postepowanie 
podczas zwalczania pozaru.  
Pracownicy pracujacy przy filtrze winni byc przeszkoleni na 
temat postepowania w razie pozaru oraz poddawani 
corocznym cwiczeniom lub instruktazom. 
Zachowanie i wlasciwe postepowanie w razie pozaru:  
- Przygotowac reczna gasnice (srodek gasniczy musi byc  
 dostosowany do materialu palnego – pylu) 
- W razie potrzeby wezwac straz pozarna  
- Ostroznie i z ukrycia otworzyc drzwi lub otwory filtra.  
 Nie stac bezposrednio przed otworami lub  
 drzwiami! Grozi wybuch plomienia podczas otwierania  
- Gasic pozar gasnica reczna (srodek gasniczy musi  
 byc dostosowany do materialu palnego – pylu) 
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2.60  Przeplyw oczyszczonego powietrza (wg norm niemieckich)  Rev01 02/04 
Protokól badan Zawartosc pylów resztkowych w oczyszczonym powietrzu 

zalezy od separowanego materialu. W przypadku 
zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania uzyskuje sie 
zawartosc pylów resztkowych znacznie mniejsza od 
ustalonej w obowiazujacych przepisach. 
Zgodnie z niemieckimi normami, stopien separacji 
elementów filtrujacych winien byc potwierdzony w 
protokole badan wystawionym przez BIA (Instytut Ochrony 
Pracy Stowarzyszen Zawodowych = 
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz) 

Wartosci z protokolu badan - sredni stopien przepuszczania < 0,01 % 
- przydatnosc do kategorii zastosowania U, S, G, C 
 zgodnie z ZH1/487 (obowiazuje od 01/1997) 
- przydatnosc zgodnie z klasa pylu M wg normy 
 EN 60335-2-69 (od 01/1997) 

Separacja fazy stalej i gazowej Elementy filtrujace sa separatorami mechanicznymi i nie sa 
w stanie separowac gazowych substancji szkodliwych. 

       

Filtry z wbudowana dmuchawa (wentylatorem, dmuchawa 
bocznokanalowa) nie wolno podlaczac do instalacji 
wentylacyjnych w budynkach (instalacji klimatyzacyjnych 
itp.)! 

Praca z usuwaniem powietrza na zewnatrz Jesli oczyszczone powietrze jest wydmuchiwane z 
pomieszczenia pracy na zewnatrz, to nalezy przy pomocy 
odpowiedniej wentylacji nawiewnej zapewnic dostateczne 
uzupelnienie powietrza w pomieszczeniu pracy. W pracy z 
usuwaniem powietrza na zewnatrz przestrzegac 
granicznych wartosci podanych w niem. technicznych 
instrukcjach w sprawie zachowania czystosci powietrza 
(TA-Luft). 

Recyrkulacja oczyszczonego powietrza 
(praca z obiegiem powietrza) 

Recyrkulacja oczyszczonego powietrza do pomieszczenia 
produkcyjnego zalezy od materialowych wlasnosci pylu. 
Wartosci graniczne parametrów pylu, jak wartosci 
najwyzszego dopuszczalnego stezenia substancji 
szkodliwych stanowisku pracy (NDS) i dopuszczalne 
stezenie substancji rakotwórczych w przemysle musza byc 
przy tym uwzglednione. 

Recyrkulacja oczyszczonego powietrza 
 wymagania wobec pylów z podanymi 
wartosciami NDS  
 (wg norm niemieckich) 

Wymagania wobec filtra i filtrowanego czynnika: 
- max. stezenie w oczyszczonym powietrzu < 1/5 
wartosci NDS  
- udzial powietrza recyrkulowanego w nawiewanym < 70 
% 
- laczna zawartosc pylu w oczyszczonym powietrzu < 1 
mg/m³ 
Recyrkulacja oczyszczonego powietrza jest dozwolona 
tylko w sezonie grzewczym. Musi byc zapewniona 
mozliwosc przelaczania na prace z usuwaniem powietrza 
na zewnatrz. 
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Recyrkulacja oczyszczonego powietrza 
 wymagania wobec pylów z podanymi 
wartosciami dopuszczalnego stezenia 
substancji rakotwórczych 
 (wg norm niemieckich) 

Wymagania wobec filtra i filtrowanego czynnika: 
Recyrkulacja oczyszczonego powietrza tylko w 
uzgodnieniu z organem wydajacym pozwolenie (w 
Niemczech Urzad Nadzoru Przemyslowego albo 
stowarzyszenie zawodowe ubezpieczenia od wypadków) 
- max. stezenie w oczyszczonym powietrzu < 1/10 
wartosci dopuszczalnego stezenia substancji 
rakotwórczych  
- udzial powietrza recyrkulowanego w nawiewanym < 50 
% 
- laczna zawartosc pylu w powietrzu oczyszczonym < 1 
mg/m³  
Recyrkulacja oczyszczonego powietrza jest dozwolona 
tylko w sezonie grzewczym. Musi byc zapewniona 
mozliwosc przelaczania na prace z usuwaniem powietrza 
na zewnatrz. 

 Ze wzgledu na wysoka wydajnosc separowania jaka 
charakteryzuja sie elementy filtrujace, wymagane wartosci 
graniczne sa zachowane pod warunkiem zgodnego z 
przeznaczeniem uzytkowania filtra. 

 
2.70  Usuwanie odpadów - pylu (wg norm niemieckich)  Rev00 04/01 

 W zaleznosci od zgodnego z przeznaczeniem 
uzytkowania, odseparowany pyl moze byc dalej 
wykorzystywany jako produkt albo jako odpad. Informacje 
na temat postepowania z odpadami uzyskuje sie u 
kompetentnego organu ochrony srodowiska. 

procedura - Ustalenie, czy pyl podlega pod Rozporzadzenie o 
materialach niebezpiecznych.  
 Literatura: Lista materialów niebezpiecznych BIA 
(Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz, 
www.bia.de) 
- W zaleznosci od klasyfikacji, zastosowac srodki 
bezpieczenstwa  
Do podstawowych zadan uzytkownika urzadzenia (zgodnie 
z Ustawa o Surowcach Wtórnych i Odpadach KrW-/AbfG) 
nalezy: 
„...Wytwórca odpadów winien przekazac odpady 
utylizatorowi w zamknietym pojemniku w celu 
usuniecia, w sposób prawidlowy i bezszkodowy...“ 

„wytwórca odpadów“ uzytkownik urzadzenia, filtra, pragnacy usunac 
odseparowany pyl jako odpad 

„odpad“ wszystkie przedmioty ruchome, których ich posiadacz 
pozbywa sie albo chce lub musi sie pozbyc, takze resztki z 
procesów usuwania zanieczyszczen (pozostalosci z filtrów 
itp.) 

„zamkniety pojemnik “ aby odseparowany pyl: 
- nie przedostal sie do atmosfery (srodowiska)  
- nie przedostal sie do wód gruntowych (skazenie wód, 
srodowiska) 
- nie mial kontaktu z czlowiekiem: wchloniecie przez 
 drogi oddechowe, usta (uklad zoladkowo-jelitowy), 
skóre 

„utylizacja“ oznacza wykorzystanie jako surowiec wtórny lub usuwanie 
odpadu 
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 „wykorzystanie jako surowiec wtórny“ - wykorzystanie materialowe  
 (otrzymywanie lub wykorzystanie materialów z 
odpadów) 
- wykorzystanie energetyczne  
 (zastosowanie odpadów jako paliwa zastepczego) 

 „usuwanie“ - obejmuje: przygotowanie, przekazanie, zbieranie,  
 obróbke, przechowywaie i skladowanie odpadów  
- tylko na terytorium kraju  
- bez szkodzenia dobru ogólnospolecznemu.  
 Szkodzenie dobru ogólnospolecznemu wystepuje w 
razie zagrozenia: 
 - zdrowia ludzi  
 - zwierzat i roslin  
 - wód i gruntu  
 - publicznego bezpieczenstwa i porzadku. 

„w sposób prawidlowy“ = zgodnie z przepisami prawa 
„bezszkodowo“ = bez szkodzenia dobru ogólnospolecznemu i srodowisku 

naturalnemu 
„utylizator“ Odpady moga byc transportowane tylko przez 

dopuszczone przedsiebiorstwa transportowe i usuwane 
tylko w dopuszczonych urzadzeniach lub instalacjach. 

 
2.80  Emisja halasu Rev00 04/01 
 Filtry skonstruowane sa w sposób minimalizujacy halas. 

Wartosci poziomów cisnienia akustycznego patrz Rozdzial 
1 „Dane techniczne“ 

Wplywy w miejscu ustawienia  
 halasy obce 

- W podanym poziomie cisnienia akustycznego nie  
 uwzgledniono wplywów halasów obcych (np. 
 podstawowego poziomu dzwieku) z otoczenia w 
 miejscu ustawienia ani oddzialywania pomieszczenia 
 (np. odbijania dzwieku od scian). 
- Wplywy obce sa z reguly nieznane i dlatego nie sa  
 uwzgledniane przy projektowaniu filtra. 

