
Aspirator industrial 
pentru zone
gazoase explozive
Zona 1 și zona 2
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Carcasă din PAFS,
disipativă

DS 1220 cu echipamente protejate împotriva
exploziilor de gaz

Suflantă

Filtru de praf rezidual,
clasa de praf H

Filtru cu sac, conductibil
Clasa de praf M

Întrerupător de protecție
a motorului cu protecție
împotriva exploziilor

Role, disipative

Deflector, bronz
Protecție anti-scântei

Racord pentru 
aspirație,blocabil

Difuzor de aer, 
disipativ

fereastră pentru a
controla direcția de 
rotație

Motor trifazat, protejat 
împotriva exploziilor

Mâner glisant, 
conductibil

Cuvă de eliminare

Pedală pentru golire
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DS 2520 cu echipamente protejate împotriva
exploziilor de gaz

Carcasă din PAFS,
disipativă

Curățare manuală

Filtru cu sac, conductibil
Clasa de praf M

Role, disipative

Deflector, bronz, 
protecție anti-scântei

Racord pentru 
aspirație, blocabil

Suflantă

Izolație fonică

Motor trifazat, protejat
împotriva exploziilor

Mâner glisant, 
conductibil

Recipient de eliminare

Pedală pentru golire

Întrerupător de protec-
ție a motorului 
cu protecție împotriva
exploziilor

fereastră pentru a
controla direcția de 
rotație



Competența noastră

l Utilizare în zona 1 sau zona 2, atmosfere cu 
pericol de explozie de gaz

l Adecvate pentru absorbția prafurilor inflamabile 
l Absorbția substanțelor izolatoare - 

avizate prin evaluarea DEKRA

l Opțional pentru absorbția substanțelor cu solvenți 
care conțin cărbune activ 

l Opțional pentru absorbția substanțelor cauzatoare de cancer, 
cu proprietăți mutagene sau care sunt dăunătoare 
pentru sănătate

l Opțional pentru utilizarea în zona 21 sau 22 din zona cu 
pericol de explozie de praf 

Producem aspiratoare industriale acționate electric și pneumatic, cu accesorii adecvate, conform directivei ATEX 2014/34/UE și cerințelor
esențiale TRGS 727 pentru următoarele domenii de aplicare:

În cazul unei schimbări a zonei de utilizare, toate aspiratoarele industriale pot fi adaptate pentru zona cu pericol de explozie de gaz, datorită
construcției modulare impusă de noile cerințe. 
Exemplificativ, echipamentul poate fi extins până la clasa de temperatură T5 sau, conform EN 60335-2-69, echipat cu 
clasa de praf H. 

DLS 1000

DS 2520

DS 1400

DS 1220
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Certificare avizată

Aspirația prafurilor, 
pulberilor sau granulelor înalt izolatoare este considerată o

sarcină solicitantă în domeniul 
atmosferelor cu pericol de explozie de gaz. 

În acest sens, încărcarea electrostatică a mașinii și a accesoriilor
nu trebuie direcționată și împământată numai din punct de vedere
tehnic, ci trebuie luată în considerare și încărcarea electrostatică
a substanțelor înalt izolatoare aspirate. 

Pericole electrostatice prin încărcarea substanțelor înalt izolatoare

Deși este puțin probabil ca în cazul proceselor de 
aspirație încărcarea electrostatică a substanțelor 

neconductoare să ducă la încărcări critice, comparativ
cu alte procese pneumatice, noua versiune a TRGS

727, „Pericole de aprindere în urma încărcării 
electrostatice”, a abordat din nou acest subiect. 

Din acest motiv, am verificat aspiratorul nostru 
industrial, în special în ceea ce privește aspirația 

substanțelor înalt izolatoare, în colaborare cu 
DEKRA EXAM GmbH. 

În urma cercetărilor comune, am emis un document 
avizat care certifică faptul că 

aspiratorul nostru industrial poate fi utilizat pentru 
aspirația substanțelor înalt izolatoare în zona cu pericol

de explozie de gaz. 



