
Scruber umed 
tip NA:



Recipient pentru lichide

Cartușele filtrelor 
clasa de praf H

Ventilul de degazare

Racord pentru aspirație
Motor cu transmisie directă
(suflantă cu canale laterale)

Indicator de nivel

Tub de imersiune 

Sită agitatoare

Racord pentru aspirație

Carcasa din tablă de oțel

Controlul nivelului de 
umplere/Geam de vizitare

Siguranță adițională datorită 
sistemului de blocare a furtunului



Scruber umed (NA) se consideră dispozitivele tehnice 
(mașini și aparate) care se utilizează la separarea prafului din
gaze brute. Scruberele umede aspiră aerul încărcat cu praf și

îl conduc într-un recipient de colectare umplut cu lichid.
La acest nivel aerul cu praf este agitat împreună cu lichidul,

astfel încât praful se combină cu lichidul și se depune la fund
ca și sediment.

Adecvat pentru aspirarea, printre altele, a prafurilor explozive,
prafurilor lipicioase sau cu potențial exploziv, reziduuri de pulbere
combustibilă, explozibili, titan, prafuri de aluminiu sau magneziu.

În funcție de modul și cantitatea aspirării materialului, se dife-
rențiază trei scrubere umede - NA 7-11, NA 35 și NA 250.

l Cele mai mici scrubere umede de la Ruwac
•  Îndepărtare facilă a recipientului de colectare

•  Carcasa din tablă de oțel

Utilizare în 
producția SLM

NA 7-11 
cu accesorii

l Domeniu de utilizare, printre altele SLM (proces de topire 
cu laser) industria aeronautică și aerospațială, industria auto 
sau tehnica medicală.



Wkłady filtracyjne,
klasa pyłu M

Zawór odgazowujący

Obudowa z tworzywa 
wzmacnianego włóknem 
szklanym

Silnik trójfazowy

Kontrola poziomu
cieczy/szybka

Mata Demister

Sito wirujące

Złącze wężowe

Dmuchawa, konstrukcja
własna firmy Ruwac

Filtr pyłkowy, 
klasa pyłu H

Rura zanurzeniowa

Kontrola stanu 
napełnienia

Łatwe opróżnianie separatora mokrego NA 35



NA 35 tip WSP
în domeniul universi-

tar de cercetare

NA 35 tip D1 
în producția 

sub-ansamblelor din
industria auto

NA 35 tip WSP în 
prelucrarea aluminiului

NA 35 tip WSP 
și NA 35 tip D1 
fără mecanism de
acționare

l Scrubere umede medii de la Ruwac
• Carcasa PAFS recunoscută

• Flexibil datorită construcției modulare

l Utilizare printre altele în pirotehnie
• Livrabil cu și fără mecanism de acționare
• Șasiuri diferite



Controlul nivelului
de umplere/
Geam de vizitare

Robinet cu bilă

Tub de imersiune

Carcasă din tablă 
de oțel

Ventilul de degazare

Sită agitatoare

Separator de picături

Cartușul filtrului de 
praf rezidual clasa 
de praf M/H

spre folie

Racord pentru aspirație

Curățare facilă a scruberului umed



NA 250 
oțel inoxidabil 

fără filtru de praf 
rezidual cu aspirator

industrial tip DS 1220

NA 250 
tablă de oțel fără filtru

de praf rezidual cu
agregat de aspirație în

prelucrarea maselor
plastice

NA 250 
oțel inoxidabil cu filtru de
praf rezidual în producția
de sub-ansamble pentru
industria auto

NA 250 
oțel inoxidabil cu 
filtru de praf rezidual

l Cele mai mari scrubere umede de la Ruwac
• Fără mecanism de acționare propriu

• Filtre adiționale pentru prafuri 
reziduale clasa de praf M/H

l Cea mai facilă golire și curățare
• Variantă din tablă de oțel sau V2A
• 75 litri capacitate de stocare
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Carcasă
Puterea motorului (kW)
Tensiune (volți)
Presiune vid (mbar)
Presiune vid perioadă scurtă (mbar)
Volum de aer (m3/h) (măsurat cu un furtun de 3m)
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

Wkłady filtracyjne klasy pyłu M (m2)
Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m2)

Înălțime (mm) NA 35 D1
Înălțime (mm) NA 35 WSP
Înălțime (mm) NA 7-11
Lățime (mm) NA 35 D1
Lățime (mm) NA 35 WSP
Lățime (mm) NA 7-11
Lungime (mm)

Clasa de protecție IP
Capacitate de stocare (litri)

PAVS PAVS PAVS                                          Oțel inoxidabil/Tablă de oțel
1,5 2,2 4,0 1,1 1,3 1,5
400 400 400 230 230 230
-180 -206 -213 -165 -165                        -165
- - - -235 -235                        -235
250 270 350 130 145 145
64 70 70 60 60                           60

2 x 1,7 2 x 1,7 2 x 1,7 3 x 0,1 3 x 0,1                    3 x 0,1
3,2 3,2 3,2 3 x 0,1 3 x 0,1                    3 x 0,1

1.490 1.490 1.490 - -                               -
1.480 1.480                      1.480 - -                              -
- -                              - 755 755                         755
540 540 540 - -                               -
700 700 700 - -                               -
- - - 480 480                         480
840 840 840 705 705                         705

55 / 65 55 / 65 55 / 65 65 65                           65

35 35 35 7 7                             7

NA 35 D1  - NA 35 WSPScruber umed CU mecanism de acționare NA 7-11

Carcasă

Cartușele filtrelor clasa de praf M (m2)
Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m2)

Înălțime (mm) NA 35 D1
Înălțime (mm) NA 35 WSP
Înălțime (mm) NA 250
Lățime (mm) NA 35 D1
Lățime (mm) NA 35 WSP
Lățime (mm) NA 250
Lungime (mm)

Capacitate de stocare (litri)

PAVS                         Oțel inoxidabil/Tablă de oțel

2 x 1,7 10
3,2 -

1.025 -
1.015 -
- 1.100 - 1.820
540 -
700     -
- 580 - 930
840 985 - 1.860

35 75

NA 35 D1 - WSPScruber umed FĂRĂ mecanism de acționare NA 250

Scruberele umede sunt livrabile în versiunea cu protecție la 
explozie conform ATEX 94/9/CE.