 Odbicia - W miejscu ustawienia, w niekorzystnych warunkach,  
 moga wystapic wyzsze poziomy cisnienia  
 akustycznego, np. w malych i ciasnych 
pomieszczeniach albo na "sztywnych akustycznie" 
powierzchniach ograniczajacych.  

       

- W pewnych okolicznosciach konieczne jest  
 zastosowanie srodków techniczno-akustycznych w 
 miejscu ustawienia lub zalecenie noszenia srodków 
 ochrony sluchu. 

 W zaleznosci od wersji konstrukcyjnej filtra, poziomy 
cisnienia akustycznego moga sie róznic 

Poziom cisnienia akustycznego  
 filtr 
 (filtr ze zintegrowanym wentylatorem) 

- Podany poziom cisnienia akustycznego zostal  
 zmierzony podczas pracy filtra w  
 ustalonym punkcie pracy w odleglosci 1 m i na 
 wysokosci 1,6 m.  
 Ten pomiar odpowiada dyrektywom dla maszyn bez  
 ustalonych miejsc pracy. 

 Dodatek z powodu impulsu oczyszczania - Poziom cisnienia akustycznego impulsu oczyszczania  
 uwzgledniono przez dodanie wartosci 3 dB(A) (VDI 
2048). 
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Poziom cisnienia akustycznego 
 oddzielny generator podcisnienia  
 (wentylator odsrodkowy umieszczony  
 obok)  

- Podany poziom cisnienia akustycznego wentylatora jest  
 poziomem cisnienia akustycznego powierzchni  
 pomiarowych i zostal wyznaczony energetycznie nad 
 powierzchnia pomiarowa (zgodnie z DIN 45 635) 
- Poziom cisnienia akustycznego powierzchni  
 pomiarowej zostal zmierzony w warunkach  
 pola swobodnego (nieograniczonego) w odleglosci 1 m 
 od zarysu wentylatora dla przewodu rurowego 
 podlaczonego po stronie ssawnej i tlocznej bez 
 odbijania dzwieku od tego przewodu rurowego i 
 podczas pracy w ustalonym punkcie pracy. 

 tolerancje konstrukcyjne - Ze wzgledu na tolerancje konstrukcyjne (= nieuniknione  
 tolerancje projektowania, obliczania i wykonania)  
 dopuszcza sie odchylki od uzgodnionych wartosci 
 parametrów roboczych. Odchylki te zaleza od klasy  
 dokladnosci, do jakiej wolnostojacy wentylator jest  
 zaklasyfikowany. Niepewnosci w wyznaczaniu  
 parametrów roboczych z powodu indywidualnych  
 sytuacji montazu (np. zaklócen w obszarze wlotu i 
wylotu) nie sa ujete w tolerancjach konstrukcyjnych. 

 Klasy dokladnosci dla wentylatorów promieniowych (DIN 
24 166) 
 klasa dokladnosci  wartosc tolerancji konstr. 
  0          + 2 dB(A) 
  1          + 3 dB(A) 
  2          + 4 dB(A) 
  3          + 6 dB(A) 
Klasa dokladnosci w zaleznosci od mocy na wale  
 moc na wale  > 50 kW klasa 1 
 moc na wale  < 50 kW klasa 2 
 wentylatory specjalne    - kW klasa 3 

Poziom cisnienia akustycznego 
 filtr 
 (filtr bez generatora podcisnienia) 

- Podczas przeplywu przez filtr zasysanego czynnika  
 (powietrza) sciany korpusu emituja fale dzwiekowe  
 do otoczenia w miejscu ustawienia. Powstaly w ten  
 sposób poziom cisnienia akustycznego zalezy od  
 róznych parametrów:  
 - geometria korpusu filtra (wielkosc powierzchni  
  emitujacych, grubosc scianki, objetosc itp.) 
 - objetosciowy wydatek przeplywu (przepustowosc) 
- Na ten poziom cisnienia akustycznego nakladaja sie  
 cykliczne impulsy oczyszczania. 
Podany wartosc poziomu halasu dotyczy samej pracy 
oczyszczania bez przeplywu przez filtr i bez innych obcych 
dzwieków, np. pracujacych w sposób ciagly urzadzen 
wygarniajacych pyl. 

Zalecenie W razie niepewnosci albo specjalnych wymagan (np. 
obowiazku przestrzegania bardzo niskich wartosci 
granicznych dzwieku) zalecamy zasiegniecie porady 
odpowiedniej firmy specjalistycznej albo specjalisty w 
dziedzinie akustyki budowli (z ewentualnym 
sporzadzeniem ekspertyzy akustycznej). 
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2.91  Urzadzenia zabezpieczajace (pyly niepalne, wybuchowe) Rev00 05/04 

       

W fazie projektowania filtra nie zostaly podane lub nie 
wystepowaly zadne parametry pozarowe i wybuchowe 
pylów ani gazów. Dlatego nie przeprowadza sie oceny 
bezpieczenstwa urzadzenia z punktu widzenia zagrozenia 
pozarem i wybuchem. 

 Firma HERDING nie odpowiada z tytulu rekojmii lub 
gwarancji w przypadku pozaru lub wybuchu. 

       

Palnosc oraz/lub wybuchowosc pylów moze wynikac z 
róznych powodów: 
zaplon zewnetrzny 
- Pyly moga byc palne oraz/lub wybuchowe ze wzgledu 
 na  wlasnosci ich materialu. Zaplon zewnetrzny moze  
 spowodowac pozar lub wybuch. 
samozaplon: 
- Pyly skladajace sie z drobnych czastek skladników 
 metalicznych i organicznych maja sklonnosc do 
 samozaplonu. 
 Przykladem sa tu takie procesy produkcji czy obróbki,  
 jak ciecie laserowe, spawanie, obróbka strumieniowa,  
 plomieniowe natryskiwanie naoliwionych blach lub 
 metalowych elementów glebokotloczonych albo 
 foliowanych blach. 
- Mieszaniny pylów z róznych materialów maja sklonnosc  
 do samozaplonu. Przykladem moze byc reakcja  
 termiczna pylów aluminium i zelaza. Utlenianie tych 
 reagentów powoduje wysoka temperature. 

       

Uzytkownik urzadzenia jest zobowiazany do stalego 
kontrolowania parametrów procesu pod wzgledem zmian w 
stosunku do stadium projektowania oraz zgodnego z 
przeznaczeniem uzytkowania urzadzenia oraz do 
podejmowania odpowiednich srodków w razie potrzeby. 
Prosimy o kontakt, chetnie udzielimy pomocy! 
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2.92  Urzadzenia zabezpieczajace (pyly palne, wybuchowe) Rev00 05/04 

       

Konieczna jest znajomosc parametrów pylów w celu oceny 
zagrozenia pozarem lub wybuchem oraz ustalenia 
srodków zapobiegawczych. 

       

Uzytkownik urzadzenia jest zobowiazany do stalego 
kontrolowania parametrów procesu pod wzgledem zmian w 
stosunku do stadium projektowania oraz zgodnego z 
przeznaczeniem uzytkowania urzadzenia oraz do 
podejmowania odpowiednich srodków w razie potrzeby. 
Prosimy o kontakt, chetnie udzielimy pomocy! 

       

Na filtrze zabrania sie wykonywania robót spawalniczych, 
obróbki skrawaniem oraz odksztalcania, poniewaz zmiany 
te moga pogorszyc wlasnosci wytrzymalosciowe filtra! 

       

Urzadzenia elektryczne sluzace do sterowania albo 
analizowania ukladów zabezpieczajacych (urzadzen do 
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej) winny 
byc zasilane energia elektryczna z odrebnego zródla. 
Odrebne zabezpieczenie i odrebne doprowadzenie 
napiecia zasilajacego. 

 Firma HERDING nie odpowiada z tytulu rekojmii lub 
gwarancji w przypadku pozaru lub wybuchu. 

       

Palnosc oraz/lub wybuchowosc pylów moze wynikac z 
róznych powodów: 
zaplon zewnetrzny 
- Pyly moga byc palne lub wybuchowe ze wzgledu na  
 wlasnosci ich materialu. Zaplon zewnetrzny moze  
 spowodowac pozar lub wybuch. 
samozaplon: 
- Pyly skladajace sie z drobnych czastek skladników 
 metalicznych i organicznych maja sklonnosc do 
 samozaplonu. 
 Przykladem sa tu takie procesy produkcji czy obróbki,  
 jak ciecie laserowe, spawanie, obróbka strumieniowa,  
 plomieniowe natryskiwanie naoliwionych blach lub 
 metalowych elementów glebokotloczonych albo 
 foliowanych blach. 
- Mieszaniny pylów z róznych materialów maja sklonnosc  
 do samozaplonu. Przykladem moze byc reakcja  
 termiczna pylów aluminium i zelaza. Utlenianie tych 
 reagentów powoduje wysoka temperature. 