Marcajul Ex conform directivei ATEX 2014/3

II   2 G   Ex  eb 
II   2 D   Ex  tb  

Grupă aparate II pentru toate activitățile, 
în afară de minerit

Categoria de aparate Gazex Praf Ex  
Categoria 1 Zonă 0 Zone 20
Categoria 2 Zonă 1 Zone 21
Categoria 3 Zonă 2 Zone 22

Protecție împotriva exploziilor
Protecție împotriva exploziilor de gaz        G        Gas
Protecție împotriva exploziilor de praf       D      Dust

Grad de protecție la aprindere
Protecție prin carcasă t
Siguranță sporită e

Marcaj Ex conform IEC/EN 60079-0
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34/UE și a standardului IEC/EN 60079-0 

  IIC    T3           Gb
  IIlC   T125°C   Db

Loc de amplasare grupă de substanțe gaze  
IIA Propan sau gaze inflamabile similare
IIB Etilenă sau gaze inflamabile similare
IIC Hidrogen sau gaze inflamabile similare

Loc de amplasare grupă de substanțe prafuri 
IIlA scame inflamabile
IlIB scame inflamabile, prafuri neconductoare inflamabile
IIlC scame inflamabile, prafuri conductoare și neconductoare

inflamabile

Temperatura maximă a suprafeței echipamentului
Clasa de temperatură T1 - T6 - aparate protejate împotriva 
exploziilor de gaz
Clasa de temperatură TXX °C - - aparate protejate împotriva 
exploziilor de praf

Nivelul de protecție al aparatului
Aparat cu nivel de protecție foarte ridicat a
Aparat cu nivel de protecție ridicat b
Aparat cu nivel de protecție extins c
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Date tehnice

Ruwac Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de ATEX 2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, Anh. AA 14
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Carcasă

Puterea motorului (kW)

Tensiune (volți)

Subpresiune (mbar)

Volum de aer (m3/h)(măsurat cu un furtun de 3 m)

Nivel de presiune acustică (dB(A)) (DIN EN ISO 3744) 

Filtru cu sac clasa de praf M (m2)

Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m2)

Înălțime (mm) (filtru cu sac 1,2 m2 clasa de praf M)

Înălțime (mm) (filtru cu sac 2,6 m2 clasa de praf M)

Înălțime (mm) (filtru cu sac 4,5 m2 clasa de praf M)

Înălțime (mm) (filtru cu sac 1,2 m2 clasa de praf H) 

Înălțime (mm) (filtru cu sac 2,6 m2 clasa de praf H)

Înălțime (mm) (filtru cu sac 4,5 m2 clasa de praf H)

Lățime (mm)

Lungime (mm)

Gradul de protecție IP

Volum (litri)

Racord pentru aspirație (mm)

GFK GFK GFK GFK GFK GFK

2,5 4,6 4,6 4,6 5,5 7,5

400 400 400 400 400 400

-206 -213 -213 -170 -230 -210

300 440 440 540 650 880

70 70 72 74 75 77

1,2/2,6 1,2/2,6 4,5 4,5 4,5 4,5

3,2 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8

950 960 - - - -

1.226 1.295 - - - -

- - 1.690 1.568 1.643 1.783

990 1.060 - - - -

1.330 1.399 - - - -

- - 1.815 1.695 1.775 1.913

520 520 740 740 820 820

850 850 950 950 1.015 1.015

65 65 65 65 65 65

35 35 90 90 90 90

50 70 70 70 70 100

DS 
1220

DS 
1400

DS
2410

DS
2420

DS 
2520

DS
2720

Aspiratorul industrial se livrează cu echipament de protecție
împotriva exploziilor conform directivei ATEX 2014/34/UE.

Marcajul Ex al aspiratorului industrial

II 2G Ex eb IIC T3 Gb
II 2D Ex tb IIlC T125°C Db

Pentru zona 1 și zona 21

II 2G Ex eb IIC T3 Gb
II 3D Ex tc IIlC T125°C Dc

Pentru zona 1 și zona 22

II 2D Ex tb IIlC T125°C Db

pentru zona 21 


