
Aspiratoare 
trifazate tip DS3 



Golirea facilă a recipientului de 
colectare a prafului

Filtru de praf rezidual
clasa de praf H

Suflantă construcție
proprie Ruwac

Curățarea automată
cu aer comprimat

Cartușele filtrelor 
clasa de praf M

Recipientul de 
colectare a prafului

Fixare cu vacuum

Carcasa din tablă 
de oțel



Deschidere facilă 
a clapetei spre 

recipientul de 
colectare a prafului

Afișarea parametrilor 
prin intermediul 

panoului

Ochiuri de prindere 
pentru macara 
pentru transport ușor

Opțional cu/fără filtru 
de praf rezidual clasa 

de praf H, 
posibilitate de 

dotare ulterioară

Racord pentru aspirare 
Ø 70 mm

Fixarea sacului de
colectare cu vacuum

• Multitudine de variante datorită sistemului modular
• Carcasa din tablă de oțel

• Sisteme diferite de eliminare a deșeurilor

• Variante pentru zone praf-Ex, Zone 22
• Livrabil cu filtru de praf rezidual clasa de praf H
• Livrabil cu modul cu cărbune activ



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de DIN EN 60335-2-69, Anh. CC ATEX 94/9/EG DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

Aspiratoarele industriale sunt livrabile în versiunea cu protecție anti-
explozivă conform ATEX 94/9/CE.

Carcasă
Putere motor (kW)
Tensiune (volți)
Presiune vid (mbar)
Volum de aer (m3/h) (măsurat cu un furtun de 3m)
Nivelul de presiune a zgomotului (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3

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

Înălțime (mm)
Lățime (mm)
Lungime (mm)

Clasa de protecție IP
Capacitate de stocare (litri)
Tip de curățare
Presiune de curățare (bari)
Racord de aspirare (mm)

Tablă de oțel Tablă de oțel
2,2 4,0
400 400
-220 -230
350 470
61 65

12 12
3,2 3,2

aprox. 2090 aprox. 2090
aprox. 730 aprox. 730
aprox. 992 aprox. 992

55 55

55 55
Aer comprimat Aer comprimat
5-6 5-6
70 70
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