       

Nalezy z wyprzedzeniem zawiadomic straz pozarna o 
ewentualnym zagrozeniu pozarem lub wybuchem w filtrze. 
Dla celów szybkiego i prawidlowego zwalczenia pozaru, 
straz pozarna lub osoba odpowiedzialna za zespól 
filtrujacy winna opracowac plan akcji gasniczej. Plan ten 
winien zawierac dane na temat srodków gasniczych, ich 
wymagane zapasy, sposób uzycia i postepowanie podczas 
zwalczania pozaru.  
Pracownicy pracujacy przy filtre winni byc przeszkoleni na 
temat postepowania w razie pozaru oraz poddawani 
corocznym cwiczeniom lub instruktazom. 
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Wnetrze filtra 
unikanie potencjalnych zródel zaplonu 

Wersja konstrukcyjna filtra jest podana w Rozdziale 1 
„Dane techniczne“ oraz w opisie dzialan ochronnych w 
Rozdziale 7 „Opcje“. 
W tych filtrach zastosowano szczególne podzespoly albo 
podjeto szczególne srodki, które zapobiegaja zapaleniu 
niebezpiecznej palnej oraz/lub wybuchowej atmosfery.  
Uwzglednia sie tutaj nastepujace zródla zaplonu: 
- zródla zaplonu pochodzace z urzadzenia  
- zródla zaplonu pochodzace z zewnatrz  
- zródla zaplonu pochodzace z pylu. 
Jesli nie wystepuje absolutne wykluczenie zaplonu albo 
minimalna energia zaplonu substancji niebezpiecznej jest 
mniejsza niz 3 mJ, to nalezy zastosowac dodatkowe 
konstrukcyjne zabezpieczenia. 

Konstrukcyjna ochrona przed pozarem i 
wybuchem 

W tych filtrach zastosowano szczególne podzespoly albo 
podjeto szczególne srodki, które ograniczaja skutki pozaru 
lub wybuchu do nieistotnego stopnia.  

Otoczenie filtra 

       

Obszary zagrozenia wybuchem sa klasyfikowane w 
zaleznosci od prawdopodobienstwa wystapienia 
mieszaniny wybuchowej (Rozdzial 1 "Dane techniczne ").  
Zaklasyfikowanie urzadzen elektrycznych i 
nieelektrycznych do zastosowania w atmosferze 
zagrozonej wybuchem przeprowadza sie wedlug kategorii 
urzadzen zgodnie z europejska Dyrektywa 94/9/WE 
(ATEX95). 

strefa kat. urzadzenia 

strefa 0 kategoria 1G 
strefa 1 kategoria 2G 
strefa 2 kategoria 3G 

strefa 20 kategoria 1D 
strefa 21 kategoria 2D 

 

strefa 22 kategoria 3D 

Litera G oznacza 
angielskie slowo „gas“ przy 
zabezpieczeniu przed 
wybuchem gazu  
Litera D oznacza 
angielskie slowo „dust“ 
przy zabezpieczeniu przed 
wybuchem pylu 

 Stosowanie urzadzen (srodków pracy) róznych kategorii w 
strefach: 

strefa kat. urzadzenia 

strefa 0 kategoria 1G 
strefa 1 kategoria 1G (i 2G) 
strefa 2 kategoria 1G (i 2G i 3G) 

strefa 20 kategoria 1D 
strefa 21 kategoria 1D (i 2D) 

 

strefa 22 kategoria 1D (i 2D i 3D) 
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2.100  Gwarancja i rekojmia Rev01 01/03 

Okres gwarancji 
 filtr i element filtrujacy 

Okresy gwarancji na filtr i elementy filtrujace podano w 
umowie kupna-sprzedazy. 

Okresy gwarancji 
 klauzula 

Gwarancja nie obejmuje czesci podlegajacych zuzyciu 
eksploatacyjnemu, jak uszczelki, blachy odbojowe itp. 

Warunki dostawy Zasadniczo obowiazuja warunki dostawy firmy HERDING, 
o ile przy zawieraniu umowy nie poczyniono innych 
uzgodnien. 

 Wyciag z warunków dostawy firmy HERDING: 
- Firma HERDING nie ponosi odpowiedzialnosci za  
 szkody wtórne, czyli szkody powstale nie bezposrednio  
 na filtrze. 

 - Wyklucza sie odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji i  
 rekojmii, jesli szkody wynikaja z którejs z ponizszych  
 przyczyn: 

  - nieprawidlowy transport lub magazynowanie  
 - nieprzestrzeganie instrukcji uzytkowania i  
  konserwacji  
 - niezgodne z przeznaczeniem uzytkowanie  
 - czynniki chemiczne, o których firma HERDING nie 
  zostala poinformowana przy zawieraniu umowy  
 - nieprawidlowe ustawienie, uruchomienie,  
  uzytkowanie  
 - zaniedbywana lub nieprawidlowa konserwacja  
 - nieprawidlowo wykonywane naprawy  
 - stosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych  
 - przeróbki konstrukcyjne 
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3.00  Transport, magazynowanie tymczasowe, ustawienie, montaz 
 
3.10       Mechanika 
3.10.10  Dostawa, transport wewnatrzzakladowy 
    i tymczasowe magazynowanie filtra Rev01 07/02 

       

Rozladunek i transport wewnatrzzakladowy urzadzenia 
moga byc wykonywane tylko przez personel o 
odpowiednich kwalifikacjach. 

       

Przy transporcie nalezy uwzgledniac polozenie srodka 
ciezkosci, ciezar i wymiary urzadzenia (patrz dokumentacja 
towarzyszaca i przewozowa oraz Rozdzial 8 "Rysunek 
urzadzenia". 
Nalezy uzywac wózka widlowego o: 
- odpowiednim nominalnym udzwigu  
- dostatecznie dlugich zebach widel  
- dostatecznie duzej wysokosci podnoszenia. 
Nalezy uwzglednic wytrzymalosc posadzek, stropów, 
pomostów i ram zaladowczych, po których wózek widlowy 
ma przejezdzac. 

       

Uzywac dzwigów o odpowiednim udzwigu oraz wlasciwych 
poprzeczek i zawiesi transportowych. 

Kontrola uszkodzen transportowych Natychmiast po dostawie sprawdzic, czy filtr nie wykazuje 
uszkodzen transportowych. Stwierdzone szkody nalezy 
odnotowac na dokumentach dostawy i zglosic spedytorowi. 
Zalecamy takze wykonanie fotografii. Za uszkodzenia 
transportowe zgloszone pózniej nie odpowiada ani 
spedytor ani producent. 

Wskazówki na temat usuwania materialu 
opakowania 

Zespól filtrujacy jest zapakowany w folie i dostarczany na 
paletach. Palety sa paletami jednorazowego lub 
wielorazowego uzytku, wykonanymi z nieimpregnowanego 
drewna. 

Magazynowanie Filtr z zamontowanymi elementami filtrujacymi. 
W razie planowanego przechowania przez okres dluzszy 
niz 3 miesiace zalecamy skontaktowanie sie z firma 
HERDING w celu omówienia wlasciwego sposobu 
zabezpieczenia filtra. 

 W hali Filtr mozna z reguly bez problemów magazynowac przez 
dluzszy czas w suchej hali. 

 Na wolnym powietrzu Filtr jest zapakowany do wysylki w folie i maksymalnie 
zabezpieczony przed dzialaniem czynników 
atmosferycznych. Przed magazynowaniem na wolnym 
powietrzu i w toku magazynowania kontrolowac 
ewentualne uszkodzenia opakowania, aby w razie 
wilgotnej pogody uniknac uszkodzen wywolanych przez 
wode. Uwaga: na filtrze znajduja sie otwory zaslepiane 
dopiero przy montazu. Przez te otwory moze wniknac 
woda i spowodowac uszkodzenia, jesli folia jest 
uszkodzona. 
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3.10.20  Dostawa, transport wewnatrzzakladowy 
    i tymczasowe magazynowanie elementów filtrujacych Rev01 06/04 

       

Rozladunek i transport wewnatrzzakladowy urzadzenia 
moga byc wykonywane tylko przez personel o 
odpowiednich kwalifikacjach. 

       

Przy transporcie nalezy uwzgledniac polozenie srodka 
ciezkosci, ciezar i wymiary urzadzenia (patrz dokumentacja 
towarzyszaca i przewozowa). 
Nalezy uzywac wózka widlowego o: 
- odpowiednim nominalnym udzwigu  
- dostatecznie dlugich zebach widel 
Nalezy uwzglednic wytrzymalosc posadzek, stropów, 
pomostów i ram zaladowczych, po których wózek widlowy 
ma przejezdzac. 

