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CUPRINS

COMPANIA I 3

PRODUSE – PRIVIRE DE ANSAMBLU I 4 – 5

MEDII USCATE 
z  Aspiratoare industriale / Acționare la curent alternativ I 6 – 7
z  Aspiratoare industriale / Acționare la curent continuu I 8 – 9
z  Aspiratoare industriale / Acționare trifazată acționare directă / cu aer comprimat I 10 – 11 
 
z  Separator preliminar I 12 – 13

MEDII UMEDE 
z  Aspiratoare de apă / acționare la curent continuu și curent alternativ I 14 – 15
z  Aspiratoare de șpan / acționare trifazată și curent alternativ I 16 – 17
z  Separator preliminar I 18 – 19

MEDII USCATE  – inflamabile / explozibile – 
   Aspiratoare industriale:
z  Acționare la curent alternativ / zone protejate împotriva exploziei de praf I 20 – 21
z  Acționare trifazată / zone protejate împotriva exploziei de praf I 22 – 23

z  Acționare trifazată / zone protejate împotriva exploziei de praf I 24 – 25
z  Acționare trifazată / zone protejate împotriva exploziei de gaz I 26 – 27
z  Acționare cu aer comprimat / zone protejate împotriva exploziei de praf și de gaz I 28 – 29

z  Separator fără acționare / zone protejate împotriva exploziei de praf și de gaz I 28 – 29
z  Desprăfuitoare / acționare trifazată / zone protejate împotriva exploziei de praf și de gaz I 30 – 31
z   Separatoare umede / acționare trifazată și la curent alternativ / zone protejate împotriva  

exploziei de praf și de gaz I 32 – 33

SISTEME MODULARE I 34 – 37

ACCESORII I 38 – 39



CUPRINS COMPANIA

FAPTE
 
z  Înființarea companiei 1976 
z  Melle / Osnabrück
z  cca. 5.500 m2 suprafață de producție
z  cca. 160 angajați 
z  cca. 30 angajați în serviciul extern / consiliere
z  cca. 20 angajați în serviciul extern / service
z  Made in Germany
z  cca. 20 reprezentanțe la nivel mondial
z  3 filiale la nivel mondial

z  Consiliere / service în Germania

Consilier în vânzări
Tehnician de service

SUA

China

(Estonia)

Rusia

Suedia

Turcia
Italia

Elveția

Spania

Franța
România

Polonia

Ungaria
Slovacia

Cehia
Austria

Olanda
Belgia
Luxemburg

Danemarca

Kenia
Malaezia

Tailanda

Singapore
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z  La nivel mondial
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MEDII USCATE MEDII UMEDE

Aspiratoare 
industriale
Acționare trifazată
 

z  Tip R01 R
z  Tip DS 2
z  Tip DS 3
z  Tip DS 4

(Vezi pagina 8 – 9)

Aspiratoare industriale
Motoare de curent 
alternativ
 

z  Tip R01 A
z  Tip WS 3
z  Tip WS 100
z  Tip WS 200

(Vezi pagina 6  – 7)

Aspiratoare industriale
Acționare trifazată directă

z  Tip R01 S 
z  Tip DAV-SB 
z  Tip DA 5

Acționare cu aer comprimat

z  Tip R01 P

(Vezi pagina 10  – 11)

Aspirator de apă
Acționare trifazată
Motoare de curent 
alternativ

z  Tip WSP 2000

(Vezi pagina 14  – 15)

Aspirator pentru șpan
Acționare trifazată
Motoare de curent 
alternativ

z  Tip SPS 35
z  Tip SPS 250

(Vezi pagina 16  – 17)

Separator preliminar
 
z   Recipient separator pre-

liminar
z  Sisteme de eliminare
z  Silozuri și cicloane
z  Celule de prefiltrare

(Vezi pagina 12  – 13)

Separator preliminar
z   Recipient separator preliminar
z  Capac separator preliminar

(Vezi pagina 18  – 19)
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MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –

Aspiratoare industriale
Motoare de curent 
alternativ
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf
 

z  Tip R01 A
z  Tip WS 200

(Vezi pagina 20 – 21)

Separator fără acționare
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf și gaz

z   Sisteme de separatoare 
preliminare

z  Tip NA 250

(Vezi pagina 28 – 29)

Aspiratoare industriale
Acționare trifazată
Zone protejate împotriva 
exploziei de gaz
 
z  Tip R01 R
z  Tip DS 2

(Vezi pagina 26 – 27)

Aspiratoare industriale
Acționare trifazată directă
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf

z  Tip R01 S
z  Tip DA 5
z  Tip SPS 250 - DA30

(Vezi pagina 24 – 25)

Aspiratoare industriale
Acționare trifazată
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf
 

z  Tip R01 R
z  Tip DS 2
z  Tip DS 3
z  Tip DS 4
z  Tip R01 R cu capcană pentru scântei 

(Vezi pagina 22 – 23)

Aspiratoare industriale
Acționare cu aer comprimat
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf și gaz

z  Tip R01 P

(Vezi pagina 28 – 29)

Separator umed
Acționare trifazată
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf

z  Tip NA 35

Motoare de curent alternativ
Aspirarea materialelor reactive
z  Tip NA 7

(Vezi pagina 32 – 33)

Desprăfuitor
Acționare trifazată
Zone protejate împotriva 
exploziei de praf și gaz

z  Tip DS 6 / filtru buzunar
z  Tip DS 6 / filtru cartuș

(Vezi pagina 30 – 31)
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Aspiratoare industriale / acționare la curent alternativ
z  Tip R01 A 
z  Tip WS 3
z  Tip WS 100
z  Tip WS 200

R01 A, clasa de praf L WS 200, clasa de praf H

R01 A, clasa de praf L WS 3320, clasa de praf M

MEDII USCATE
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Date tehnice

z  Putere motor: 1,0 până la 3,6 kW
z  Tensiune:  230 volți
z  Subpresiune:  -185 până la -230 mbari
z  Volum de aer:  190 până la 460 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
Variantă de execuție cu protecție împotriva prafului, vezi pagina 20 – 21



8

DS 3, clasa de praf MR01 R, clasa de praf L

DS 4150, clasa de praf L DS 2520, clasa de praf H

Aspiratoare industriale / acționare trifazată
z  Tip R01 R
z  Tip DS 2
z  Tip DS 3
z  Tip DS 4

MEDII USCATE
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Date tehnice

z  Putere motor: 2,2 până la 15 kW
z  Tensiune:  400 volți
z  Subpresiune:  -125 până la -350 mbari
z  Volum de aer:  270 până la 980 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
Variantă de execuție cu protecție împotriva prafului, vezi pagina 22 – 23
Variantă de execuție cu protecție împotriva gazului (numai tipul R01 R și DS 2),  
vezi pagina 26 – 27
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R01 S, clasa de praf L DAV-SB, clasa de praf M

DA 5150, clasa de praf M, cu echipament de 
basculare a recipientului

R01 S, clasa de praf M

Aspiratoare industriale /  
acționare trifazată directă
z  Tip R01 S
z  Tip DA 5
z  Tip DAV-SB

Aspiratoare industriale /  
acționare cu aer comprimat
z  Tip R01 P

MEDII USCATE



11

Date tehnice

z  Putere motor: 1,1 până la 15 kW
z  Tensiune:  230 / 400 volți
z  Subpresiune:  -145 până la -400 mbari
z  Volum de aer:  200 până la 1.040 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
Variantă de execuție cu protecție împotriva prafului (R01 S), vezi pagina 24 – 25
Variantă de execuție cu protecție împotriva prafului și gazului, vezi pagina 28 – 29
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R01 A cu recipient separator preliminar, 110 litri Recipient separator preliminar (200 litri) cu 
echipament de basculare a recipientului

Recipient separator preliminar (200 litri) cu 
echipament de basculare a recipientului

