
Desprăfuitoare 
Tip DS 6:
Variantă cu protecție 
la praf exploziv
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Desprăfuitor 
cu filtru cu sac

spre folie

Unitate de propulsie cu 
ventilator radial durabil

Carcasa din tablă de
oțel, Sistem modular

Curățare manuală

Filtru cu sac, încărcare
scăzută a suprafeței de
filtrare

Golirea facilă a 
recipientului de 
colectare a prafului

Modul de admisie
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Desprăfuitor cu 
cartușe de filtrare

spre folie

Unitate de propulsie cu 
ventilator radial durabil

Carcasa din tablă de oțel,
Sistem modular

Curățare automată cu 
aer comprimat

Filtru de praf rezidual 
din clasa de praf H

Cartuș de filtrare, încărcare
scăzută a suprafeței de filtrare

Golirea facilă a recipientului
de colectare a prafului

Modul de admisie
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Sistemul modular DS 6

Ventilator radial
1,5 kW - 2,2 kW -
3,0 kW - 4,0 kW

Filtru de praf rezidual
36 m2

manual electric pneumatic
(pentru 24 m2)

Filtru cu sac
3 m2 – 10 m2

Filtru cu sac
20 m2

Modul de admisie
Ø 200 mm

Modul de admisie
Ø 300 mm

pentru cuva de praf V2A, 55 litri
pentru sac din 
poliester, 200 litri

Picioare Roți de ghidaj

Mo
du

le 
de

 
pr

op
ul

sie
Mo

du
le 

de
 fi

ltr
ar

e -
 

op
țio

na
l

Mo
du

le 
de

 cu
ră

ța
re

Mo
du

le 
de

 fi
ltr

ar
e

Mo
du

le 
de

 ad
m

isi
e

Mo
du

le 
so

clu
Mo

du
le 

st
at

iv



5

Accesorii

pneumatic
(pentru 48 m2)

Cartuș de filtrare
24 m2

Cartuș de filtrare
48 m2

Capcană pentru
scântei

Spațiu gaze uzate

Difuzor de aer uzatAmortizor zgomot

Recipient de 
eliminare 50 litri

Instalație de stingere 
pentru clasa de 
incendiu A, B, C sau D

Modul de admisie Ø 2 x 200 mm
(fără imagine)
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Recunoașterea 
incendiilor / 

Combaterea incendiilor

Extinctor
Furtunul de detecție se așează în zona cu pericol de 
incendii. El se află sub presiune și este conectat la 
recipientul pentru mediu de stingere. În caz de incendiu,
furtunul se încinge la nivelul focarului și plesnește la o
temperatură de cca. 100°C.
Prin pierderea presiunii în urma acestui fapt, se deschide
supapa recipientului pentru mediu de stingere, iar mediul
de stingere ajunge prin furtunul de detecție în zona care
trebuie stinsă.

Capcană pentru scântei
Capcana pentru scântei constă dintr-o 

carcasă separată, în care este integrată o
inserție tip labirint din tablă specială. 

Așezarea labirintului asigură o 
redirecționare multiplă a aerului, ceea ce

conduce la răcirea scânteilor.
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Cele precise pentru cele
mai mici particule

Desprăfuitoare în varianta cu protecție la praf 
exploziv (Zone 22) urmăresc același țel: garantarea

unui proces de producție fluid, fără praf și sigur.
Dispozitivele noastre sunt pretabile pentru 

aspirarea prafului dispersat DIRECT de la punctul în
care se produce acesta, respectiv de la utilajul de 

producție.

DS 63000 în 
industria 

ambalajelor

DS 64400 în 
nano-tehnologie

DS 64400 în 
producția 

maselor plastice
cu fibră de 

carbon/fibră de
sticlă

DS 64000 în
industria 
farmaceutică 
DS 63000 în 
tehnologia pentru
metal sinterizat DS

DS 63000 în 
tehnologia pentru
metal sinterizat

DS 65600 în 
industria agricolă

Prin intermediul unui spectru larg de servicii acestea
sunt pretabile pentru aproape orice utilizare, atât ca
loc individual de lucru cât și ca soluție centrală. Toate
desprăfuitoarele sunt dotate cu filtre dimensionate
mare din clasa de praf M, opțional și clasa de praf H.
Acestea garantează durată lungă de viață la capacitate
constantă de aspirare.
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DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Carcasă Tablă de oțel Tablă de oțel Tablă de oțel Tablă de oțel
Tensiune (volți) 400 400 400 400
Putere motor (kW) 1,5 2,2 3,0 4,0
Presiune vid (mbar) -23 -26 -30 -34
Clasă de protecție / opțional (IP) 55 / 65 55 / 65 55 / 65 55 / 65
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3) 69 71 72 73

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Filtru cu sac clasa de praf M (m²) 10 / 20 10 / 20 10 / 20 20

Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m²) 36 36 36 36
Capacitate ventilare (m³/h) 
(măsurată cu 3m furtun, Ø 200mm) 2.050 2.650 3.050 3.550

Capacitate ventilare (m³/h) (măsurată la ventilator) 3.300 4.500 5.000 6.200
Capacitate de stocare (l) 55 55 55 55
Tip de curățare Curățare manuală / electrică Curățare manuală / electrică Curățare manuală / electrică Curățare manuală / electrică

Racord de aspirare (mm) 200 200 200 200

Înălțime carcasă (mm) (clasa de praf M 10 / 20m²) 1.970 / 2.570 1.980 / 2.580 2.015 / 2.615 2.670

Înălțime carcasă (mm) (clasa de praf H 10 / 20m²) 2.370 / 2.970 2.380 / 2.980 2.415 / 3.015 3.070

Lungime x Lățime (mm) 695 x 695 695 x 695 695 x 695 695 x 695

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Cartuș de filtrare clasa de praf M (m²) - 24 48 48
Filtru de praf rezidual clasa de praf H (m²) - 36 36 36
Capacitate ventilare (m³/h) 
(măsurată cu 3m furtun, Ø 200mm) - 2.650 3.050 3.550

Capacitate ventilare (m³/h) (măsurată la ventilator) - 4.500 5.000 6.200
Capacitate de stocare (l) - 55 55 / 2 x 55 55 / 2 x 55
Tip de curățare - Aer comprimat Aer comprimat Aer comprimat
Presiune de curățare (bari) - 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Racord de aspirare (mm) - 150 / 200 2 x 200 2 x 200

Înălțime carcasă (mm) (clasa de praf M 10 / 20m²) - 2.680 2.780 2.780

Înălțime carcasă (mm) (clasa de praf H 10 / 20m²) - 3.080 3.180 3.180

Lungime x Lățime (mm) - 1.030 x 830 1.260 x 1.170 1.260 x 1.170
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