 Wysylka elementów filtrujacych jest z reguly realizowana w 
sztywnym kartonie, chroniacym elementy filtrujace przed 
uszkodzeniami. Ten karton nie nadaje sie jednak do 
magazynowania na wolnym powietrzu. 
Kartonu z zapakowanymi elementami filtrujacymi nie wolno 
obciazac od góry – nie nadaje sie do ukladania w stosy. 

Kontrola uszkodzen transportowych Otworzyc opakowanie elementów filtrujacych i natychmiast 
sprawdzic, czy elementy filtrujace nie wykazuja uszkodzen. 
Stwierdzone szkody nalezy odnotowac na dokumentach 
dostawy i zglosic spedytorowi. Zalecamy takze wykonanie 
fotografii. Za uszkodzenia transportowe zgloszone pózniej 
nie odpowiada ani spedytor ani producent. 

Magazynowanie elementów filtrujacych Zapakowane w kartonie i zabezpieczone przed pylem folia, 
elementy filtrujace mozna przechowywac dowolnie dlugo w 
suchym miejscu. 
Uwaga: chronic przed dzialaniem promieniowania 
nadfioletowego i rozpuszczalników. 

 Prawidlowe przechowywanie - plasko 
- glowica na nózce, swobodnie ulozone  
- z przekladkami (paski kartonowe) 

 
 nieprawidlowe przechowywanie - na stojaco,  

- glowica na glowicy  
- uwazac na ostre przedmioty - sruby, gwozdzie 
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3.20  Pneumatyka 
3.20.10  Podlaczenie pneumatyki do oczyszczania elementów filtrujacych  Rev02 02/04 

       

Do oczyszczania elementów filtrujacych potrzebne jest 
sprezone powietrze albo inny odpowiedni gaz (np. azot) w 
dostatecznej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem 
(zasilanie). 

Zuzycie gazu wymagana ilosc (Rozdzial 1 ”Dane techniczne”) 
Cisnienie (zasilania) wymagane minimalne cisnienie, (Rozdzial 1 ”Dane 

techniczne”) 
Cisnienie (oczyszczania) 

 

Cisnienie (zasilania) nalezy ustawic przy pomocy zaworu 
regulacji cisnienia (regulatora filtra / reduktora cisnienia) do 
wartosci cisnienia roboczego oczyszczania (Rozdzial 1 
”Dane techniczne”). Zawory regulacji cisnienia firmy 
HERDING sa wyregulowane fabrycznie. 
1 cisnienie zasilania  
2 cisnienie oczyszczania (robocze)  
3 zawór regulacji cisnienia (regulator filtra) 

Zawór bezpieczenstwa Zabrania sie przestawiania lub demontazu zaworu 
bezpieczenstwa. 

Kontrola Zalecamy kontrolowanie cisnienia w zbiorniku 
cisnieniowym przy pomocy czujnika cisnienia. 
Niezauwazony zanik lub nadmierny spadek cisnienia moze 
spowodowac uszkodzenie elementu filtrujacego.  
Tolerancja patrz Rozdzial 1 ”Dane techniczne“ 

Zbiornik cisnieniowy W filtrze jest zamontowany zbiornik cisnieniowy, 
zaklasyfikowany do kategorii I zgodnie z Dyrektywa o 
Zbiornikach Cisnieniowych 97/23/WE. Zbiorniki 
cisnieniowe kategorii I sa dopuszczone do grupy plynów 2 i 
wykazuja wartosc iloczynu cisnienia i objetosci p • V 
mniejsza niz 200 (bar l). Zbiornik cisnieniowy zostal 
poddany próbie szczelnosci i próbie cisnieniowej zgodnie z 
Wytycznymi AD S2. Zgodnie z Dyrektywa o Zbiornikach 
Cisnieniowych 97/23/WE i Wytycznymi AD S2, dalsze 
kontrole przed rozruchem lub kontrole okresowe nie sa 
wymagane (udowodniono trwala wytrzymalosc przy 
obciazeniach zmiennym cisnieniem). 

Zawór odcinajacy W instalacji zasilajacej nalezy, dla celów ewentualnych 
napraw filtra, zamontowac zawór odcinajacy. 

Przewody rurowe Zalecamy wykonanie stalego przewodu zasilajacego. 
Dobór wymiarów i wykonanie musza byc zgodne z 
przepisami wykonawstwa instalacji pneumatycznych. 
(minimalna srednica rury 1/2”) 

Jakosc sprezonego powietrza Sprezone powietrze wykorzystywane do oczyszczania 
elementów filtrujacych musi byc czyste, suche i nie 
zawierac prawie oleju! W razie potrzeby nalezy 
zamontowac w filtrze separator oleju oraz/lub wilgoci. 
Wymagana jakosc sprezonego powietrza wg normy ISO 
8573-1: 
- wymiary czastek ≤ 5 µm 
- stezenie czastek ≤ 5 mg/m³ 
- punkt rosy pod cisnieniem + 3 °C 
- resztkowa zawartosc oleju ≤ 5 mg/m³ 
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Ustawienie na zewnatrz pomieszczen  Uwaga: Niebezpieczenstwo zamarzniecia, zagrozenie 
prawidlowego przebiegu oczyszczania. Zalecamy 
zastosowanie podgrzewania zaworów (opcja)! W pewnych 
okolicznosciach konieczne jest dodatkowe osuszanie lub 
podgrzewanie sprezonego powietrza w celu zapobiezenia 
tworzeniu sie kondensatu. 

Filtry typoszeregu HY Dla celów sterowania klapa odcinajaca wentylator nalezy 
zamontowac dodatkowy przewód sprezonego powietrza 
(Rozdzial 5.50.10). 

 
3.30  Elektryka 
3.30.10  Podlaczenie elementów elektrycznych / elektronicznych Rev00 04/01 

       

Wszystkie prace elektryczne moga byc wykonywane tylko 
przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z przepisami 
VDE lub CENELEC. 

Filtr z szafa sterownicza Przez system sterowania filtra nie moze byc sterowana 
zadna inna maszyna. 

 Dokrecic wszystkie sruby w szafie sterowniczej! 
Dokumenty dodatkowe - schemat elektryczny, Rozdzial 9 „Schemat elektryczny / 

 schemat zacisków“ 
- elementy elektryczne/elektroniczne w Rozdziale 11  
 „Oryginalne instrukcje podzespolów innych  
 producentów“. 

Parametry techniczne Wartosci napiec i czestotliwosci zasilania podano na 
schematach oraz/lub tabliczkach znamionowych 
zamontowanych silników. Dobrac przekrój przewodów 
zasilajacych do wartosci pradów znamionowych. 

Urzadzenia zabezpieczajace Koniecznie zamontowac zabezpieczenia przeciwko 
termicznemu przeciazeniu silników elektrycznych lub przed 
pierwszym uruchomieniem podlaczyc istniejace urzadzenia 
zabezpieczajace. 

Kierunek wirowania pola 
elektromagnetycznego 

Stosowac sie do podanych kierunków wirowania pola 
elektromagnetycz lub kierunku obrotów! Sprawdzic kierunki 
obrotów silników elektrycznych! 
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3.30.20  Wskazówki dotyczace sterowania oczyszczaniem filtra  
    przez urzadzenie klienta albo sterownik PLC Rev01 03/04 

       

Prace na instalacji elektrycznej moze wykonywac tylko 
uprawniony elektryk zgodnie z przepisami VDE lub 
CENELEC. 

Podlaczanie elektromagnetycznych zaworów 
szybkiego otwierania 

- Porównac napiecie sterujace i pobór mocy z 
 parametrami sterownika. 
- Polaczenie elektryczne sterownika z 
 elektromagnetycznymi zaworami szybkiego otwierania 
 zgodnie ze schematem zacisków w rozdziale 9 
 „Schemat elektryczny / schemat zacisków““ 
- Dwa znajdujace sie obok siebie elektromagnetyczne 
 zawory szybkiego otwierania nie powinny sie otwierac 
 kolejno po sobie. 

Czas trwania impulsu i odstepy czasowe Wartosci patrz rozdzial 1 „Dane techniczne“. 
Przy zasterowaniu z wyjscia sterownika PLC przy 
mniejszym obciazeniu pradowym niz pobór pradu 
elektromagnetycznego zaworu szybkiego otwierania 
nalezy zainstalowac dodatkowy przekaznik do wlaczana 
elektromagnetycznych zaworów szybkiego otwierania. W 
tym przypadku nalezy zwiekszyc czas trwania impulsu do 
90 ms. 

