
Sisteme 
centrale de aspirare



Sisteme de aspirare Ruac - de mu      
Sistemele de aspirare Ruwac sunt concepute conform necesităților. În funcție de spațiu, cantitatea și natura materialului aspirat, a                     
vei 94/9 CE) se realizează o planificare exactă.
Calcularea și construcția atât a unității de aspirare (agregat de aspirare sau aspirator industrial) precum și a întregii rețele de țevi p     
Montajul complet este realizat de către personal calificat. De asemenea vă stau mereu la dispoziție consultanții dumneavoastră de     



      ulte ori cea mai economică soluție
                  numărului de zone de aspirare și desigur a cerințelor de siguranță (de ex. separare udă, modele praf-Ex și gaz-Ex conform Directi-

       
                     rovin din casa Ruwac. 

                  vânzări precum și montatorii corespunzători.



Sisteme mobile

... pentru aspirarea materialelor grele

p Putere motor: 2 x 7,5 kW
p Capacitate ventilare: 1.050 m3/h
p Presiune vid: 340 mbar
p Suprafață filtru: 11 m2

p Eliminare în butoaie de 200 litri

Sistem de aspirare

... pentru aspirarea prafurilor din MAI
MULTE zone de aspirare simultan

p Putere motor: 6 x 7,5 kW
p Capacitate ventilare: 3.000 m3/h
p Presiune vid: 340 mbar
p Supraf ru: 22 m2

p Eliminare în Big Bags
p Conductă: 250 m
p Zone de aspirare: 40 buc

p Control automat al puterii de aspirare, 
conform necesităților

Soluția corectă pentr   



Aspirator + siloz din GFK (mobil)

Instalație pentru aspirarea prafurilor din
una sau mai multe zone de aspirare si-
multan

p   Putere motor: 7,5 kW
p   Capacitate ventilare: 700 m3/h
p   Presiune vid: 210 mbar
p   Suprafață filtru: 4,5 m2

      (aspirator)
p   Suprafață filtru: 4,5 m2

      (separator)

p   Eliminare în recipienții clientului

Sistem de aspirare staționar

... pentru aspirarea așchiilor și prafurilor fine
de pe mașini și pentru lucrări de curățenie
în mai multe zone de aspirare simultan

p Putere motor: 23 kW
p Capacitate ventilare: 6.000 m3/h
p Presiune vid: 160 mbar
p Suprafață filtru: 102 m2

p Eliminarea în recipientul 
cu basculare de 500 L

p Conductă: 120 m
p Zone de aspirare: 25 buc

  ru fiecare necesitate!



Instalație-EX cu reducerea presiunii pentru uti-
lizarea în Zone 22 (cf. Atex 94/9/CE)

p   Putere motor: 30 kW
p   Capacitate ventilare: 1.400 m3/h
p   Presiune vid: până la 800 mbar
p   Suprafață filtru: 11 m2

p   Conductă: 800 m

1. Reducerea presiunii carcasei prin intermediul unei instalații de
   reducere a presiunii țeavă-ECO-Q
2. Decuplare din punct de vedere exploziv prin intermediul 
   unui colector de produs
3. Decuplarea presiunii pe partea cu gaz brut prin intermediul 
   hotelor de depresurizare
4. Monitorizarea nivelului de umplere a colectorului de produs
5. Decuplarea presiunii pe partea cu gaz pur prin intermediul 
   unei valve de protecție împotriva exploziilor (opțional)

Instalații sigure pentr    

Țeava Q constă dintr-un disc de fragmentare integrat,
care controlează valul explziei și îl descarcă în interiorul
țevii Q. (Figura A + B)

Gazele flăcărilor cu temperaturi de până la 1.500°C sunt
răcite într-un filtru de plasă tip coș din oțel inoxidabil spe-
cial. Acest lucru conduce la reducerea volumului gazului
eliminat și stinge flacăra. (Figura C)

Filtrul cu construcție mesh din oțel inoxidabil special dez-
voltat împiedică ieșirea prafurilor arse sau ne-arse. (Figura
D)

1. Modul de funcționare a țevii Q

B. Efect de supra-lubrifiere

D. Reducere reușită a presiunii de explozie în spațiu

C. Efect de contractare

A. Faza inițială



  ru zona-Ex (Atex 94/9/CE)

4. Monitorizarea nivelului de umplere
la asigurarea unui colector de produs cu o înălțime sufi-
cientă (de ex. la refularea din siloz) se împiedică izbucnirea
unei flăcări prin produs..

3. Hote de depresurizare
redirecționează fronturile de explozie prin natura lor con-
structivă aproape cu 180°. 
Frontul principal de energie este ghidat liniar în cazul unei
explozii printr-o membrană de fragmentare sau placă de
acoperire (presiune: <0,1 bar) într-un coș de protecție,
care reprezintă protecția împotriva pieselor care zboară și
a flăcărilor.

2. Decuplare din punct de vedere exploziv 
Cel mai simplu și ieftin tip de decuplare din punct de vedere exploziv este asigurarea unui colector de produs în evacuarea
carcasei filtrului care trebuie protejat.
Astfel se poate proteja de ex. o cutie de filtru prin respectarea unui nivel minim de umplere împotriva unei explozii din
zona de evacuare.

Posibilități de descărcare RUWAC:
- Sistem cu culisare dublă
- Clapetă de reglare a fluxului în țeavă
- Supapă rotativă
Dimensiunea colectorului de produs se orientează după natura materialului, a relațiilor geometrice și a sarcinilor cărora
este supusă.



Totul dintr-o singură mână!
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Conducte

- conform DIN 19530
- cu conexiuni cu mufe cu manșoane
- galvanizate pe interior și exterior
- livrabile în varianta din oțel sau din V2A
- acoperire adițională în interior pe bază

de rășină reactivă
- ignifuge conform DIN 4102 al clasei de 

materiale A1

Ramificație cu deschidere pentru curățare

Racord pentru aspirare cu trecere
prin bază
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