Ciclon pe separatorul preliminar cu R01 R

Separator preliminar
z  Recipient separator preliminar
z  Sisteme de eliminare
z  Silozuri și cicloane
z  Celule de prefiltrare

MEDII USCATE
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Variante de execuție individual  
în funcție de cerințele clientului.
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Aspiratoare de apă / acționare trifazată și la curent alternativ
z  Tip WSP 2000

WSP 2000, 85 litri cantitate de umplere WSP 2000, 100 litri cantitate de umplere

WSP 2000, 45 litri cantitate de umplere

MEDII UMEDE
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Date tehnice

z  Putere motor: 1,2 până la 4,0 kW
z  Tensiune: 230 / 400 volți
z  Subpresiune:  -206 până la -230 mbari
z  Volum de aer:  174 până la 410 m3/h
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Aspiratoare de șpan / acționare trifazată și la curent alternativ
z  Tip SPS 35 
z  Tip SPS 250 - W
z  Tip SPS 250 - D

SPS 250, W24 (curent alternativ) SPS 250, D40 (curent trifazat)

SPS 35, W12 (curent alternativ) SPS 35, W12 (curent alternativ)

MEDII UMEDE
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Date tehnice

z  Putere motor:  1,2 până la 7,5 kW
z  Tensiune:  230 / 400 volți
z  Subpresiune:  -210 până la -330 mbari
z  Volum de aer:  180 până la 490 m3/h
z  Capacitate:  de la 35 până la 150 litri
Variantă de execuție cu protecție împotriva prafului (SPS 250), vezi pagina 24 – 25



18

Separator preliminar
z  Recipient separator preliminar
z  Capac separator preliminar

Recipient separator preliminar, 200 litri 
(medie)

Capac separator preliminar cu flotor

Capac separator preliminar cu pad anti-aburire Capac separator preliminar cu flotor și pad 
anti-aburire

MEDII UMEDE
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Variante de execuție individual  
în funcție de cerințele clientului.
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Aspiratoare industriale / acționare la curent alternativ 
Zone protejate împotriva exploziei de praf / zona 22
z Tip R01 A
z Tip WS 200

R01 A, clasa de praf M R01 A, clasa de praf M

WS 200, clasa de praf H

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor: 1,0 până la 3,6 kW
z  Tensiune:  230 volți
z  Subpresiune:  -185 până la -230 mbari
z  Volum de aer:  190 până la 460 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
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Aspiratoare industriale / acționare trifazată 
Zone protejate împotriva exploziei de praf / zona 21 și zona 22
z  Tip R01 R
z  Tip DS 2
z  Tip DS 3

R01 R022 cu capcană pentru scântei, clasa de 
praf M

DS 2520, clasa de praf M

z  Tip DS 4
z  Tip R01 R022 cu capcană pentru scântei 

DS 3, clasa de praf MR01 R, clasa de praf M

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor:  2,2 până la 15 kW
z  Tensiune:  400 volți
z  Subpresiune:  -125 până la -350 mbari
z  Volum de aer:  270 până la 980 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
Zona 21 numai tip R01 R și DS 2
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Aspiratoare industriale / acționare trifazată directă
Zone protejate împotriva exploziei de praf / zona 22
z  Tip R01 S
z  Tip DA 5
z  Tip SPS 250-DA 30

R01 S, clasa de praf H SPS 250-DA 30, clasa de praf M

DA 5150, clasa de praf M

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor: 1,1 până la 15 kW
z  Tensiune: 230 / 400 volți
z  Subpresiune: -145 până la -400 mbari
z  Volum de aer: 200 până la 1.040 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
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Aspiratoare industriale / acționare trifazată
Zone protejate împotriva exploziei de gaz / zona 1, zona 2, zona 21 și zona 22
z  Tip R01 R
z  Tip DS 2

R01 R, clasa de praf H R01 R, clasa de praf M

DS 2520, clasa de praf M

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor:  2,5 până la 7,5 kW
z  Tensiune:  400 volți
z  Subpresiune:  -200 până la -230 mbari
z  Volum de aer:  300 până la 820 m3/h
z  Clasa de praf:  L, M, H
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Zone protejate împotriva exploziei de praf și gaz /  
zona 1, zona 2, zona 21 și zona 22