Ustawianie czasu trwania impulsu - Otworzyc zasilanie sprezonym powietrzem 
- Czas trwania impulsu (czas otwarcia) 

elektromagnetycznych zaworów szybkiego otwierania 
nalezy ustawic w taki sposób, aby przy impulsie 
oczyszczania cisnienie na manometrze zaworu 
regulacji cisnienia spadalo o 2-3 bar. Ta wartosc ma 
zastosowanie, gdy na regulatorze cisnienia na filtrze 
ustawione jest cisnienie oczyszczania 4,5 bar, a w 
przewodzie zasilajacym wystepuje cisnienie co najmniej 
5 bar. 
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4.00  Budowa i dzialanie 
 
4.10  Opis filtra Rev00 04/04 
 Filtr dzieli sie na czesc górna, czesc dolna oraz korpus. 

Rozdzial 8 "Rysunek urzadzenia" zawiera rysunek 
posiadanego opisywanego filtra z nazwami podzespolów.  

 
4.10.507 Zespól automatycznego oczyszczania filtra z wentylatorem/bez wentylatora Rev00 04/01 
Zespól automatycznego oczyszczania filtra z 
wentylatorem 
 
1 Przepustnica 
2 Pokrywa komory zaworów 
3 Przylacze wlotu powietrza pluczacego  
 (przylacze sprezonego powietrza 
automat. oczyszczania filtra) 
4 Sterownik zaworów (automat. 
oczyszczania filtra) 
5 Przylacze cylindra przeponowego  
6 Przylacze filtra od strony czystego 
powietrza 
7 Przylacze strony wylotowej wentylatora  
8 Skrzynka zaciskowa czesci czynnej  
 wentylatora (silnika) 
9 Kratka wydmuchowa 
 

 

 

Zespól automatycznego oczyszczania filtra 
bez wentylatora 
 
2 Pokrywa komory zaworów 
3 Przylacze wlotu powietrza pluczacego 
 (przylacze sprezonego powietrza autom. 
oczyszczania filtra) 
4 Sterownik zaworów (autom. oczyszczania 
filtra) 
5 Przylacze cylindra przeponowego 
6 Przylacze filtra od strony czystego 
powietrza 
 

 

 

 Zespól automatycznego oczyszczania filtra obejmuje czesc 
górna. W rozdziale 8 "Rysunek urzadzenia" zamieszczono 
rysunek zespolu automatycznego oczyszczania z 
oznaczeniami podzespolów.  

Zespól automatycznego oczyszczania filtra 
z wentylatorem/bez wentylatora 

Zespól automatycznego oczyszczania filtra moze byc 
wykonany z wentylatorem albo bez wentylatora. Róznica 
polega na wysokosci montazowej i obecnosci lub 
nieobecnosci podzespolów sterowania lub kontroli. 

Elektryka Wyposazenie elektryczne obejmuje skrzynke zaciskowa 
czesci czynnej silnika wentylatora. Zawory sa 
zasterowywane przez sterownik zaworów. 

Urzadzenie kontrolne Dla celów kontroli nadcisnienia i podcisnienia zastosowano 
kolankowe zlaczki gwintowe. 

Przylacza sprezonego powietrza Przylacza powietrza pluczacego oczyszczania (przylacza 
sprezonego powietrza) i cylindra przeponowego sa 
zamontowane dodatkowo. 
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Rama uszczelniajaca Przy pomocy cylindrów przeponowych (2 sztuki) rama 
uszczelniajaca jest dociskana do wykonanej przez 
uzytkownika obudowy filtra. 

Automatyczne oczyszczanie filtra Uklad automatycznego oczyszczania filtra sklada sie ze 
zbiornika cisnieniowego z zamontowanym bezposrednio 
elektromagnetycznym zaworem szybkootwierajacym i 
rurka wydmuchowa.  
Automatyczne oczyszczanie filtra dziala na zasadzie 
impulsów odrzutowych. Krótkotrwale otwarcie 
elektromagnetycznego zaworu szybkootwierajacego 
wywoluje impuls cisnienia, dzialajacy ze zbiornika 
cisnieniowego do wnetrza elementów filtrujacych. Impulsy 
sprezonego powietrza uwalniaja pyl z powierzchni filtra. 
Sterownik zaworów reguluje kolejnosc, intensywnosc i 
odstepy czasowe impulsów oczyszczania. 
Zawory szybkootwierajace zespolu automatycznego 
oczyszczania filtra sa latwo dostepne przez pokrywe 
komory zaworów. 
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4.20.10  Element filtrujacy, powlekany Rev00 04/01 

 Skonstruowane i opatentowane przez firme HERDING 
elementy filtrujace sa produkowane w róznych 
wielkosciach i formach konstrukcyjnych.  
Powierzchnie czynne filtrów zawieraja sie w granicach od 
0,54 m² do 7,64 m². 

Powierzchnia filtrujaca Plytkowa postac elementów filtrujacych daje przy 
niewielkich rozmiarach bardzo duza powierzchnie czynna 
filtra. W porównaniu z tradycyjnymi filtrami workowymi 
powierzchnia czynna filtra zwiekszyla sie ok. 2,5 razy. 

Rejestracja Kazdy element filtrujacy jest indywidualnie sprawdzany i 
rejestrowany w naszym zakladzie. Spadek cisnienia jest 
dokumentowany, a w przypadku elementów filtrujacych w 
wersji nie ulegajacej naladowaniu (wykonaniu 
antyelektrostatycznym) dodatkowo wyznacza sie 
rezystancje powierzchni i rezystancje uplywowa. 

Struktura 

      

Element filtrujacy ma stabilny ksztalt i nie potrzebuje 
konstrukcji nosnej. Podczas dzialania impulsu 
oczyszczania nie wystepuje ani tarcie ani odksztalcanie, 
dzieki czemu trwalosc elementu filtrujacego jest znacznie 
dluzsza.  
Elementy filtrujace do separacji suchej sa powlekane 
powloka z policzterofluoroetylenu (3). Skladaja sie z 
korpusu podstawowego (4) ze spiekanego, porowatego 
polietylenu (PE). Powietrze zanieczyszczone pylem 
(nieoczyszczone) (1) przeplywa przez element filtrujacy od 
zewnatrz do wewnatrz. Wtedy pyl jest separowany na 
powierzchni elementu filtrujacego powlekanego 
policzterofluoroetylenem (klasyczne filtrowanie 
powierzchniowe) – placek filtracyjny (2). Wysoka 
wydajnosc separowania wynika z bardzo drobnej, 
porowatej warstwy filtrujacej z z policzterofluoroetylenu, 
zapobiegajacej wnikaniu czastek pylu w glab materialu 
filtra. Oczyszczone powietrze (5) wylatuje po stronie 
korpusu podstawowego (4). 

Oczyszczanie Podczas oczyszczania metoda impulsu uderzeniowego w 
okreslonych odstepach czasu strumien sprezonego 
powietrza jest wdmuchiwany do wnetrza elementu 
filtrujacego w celu usuniecia przylegajacej od zewnatrz 
warstwy pylu. 

Wydajnosc Material filtra spelnia wymogi stawiane filtrom w 
maszynach i urzadzeniach do usuwania pylu o kategoriach 
zastosowania U,S,G,C albo o klasie pylu M (zgodnie z 
norma EN60335-2-69). Srednia wartosc przepuszczania 
jest znacznie < 0,1 % (swiadectwo BIA). 

Czyszczenie i regeneracja Elementy filtrujace mozna czyscic recznie, oprócz tego 
istnieje mozliwosc naniesienia nowej powloki na elementy 
filtrujace = "regenerowania", 
patrz Rozdzial 6.50.10 „Czyszczenie i regeneracja 
powlekanych elementów filtrujacych “ 
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5.00  Uzytkowanie 
 
5.10.101  Rozruch, wersja z dmuchawa Rev00 06/04 
Przygotowanie - zamontowac wszystkie urzadzenia zabezpieczajace  

- podlaczyc zasilanie sprezonym powietrzem i energia 
elektryczna  
- zamontowac przewód odsysania  
- zamknac urzadzenie nastawcze w przewodzie rurowym 
(np. przepustnice) 
 (nie dotyczy technologii powlekania wstepnego) 

Sprawdzenie doplywu sprezonego powietrza zgodnie z Rozdzialem 3.20.x  
oraz wartosci nastaw zgodnie z Rozdzialem 1 "Dane 
techniczne" 

Sprawdzenie oczyszczania zgodnie z Rozdzialem 5.40.x 
Sprawdzenie kierunku obrotów urzadzenia 
do ciaglego wygarniania pylu (opcja) 

zastosowac sie do przepisów zapobiegania wypadkom; 
zamontowac kraty ochronne lub inne wyposazenie 
dodatkowe 

Sprawdzenie kierunku obrotów (wentylator)  zgodnie z Rozdzialem 5.30.x 
Wlaczenie filtra zgodnie z Rozdzialem 5.20.x 

       

Nie uruchamiac kilkakrotnie silnika w krótkich odstepach 
czasu. Powoduje to przeciazenie, a tym samym 
przegrzanie silnika. Przed kazdym uruchomieniem silnik 
powinien byc ostudzony. 

