
Desprăfuitor 
Tip DS 6:
Aspirare în loc 
de absorbire
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Desprăfuitor cu filtru cu buzunare 
Tip DS 6

Motor cu acționare directă
(ventilator radial)

Carcasă din tablă de oțel

Curățare manuală

Racord de aspirație

Filtru cu buzunare
Clasa de filtrare M

Recipient de colectare a 
prafului

Golire simplă a recipientului de 
colectare a prafului

către videoclip

https://www.youtube.com/embed/2L-Bv4n-s2g?rel=0
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Desprăfuitor cu filtru 
cu buzunare

•  Variantă de execuție standard pentru zona 22 (StaubEx)
•  Praful în suspensie este aspirat DIRECT la locul produ-

cerii acestuia, respectiv la mașina de producție 

DS 63000
în industria de ambalare

DS 64400
în nanotehnologie

DS 64000
în industria 
farmaceutică

DS 6
curățarea eficientă a 
mâinilor

DS 63000
în tehnica de metal 
sinterizat

•  Partea racordului de aspirație este liber selectabilă
•   Posibilitatea de livrare cu suprafață de filtrare de 10 m2, 

cât și de 20 m2
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Desprăfuitor cu filtru cartuș
Tip DS 6

către videoclip

Motor cu acționare directă
(ventilator radial)

Carcasă din tablă de oțel

Sistem de tratare a aerului 
comprimat

Filtru de praf rezidual
Clasa de praf H

Filtru cartuș
Clasa de filtrare M

Recipient de colectare a 
prafului

Racord de aspirație

https://www.youtube.com/embed/ewwKsQtBRSc?rel=0
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Desprăfuitor cu  
filtru cartuș

•  Variantă de execuție standard pentru zona 22 (StaubEx)
•  Praful în suspensie este aspirat DIRECT la locul 

producerii acestuia, respectiv la mașina de producție 

DS 63000
în prelucrarea 

metalelor

DS 64400 
în prelucrarea hranei animalelor

DS 64000
în prelucrarea alimentelor

DS 65600
în industria 
cosmetică

DS 6 cu
curățare cu aer comprimat 
controlată de presiunea 
diferențială

•  Curățarea filtrului în timpul aspirației 
•  Partea racordului de aspirație este liber selectabilă
•   Posibilitatea de livrare cu suprafață de filtrare de 24 m2, 

cât și de 48 m2
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Detectarea incendiilor / 
combaterea incendiilor 

Stingător 
Furtunul de detectare este conceput în domeniul 
cu pericol de incendiu. Acesta stă sub presiune și 
este conectat cu rezervorul de agent de stingere.
În caz de incendiu, furtunul este încălzit la sursa 
incendiului și plesnește în cazul unei temperaturi 
de aprox. 100°C. 
Ca urmare a pierderii de presiune asociate 
acestui fapt, supapa de la rezervorul de agent de 
stingere se deschide și agentul de stingere curge 
prin furtunul de detectare în zona în care incendiul 
trebuie stins.

Capcană pentru scântei pentru scântei 
aprinse

Capcana pentru scântei constă dintr-o carcasă 
separată, în care este integrată o inserție 
de labirint din tablă specială. Dispunerea 

labirintului asigură o ghidare multiplă a aerului, 
astfel încât scânteile se răcesc.
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Competența noastră
Producem desprăfuitor cu accesorii adecvate conform Directivei 
ATEX 2014/34/UE și cerințelor de bază ale TRGS 727 pentru 
următoarele domenii de utilizare: 

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

•  Utilizare în zona 22
•   Adecvate pentru absorbția prafurilor inflamabile
•  Absorbția substanțelor înalt izolatoare
•   Opțional pentru absorbția substanțelor cauzatoare de cancer, 

cu proprietăți mutagene sau care sunt dăunătoare pentru 
sănătate

•   Opțional pentru utilizarea în zona 21 din zona cu pericol de 
explozie de praf

Desprăfuitor cu protecție 
împotriva exploziei 

de gaz

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 



Date tehnice

2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, 
anexa AA
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7-
01

6-
04

.20
22

Carcasă

Puterea motorului (kW)

Tensiune (V)

Gradul de protecție IP

Subpresiune (mbari) 

Puterea aerului (m3/h)

Puterea aerului (m3/h) (măsurată la ventilator)

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

Filtru cu sac clasa de praf M (m2)

Filtru cartuș clasa de praf M (m2)

Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m2)

Înălțime (mm) (filtru cu buzunare 10 m2 clasa de praf M) 

Înălțime (mm) (filtru cu buzunare 20 m2 clasa de praf M) 

Înălțime (mm) (filtru cartuș 24 / 48 m2 clasa de praf M)

Înălțime (mm) (filtru buzunar 10 m2 clasa de praf H) 

Înălțime (mm) (filtru buzunar 20 m2 clasa de praf H) 

Înălțime (mm) (filtru cartuș 24 / 48 m2 clasa de praf H)  

Lățime (filtru cu buzunare 10 / 20 m2) 

Lungime (filtru cu buzunare 10 / 20 m2) 

Lățime (filtru cartuș 24 m2) 

Lungime (filtru cartuș 24 m2) 

Lățime (filtru cartuș 48 m2) 

Lungime (filtru cartuș 48 m2) 

Capacitate a recipientului de colectare (litri) în cazul unei suprafețe de filtrare de 10, 20, 24 m2

Capacitate a recipientului de colectare (litri) în cazul unei suprafețe de filtrare de 48 m2

Racord pentru aspirație (mm)

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600 DS 66200

Tablă de oțel Tablă de oțel Tablă de oțel Tablă de oțel Tablă de oțel

1,5 2,2 3,0* 4,0* 5,5*

400 400 400 400 400

65 65 65 65 65

-23 -27 -32 -35 -40

2.050 2.650 3.050 3.500 5.800

3.300 4.500 5.000 6.700 7.000

69 71 72 73 76

10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20 10 / 20

24 24 24 / 48 24 / 48 24 / 48

36 36 36 36 36

1.970 2.015 2.055 2.120 2.120

2.570 2.615 2.655 2.720 2.720

2.612 2.657 2.697 2.762 2.762

2.375 2.420 2.460 2.525 2.525

2.975 3.020 3.060 3.125 3.125

3.017 3.062 3.102 3.167 3.167

921 942 942 973 973

805 805 805 920 930

1.027 1.027 1.027 1.027 1.027

815 815 815 920 920

1.355 1.355 1.355 1.355 1.355 

1.150 1.150 1.150 1.220 1.220 

55 55 55 55 55

- - 2 x 55 2 x 55 2 x 55

200 200 200 / 2 x 200 200 / 2 x 200 200 / 2 x 200

*   Puterea aerului trebuie să fie reglată prin intermediul componentelor adecvate, astfel încât cantitatea de aer maximă recomandată de Ruwac de 2.000 m³/h la cartușele de filtru 
(24 m²) să nu fie depășită, pentru a asigura o durată de viață optimă a filtrului în cazul separării pulberilor.

 
Dimensiunile (înălțime, lățime, lungime) sunt valabile exclusiv pentru pozițiile standard ale componentelor.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungs- 
vorgänge, einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten 
durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das 
vollständige Filtrationssystem betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including 
removal of the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing  
the appropriate personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without 
the complete filtration system.

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

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

https://www.ruwac.ro/