Aspiratoare industriale /  
acționare cu aer comprimat
z Tip R01 P

R01 P, clasa de praf M

Separator fără acționare 
z Tip NA 250
z Sisteme de separatoare preliminare

NA 250 c filtru de praf rezidual

R01 R, cu siloz, clasa de praf M

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Variante de execuție individual  
în funcție de cerințele clientului.
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Desprăfuitor / acționare trifazată 
Zone protejate împotriva exploziei de praf și gaz /  
zona 1, zona 2, zona 21 și zona 22
z  Tip DS 6 cu filtru buzunar
z  Tip DS 6 cu filtru cartuș

DS 64400 (tandem) cu filtru cartuș, clasa de 
praf M

DS 65600 cu filtru cartuș, clasa de praf M DS 63000 cu filtru buzunar, clasa de praf H

DS 64400 (tandem) cu filtru buzunar, clasa de 
praf H

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor:  1,5 până la 4,0 kW
z  Tensiune:  400 volți
z  Subpresiune:  -23 până la -45 mbari
z  Volum de aer:  2.500 până la 5.600 m3/h
z  Clasa de praf:  M, H
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Separatoare umede / acționare trifazată
Zone protejate împotriva exploziei de praf /
zona 1, zona 2, zona 21 și zona 22
z  Tip NA 35

Separatoare umede /  
acționare la curent alternativ
Aspirarea materialelor reactive
z  Tip NA 7-11
z  Tip NA 7-26

NA 7-11

NA 7-26

NA 35 - D1

MEDII USCATE
– inflamabile / explozibile –
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Date tehnice

z  Putere motor:  1,1 până la 4,0 kW
z  Tensiune:  230 /400 volți
z  Subpresiune:  -165 până la -235 mbari
z  Volum de aer:  130 până la 350 m3/h
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SISTEM MODULAR
– Seria constructivă R01 –   

R01 R R01 A

R01 S R01 P
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Capac de amortizare a zgomotului

Sisteme de acționare

– curent trifazat
– curent trifazat direct
– curent alternativ 
– aer comprimat
– baterie
– benzină 

Filtre

– filtru cu cărbune activ
– filtru de praf rezidual, clasa de praf H
– filtru buzunar, clasa de praf L / M
– filtru celular, clasa de praf L / M
– filtru cartuș, clasa de praf L / M

Curățarea filtrelor

– curățare manuală
– curățare electrică
– curățare automată

Cuvă pentru colectarea prafului

– cu recipient de colectare a prafului

Mecanism de rulare

–  cu roți cu mărime diferită cuprinsă  
între 75 și 200 mm
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Ventilator radial 
1,5 kW – 2,2 kW – 3,0 kW – 4,0 kW

Filtru tip sac pentru  
particule de praf reziduale  
36 m2

manual electric

Filtru buzunar  
3 m2 – 10 m2

Filtru buzunar 
20 m2

Modul de admisie 
200 m2

Module de admisie
300 m2

Cuvă pentru colectarea prafului V2A, 55 litri

Picioare suport

SISTEM MODULAR
– Desprăfuitor DS6 –   

pneumatic

Filtru cartuș 
24 m2

Role de direcție
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pneumatic pneumatic Braț ventuze

Amortizor Difuzor de aer

Dispozitiv de stingere 
pentru clasa de incendii 
A, B, C sau D

Capcană pentru scântei

Recipient de eliminare  
50 litri

Accesorii

Filtru cartuș 
24 m2

Filtru cartuș 
48 m2

Pungă de plastic, 200 litri

Role de direcție Șasiu
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SELECTARE DIN SORTIMENTUL DE ACCESORII
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Mai multe accesorii pe  
www.ruwac.ro/produkte/zubehoer

https://www.ruwac.ro/produkte/zubehoer
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Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

https://www.ruwac.de