 Dodatkowo nalezy uwzglednic ewentualne procedury 
rozruchu zgodnie z Rozdzialem 7 „Opcje“. 

Sprawdzenie wydatku odsysanego powietrza Przy nowych elementach filtrujacych, ze wzgledu na maly 
spadek cisnienia, moze dojsc do niedopuszczalnie duzego 
wydatku przeplywu powietrza, mogacego spowodowac 
uszkodzenie elementów filtrujacych. 

       

Dlatego nalezy wyregulowac wydatek odsysanego 
powietrza na wartosc obliczeniowa. 

 Jako urzadzenie do ustawiania wydatku przeplywu nalezy 
zastosowac np. przepustnice po stronie powietrza 
nieoczyszczonego albo powietrza oczyszczonego 
(„dlawienie przeplywu powietrza odsysanego“). Po ok. 100 
godzinach pracy uzyskuje sie normalne opory przeplywu 
filtrów, wtedy nalezy wyregulowac ostatecznie filtr. W razie 
braku odpowiednich przyrzadów pomiarowych prosimy o 
kontakt z nami! 

Sprawdzenie parametrów technologicznych - róznica cisnien 
- wydatek przeplywu odsysanego powietrza 
- oczyszczanie 
- punkty przelaczania i alarmowe oczyszczania  
 (dopiero po montazu przewodu odsysania) 
Wartosci nastaw podano w Rozdziale 1 "Dane techniczne", 
mozna tez je ustalic we wspólpracy z firma HERDING. 
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5.20.100  Wlaczanie/wylaczanie urzadzenia filtrujacego  
    bez systemu sterowania (wykona uzytkownik)  Rev00 04/01 

       

Nie wolno uruchamiac urzadzenia filtrujacego bez zespolu 
oczyszczania. Tylko upowaznione osoby moga wlaczac 
lub wylaczac urzadzenie filtrujace (ustalic kompetencje 
pracowników obslugi). Nie wolno uzytkowac maszyny 
wytwarzajacej pyl bez urzadzenia filtrujacego. 

       

Uzytkownik wykonuje sterowanie przez wylacznik glówny. 
W sytuacji awaryjnej wylaczac urzadzenie filtrujace 
wylacznikiem glównym! (sluzy jako wylacznik awaryjny). 
Po zakonczeniu zmiany zalecamy ustawic wylacznik 
glówny w polozeniu “OFF“.  
Nie wolno uruchamiac urzadzenia filtrujacego bez 
urzadzen zabezpieczajacych. Polaczenie elektryczne 
zaworów wykonac zgodnie ze schematem zacisków 
(rozdzial 9) 

Zalecana kolejnosc wlaczania urzadzen - Otworzyc zasilanie sprezonym powietrzem 
- Wlaczyc urzadzenia wygarniajace pyl 
- Wlaczyc wentylator i automatyczne oczyszczanie filtra 
- Wlaczyc maszyne wytwarzajaca pyl 
Wylaczanie odbywa sie w odwrotnej kolejnosci 

 Prosimy o ustalenie kolejnosci wlaczania urzadzen w liniii, 
dostosowanej do konkretnego przypadku zastosowania. 
Jezeli jest to konieczne nalezy zamontowac blokady 
zabezpieczajace. Zalecamy opracowanie stanowiskowej 
instrukcji obslugi urzadzenia. 
Prosimy przestrzegac, ze ustalona kolejnosc wlaczania 
urzadzen w linii wraz z maszyna  wytwarzajaca pyl musi 
zapewnic zachowanie parametrów technologicznych. 
(rozdzial 1 „Dane techniczne"). 
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5.30.40  Sprawdzanie kierunku obrotów wentylatora  
    (zespolu automatycznego oczyszczania filtra) Rev00 04/01 

       

Tylko upowaznione osoby moga wykonywac prace na 
zespole automatycznego oczyszczania filtra (ustalic 
kompetencje pracowników obslugi). Podczas sprawdzania 
wystepuje podwyzszone zagrozenie wypadkowe ze strony 
wirujacego wirnika wentylatora. Nie wolno wkladac rak w 
strefe wlotu, gdy wirnik wentylatora sie obraca. Ze wzgledu 
na duzy masowy moment bezwladnosci, wirniki 
wentylatora moga obracac sie nawet do 5 min. po 
wylaczeniu. 

       

Wentylator obracajacy sie w nieprawidlowym kierunku nie 
wydmuchuje powietrza z otworu ssawnego, jedynie 
wykazuje mniejsza wydajnosc odsysania.  

 Kierunek obrotów wentylatora nalezy sprawdzac przy 
pierwszym uruchomieniu i po wykonaniu kazdej pracy na 
agregacie napedowym albo na przewodzie zasilajacym. 

Wykonanie 

    

       

- Wylaczyc filtr 
- Koniecznie zabezpieczyc filtr przed  
 nieumyslnym wlaczeniem  
- Patrzec przez przeswit miedzy pakietami filtrów i rur  
 wydmuchowych na wirnik i na dysze wlotowa ze  
 znakiem (strzalka)  
- Wlaczyc na krótko wentylator  
 (wentylator nie musi osiagnac znamionowej predkosci 
obrotowej) 
- UWAGA: wirujacy wirnik wentylatora! Ciag powietrza! 
 Uwazac, aby nie doszlo do zassania zadnych  
 przedmiotów. 
- Kierunek obrotów wirnika wentylatora musi byc zgodny  
 ze znakiem (strzalka) na dyszy wlotowej  
- W razie nieprawidlowego kierunku obrotów zlecic  
 elektrykowi zmiane kierunku obrotów silnika  

 
5.40.10  Sprawdzenie oczyszczania Rev00 04/01 
Sprawdzenie doplywu sprezonego powietrza Do oczyszczania elementów filtrujacych potrzebna jest 

dostateczna ilosc sprezonego powietrza. Miedzy dwoma 
impulsami oczyszczania, cisnienie na manometrze zaworu 
regulacji cisnienia (regulatora filtra) musi znowu wzrosnac 
do wartosci cisnienia oczyszczania (Rozdzial 1 "Dane 
techniczne"). 

Zawór bezpieczenstwa Zabrania sie przestawiania lub demontowania zaworu 
bezpieczenstwa zbiornika cisnieniowego! 

Przygotowanie W filtrach bez oddzielnej komory zaworów konieczne jest 
wylaczenie pracy ssacej generatora podcisnienia. 
Wylaczyc filtr i uruchomic tylko oczyszczanie. 

Sprawdzenie - Intensywnosci wszystkich impulsów oczyszczania  
 musza byc mniej wiecej jednakowo silne lub glosne 
- Przerwy miedzy impulsami oczyszczania winny miec  
 jednakowa dlugosc 
- Spadki cisnienia na manometrze zaworu regulacji  
 cisnienia (regulatora filtra) podczas impulsu  
 oczyszczania musza byc mniej wiecej jednakowe dla 
wszystkich impulsów oczyszczania 
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6.00  Konserwacja i utrzymanie ruchu 
 
6.10.507 Terminy przegladów i konserwacji  
   (zespól automatycznego oczyszczania filtra z wentylatorem/bez wentylatora)  Rev01 11/03 

      

Przy filtrze moga pracowac tylko upowaznione osoby 
(ustalic kompetencje pracowników obslugi). 
Zalecamy zawarcie umowy serwisowej! 

 Naprawy urzadzen filtrujacych umieszczanych w strefach 
zagrozenia wybuchem albo zawierajacych atmosfere 
wybuchowa moga byc wykonywane tylko przez 
pracowników firmy HERDING albo autoryzowanego przez 
firme HERDING przedstawiciela! 

Zalecenia Podane nizej terminy nalezy traktowac jako zalecenia dla 
pracy jednozmianowej, nalezy je korygowac w zaleznosci 
od potrzeb: 
- praca dwuzmianowa 
- pyl o wlasnosciach sciernych 
- wyzsza temperatura 
- itd. 

 Dla przypadku stosowania wyposazenia dodatkowego albo 
podzespolów od producentów obcych podano dodatkowe 
terminy przegladów i konserwacji w rozdzialach 7 „Opcje 
wyposazenia“ i 11 "Oryginalne instrukcje obslugi 
podzespolów obcych producentów". W spisie tresci 
podano, czy konkretna opcja wyposazenia dotyczy 
nabytego przez Panstwa firme urzadzenia filtrujacego. 

Termin Podzespól Czynnosc do wykonania Wskazówka 

codziennie impuls automatycznego 
oczyszczania filtra 

wszystkie powinny miec mniej wiecej 
jednakowa intensywnosc lub glosnosc 

5.40.10 

codziennie czestotliwosc 
automatycznego 
oczyszczania filtra 

wszystkie musza miec jednakowa dlugosc 5.40.10 

codziennie cisnienie automatycznego 
oczyszczania filtra 

spadek cisnienia na manometrze zaworu 
regulacji cisnienia musi byc mniej wiecej 
jednakowy przy wszystkich impulsach 

5.40.10 

codziennie (opcja wyposazenia) 
urzadzenie kontrolne 

porównanie wartosci wskazywanych z 
wartosciami zadanymi, w razie potrzeby 
zanotowac wartosci 

 

co 6 miesiecy zawór regulacji cisnienia 
(regulator filtra) 

czyszczenie plywaka automatycznego 
spustu kondensatu (zaworu plywakowego) 

6.60.30 

co 6 miesiecy punkty pomiaru róznicy 
cisnien 

czyszczenie filtrów ochronnych 6.60.40 

co roku w przypadku pylu palnego 
lub wybuchowego lub 
mieszanki hybrydowej  
uszczelnienie wkladów 
filtrów 

wymiana uszczelnienia 6.40.x 

co roku w przypadku pylu palnego 
lub wybuchowego lub 
mieszanki hybrydowej 
wklady filtrów 

sprawdzenie ewentualnych uszkodzen 
wkladów filtrów, w razie potrzeby wymiana 

 

co 3 lata uszczelnienie wkladów 
filtrów 

wymiana uszczelnienia 6.40.x 
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Oryginalna 
instrukcja 
obslugi 

(opcja wyposazenia) 
odrebny wentylator 

sprawdzenie przeprowadzenia walu 
(uszczelnienia) 

oryginalna 
instrukcja 
obslugi 

Oryginalna 
instrukcja 
obslugi 

silniki elektryczne przesmarowanie lub wymiana lozysk oryginalna 
instrukcja 
obslugi 

 
6.30.100  Demontaz i montaz wkladu filtra HSL 
    (typoszereg HSL, typoszereg HSL-Modul)  Rev00 06/04 

       

       

Tylko upowaznione osoby moga wykonywac prace na na 
urzadzeniu filtrujacym (ustalic kompetencje pracowników 
obslugi). Zasiegnac informacji na temat pylu w urzadzeniu 
filtrujacym oraz obowiazujacych przepisów BHP i ochrony 
srodowiska (arkusz danych BHP). W razie potrzeby 
zastosowac odpowiedni pomost roboczy.  

       

Wylaczyc filtr i zabezpieczyc przed nieumyslnym 
wlaczeniem. 

 Dopuszcza sie tylko montaz: 
- nieuszkodzonych wkladów filtrów  
- z tulejami dystansowymi i srubami, które sa  
 nasmarowane pasta uszczelniajaca gwinty  
- z zachowaniem zalecanego momentu dokrecania.  
Przed zamontowaniem sprawdzic, czy wklady filtrów nie 
wykazuja uszkodzen: 
- sladów zuzycia z powodu sciernego pylu  
- uszkodzonych uszczelek  
- poluzowania blach usztywniajacych na glowicy filtra 

       

Juz jeden uszkodzony wklad filtra moze spowodowac 
zniszczenie calego kompletu, poniewaz wtedy wklady 
filtrów zostaja zanieczyszczone pylem od wewnatrz.  

 Przed wymontowaniem wkladów filtrów nalezy zamówic: 
- uszczelki, aby móc natychmiast wymienic uszkodzone  
 uszczelki  
- sruby powleczone pasta. Pasta uszczelniajaca gwinty  
 zuzywa sie po pieciokrotnym demontazu i ponownym  
 montazu  

Demontaz 

      

- Sprawdzic odstep miedzy wkladem filtra a przednim  
 grzebieniem, w razie potrzeby ustawic grzebien nizej  
- Poluzowac srube mocujaca wklad filtra i wykrecic  
 razem z podkladka i tuleja dystansowa  
- Ostroznie wyjac wklad filtra z urzadzenia filtrujacego  
- Wklady filtrów nalezy przechowywac w pozycji lezacej,  
 na odpowiedniej podkladce z przekladkami (rozdzial 
3.10.20) 

Montaz Przed montazem oczyscic tylny katownik mocujacy (5) 
wklady filtrów. 
Kolejnosc montazu: najpierw zamontowac oba zewnetrzne 
wklady filtra 
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(A)  (B)  
 

(C)  (D)  

(A) 
- Wstawic wklad filtra do urzadzenia filtrujacego i osadzic  
 na rurze montazowej 
- Wsunac wklad filtra w odpowiednie wyciecia tylnego  
 grzebienia, az do wyczucia oporu z tylu  
 
(B) 
- Opuscic wklad filtra z przodu 
(C) 
- Nasunac wklad filtra (1) na tylny katownik mocujacy (5)  
(D) 
- Podniesc wklad filtra (1) z przodu i recznie wkrecic  
 powlekana srube mocujaca (M12, M8) z podkladka (3)  
 i tuleja dystansowa o dlugosci 42 mm (2)  
 Uwaga: tuleja dystansowa (2) zapobiega uszkodzeniu  
 wkladu filtra (1) lub zgnieceniu uszczelki. Tuleja  
 dystansowa (2) musi byc zawsze zamontowana  
- Wszystkie przednie sruby dokrecic kluczem  
 dynamometrycznym  

       

Zalecany moment dokrecania srub: 
- M12 =  40 Nm 
- M  8 =  20 Nm 

 - Sprawdzic odstep miedzy wkladem filtra a przednim  
 grzebieniem, w razie potrzeby ustawic grzebien wyzej  
 (patrz Demontaz) 

Kontrola Po ponownym uruchomieniu urzadzenia filtrujacego 
sprawdzic, czy wskutek blednego montazu z komory 
czystego powietrza nie wydostaje sie pyl. 
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6.40.20  Wymiana uszczelki wkladu filtra HSL,  
    po stronie powietrza nieczyszczonego uszczelki DUPLEX Rev01 06/04 

       

Przy wkladzie filtra moga pracowac tylko upowaznione 
osoby (ustalic kompetencje pracowników obslugi). 
Zasiegnac informacji na temat pylu w urzadzeniu 
filtrujacym oraz obowiazujacych przepisów BHP i ochrony 
srodowiska (arkusz danych BHP) 

 Demontaz i montaz wkladów filtra wykonac zgodnie z 
rozdzialem 6.30.x 

 

      

 

- Wymontowac stara uszczelke profilowa 
- Starannie oczyscic powierzchnie przylegania uszczelki  
 profilowej i rowka  
- Do calego rowka czesci promieniowej wtrysnac trwale  
 elastyczna mase uszczelniajaca (1)  
- Podczas zakladania uszczelki (2) uwazac na polozenie  
 szwu (3) uszczelki profilowej: w tym miejscu wtrysnac  
 trwale elastyczna mase uszczelniajaca na dlugosci ok. 
20 mm  
- Recznie wlozyc uszczelke profilowa (2) do rowka  
 z równomiernym recznym dociskiem 
- Sprawdzic, czy uszczelka profilowa (2) wszedzie  
 równomiernie przylega  
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6.50.10  Czyszczenie i regeneracja powlekanych elementów filtrujacych  Rev00 04/01 

       

Na elemencie filtrujacym moga pracowac tylko 
upowaznione osoby (ustalic krag osób). Nalezy zasiegnac 
informacji na temat pylu zgromadzonego w filtrze i 
obowiazujacych przepisów BHP i ochrony srodowiska 
(arkusz danych BHP). 

Czyszczenie Nie ma potrzeby czyszczenia elementów filtrujacych w toku 
czynnosci konserwacji. 
Jesli z powodu usterki lub innych zdarzen zajdzie 
koniecznosc czyszczenia, to prosimy o skontaktowanie sie 
z firma HERDING. 
Zalecamy korzystanie z naszych doswiadczen. 
Poinformujemy Panstwa o sposobie czyszczenia 
wlasciwym dla wystepujacego u Panstwa pylu. 

Numer telefonu serwisu (Niemcy) Informacje na temat czyszczenia elementów filtrujacych 
mozna otrzymac bezposrednio przez nasza linie 
telefoniczna serwisu 0800- 437 346 4 (tylko w Niemczech) 

Wymagane pozwolenie przed kazdym 
czyszczeniem 

Tylko pisemne pozwolenie firmy HERDING przed kazdym 
czyszczeniem zapewnia zachowanie gwarancji na 
elementy filtrujace w przypadku ich czyszczenia. 

Dozwolone metody czyszczenia po uzgodnieniu z firma HERDING: 
- oczyszczanie 
- splukiwanie 
- zmiatanie 

Niedozwolone metody czyszczenia - kombinacja metod czyszczenia  
 zmiatania i splukiwania  
- kazde zgrubne czyszczenie mechaniczne 
 np. twarda szczotka nylonowa  
- Do wnetrza elementu filtrujacego nie moze przedostac 
 sie jakikolwiek pyl 
- stosowanie urzadzenia do czyszczenia strumieniem  
 pary albo wody pod wysokim cisnieniem 
- czyszczenie z uzyciem rozpuszczalników lub srodków 
 czyszczacych  
- uzytkowanie urzadzenia z wilgotnymi elementami 
 filtrujacymi  
- samowolne naprawy uszkodzen 

Regeneracja Podczas regeneracji na korpus podstawowy elementu 
filtrujacego zaklada sie nowa powloke powierzchni, co 
moze byc wykonane TYLKO w zakladzie firmy HERDING. 

Numer telefonu serwisu (Niemcy) Informacje na temat regeneracji elementów filtrujacych 
mozna otrzymac bezposrednio przez nasza linie 
telefoniczna serwisu 0800- 437 346 4 (tylko w Niemczech) 

Nie regenerowane elementy filtrujace Nie regeneruje sie filtrów, które sa: 
- mechanicznie uszkodzone  
- zanieczyszczone pylem od wewnatrz  
- zanieczyszczone pylami toksycznymi lub szkodliwymi  
 dla zdrowia 
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6.60.10  Czyszczenie sterowanych magnetycznie zaworów szybkootwierajacych  
    (elektrozaworów szybkootwierajacych)  Rev01 05/04 

       

Przy zaworze szybkootwierajacym moga pracowac tylko 
upowaznione osoby (ustalic kompetencje pracowników 
obslugi). 

       

- Zamknac doplyw sprezonego powietrza i wyrównac  
 cisnienie w odcinku instalacji. 
- Nie zmieniac cisnienia automatycznego oczyszczania 
 filtra na zaworze regulacji cisnienia (regulatorze filtra)  
 (rozdzial 1 "Dane techniczne"). 
- Zabezpieczyc doplyw sprezonego powietrza przed  
 nieumyslnym otwarciem  
- Uruchomic urzadzenie filtrujace bez doprowadzania  
 pylu do czasu, gdy cisnienie w zbiorniku spadnie do 
zera  
- Sprawdzic cisnienie na manometrze zaworu regulacji  
 cisnienia (regulatorze filtra). 
 W przeciwnym razie grozi ciezki wypadek 

       

- Odlaczyc elektryczny przewód laczacy ze sterownikiem 

Demontaz 

 

- Odkrecic 4 sruby M8  
- Zdjac obudowe filtra (6), sprezyne (7) i przepone (2)  
 zaworu szybkootwierajacego ze zbiornika cisnieniowego 
(1)  
- Sprawdzic, czy: 
 - przepona (2) nie jest popekana lub speczniala, w razie 
potrzeby wymienic  
 - powierzchnie uszczelniajace rury zaworu (4) i  
  uszczelki plaskiej (3) nie sa zanieczyszczone, w razie 
potrzeby oczyscic  
 - uszczelka plaska (3) nie ma znacznych odcisków  
  rury zaworu (4), w razie potrzeby wymienic przepone  
  (2) (uszczelka plaska stanowi komplet z przepona) 
 - otwór odpowietrzajacy (nit mosiezny) (5) przepony  
  (2) nie jest zatkany, w razie potrzeby oczyscic  
  (przedmuchac sprezonym powietrzem) 
 - sprezyna (7) nie jest peknieta, w razie potrzeby 
wymienic 
 - otwór wyrównywania cisnienia (9) nie jest zatkany, w  
  razie potrzeby oczyscic (przedmuchac sprezonym 
powietrzem) 

Montaz - Przed montazem nasmarowac sruby pasta  
 uszczelniajaca gwint  
- Zalozyc korpus zaworu (6), sprezyne (7) i przepone (2)  
 zaworu szybkootwierajacego na zbiornik cisnieniowy (1)  
- Dokrecic sruby M8 na krzyz momentem 14 Nm. 
- Podlaczyc przewody elektryczne do elektromagnesu (8)  
- Otworzyc doplyw sprezonego powietrza i sprawdzic 
dzialanie 
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7.00  Opcje 
 
7.10  Unikanie potencjalnych zródel zaplonu Rev01 06/04 

       

Przy filtrze moga pracowac tylko upowaznione osoby 
(ustalic krag osób). Uzytkownik urzadzenia jest 
odpowiedzialny za bezpieczenstwo eksploatacji 
urzadzenia (urzadzenia produkcyjnego i filtra). Zalecamy 
zasiegniecie informacji na temat parametrów 
wystepujacego u Panstwa pylu w celu dokonania oceny 
zagrozenia pozarem lub wybuchem oraz ustalenia 
srodków zabezpieczajacych. 

       

Uzytkownik urzadzenia jest zobowiazany do stalego 
kontrolowania parametrów procesu pod wzgledem zmian w 
stosunku do stadium projektowania oraz zgodnego z 
przeznaczeniem uzytkowania urzadzenia oraz do 
podejmowania odpowiednich dzialan w razie potrzeby. 
Prosimy o kontakt, chetnie udzielimy pomocy! 

 Dzialanie ochronne w celu unikniecia potencjalnych zródel 
zaplonu ma charakter prewencyjny.  
Uwzglednia sie tutaj nastepujace zródla zaplonu: 
- zródla zaplonu pochodzace z urzadzenia  
- zródla zaplonu pochodzace z zewnatrz  
- zródla zaplonu pochodzace z pylu. 
Jesli nie wystepuje absolutne wykluczenie zaplonu albo 
minimalna energia zaplonu substancji niebezpiecznej jest 
mniejsza niz 3 mJ, to nalezy zastosowac dodatkowe 
zabezpieczenia konstrukcyjne. 
Wersje konstrukcyjna urzadzenia filtrujacego podano w 
Rozdziale 1 „Dane techniczne“. 

Zródla zaplonu pochodzace z urzadzenia 
 ladunki elektrostatyczne 

Srodki zabezpieczajace na filtrze  
 Konstrukcyjna kompensacja potencjalu 
 Wykonanie: 
 a) elementy bezposrednio stykajace sie  
  - polaczenie srubowe z gwintem  
   (sruba BEZ pasty uszczelniajacej gwint) 
  - polaczenie srubowe z podkladka zebata 
 b) elementy oddzielone przestrzennie  
  - plecionka miedziana i polaczenie srubowe  
   z podkladka zebata 
 Srodki zabezpieczajace: 
 - wszystkie albo stykajace sie z produktem elementy  
  polaczyc elektrycznie, rezystancja uplywu < 106 Ω 
 - przymusowe uziemienie elementów filtra  
 - uziemienie wygarniania pylu  
 - Elektryczne polaczenie elementów filtra ze soba  
  jest realizowane w nastepujacy sposób: 
 - Filtr przed uruchomieniem uziemic do srubowego  
  zacisku uziemiajacego (kadmowana sruba z dwoma  
  przeciwnakretkami). 
 - W przewodzie rurowym polaczyc elementy  
  przewodu ze soba i z filtrem. 
Srodki zabezpieczajace na elemencie filtrujacym  
 wykonanie nie gromadzace ladunków 
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Zródla zaplonu pochodzace z zewnatrz 
 iskra wywolana mechanicznie 

Wtargniecie zewnetrznych iskier (z procesu 
technologicznego) musi byc wyeliminowane przez 
odpowiednie srodki konstrukcyjne. Do odpowiednich 
srodków zalicza sie np. dlugie przewody albo wstepny 
separator iskier. 
Iskry mechaniczne moga powstac w czasie tarcia, 
uderzania i szlifowania. Krople metalu z procesów 
spawania i ciecia zaliczaja sie do najniebezpieczniejszych 
zródel zaplonu! 

Zródla zaplonu pochodzace z pylu 
 chemiczna reakcja  
 (samozaplon) 

Chemiczne reakcje egzotermiczne w pyle, prowadzace do 
samoczynnego podgrzania lub samozaplonu, moga 
rozpoczac sie podczas przestoju filtra. W czasie 
uruchamiania filtra po przestoju (np. po weekendzie) moze 
powstac pozar wskutek doplywu tlenu z (odsysanego) 
powietrza. 
Minimalizowac ilosc i czas przechowywania 
nagromadzonego pylu. 

Dodatkowe srodki zabezpieczajace 
 srodki organizacyjne 

Oprócz opisanych wyzej dzialan na rzecz unikania 
potencjalnych zródel zaplonu, uzytkownik winien 
zastosowac takze srodki organizacyjne. Mozna posluzyc 
sie terminami okresowych przegladów i konserwacji 
podanymi w Rozdziale 6.10 i Rozdziale 1 „Dane 
techniczne“. Uzytkownik winien opracowac stanowiskowa 
instrukcje obslugi urzadzenia.  
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8.00 Rysunki urzadzen i czesci zamiennych, lista czesci zamiennych 
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9.00 Schemat elektryczny / schemat zacisków 
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10.00 Protokoly badan, swiadectwa 
 



Instrukcja uzytkowania i konserwacji  
 

 42/42 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 Oryginalne instrukcje podzespolów innych producentów 

 


