Odpylacze typ DS 6:
W wersji z ochroną
przeciwwybuchową
pyłu

Odpylacze z
filtrem workowym

Zespół napędowy z
trwałym wentylatorem
promieniowym

Obudowa z blachy
stalowej, system
modułowy

Filtr workowy, niskie
obciążenie powierzchni
filtracji

Oczyszczanie ręczne

Moduł wlotowy

Łatwe opróżnianie
pojemnika na pył

przejdź do filmu
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Odpylacze z
filtrem nabojowym
Zespół napędowy z trwałym
wentylatorem promieniowym

Filtr do usuwania zapylenia
szczątkowego klasy pyłu H

Automatyczne oczyszczanie
pneumatyczne

Moduł wlotowy

Obudowa z blachy stalowej,
system modułowy

Filtry nabojowe, niskie
obciążenie powierzchni filtracji

Łatwe opróżnianie
pojemnika na pył

przejdź do filmu
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Wentylator promieniowy
1,5 kW - 2,2 kW 3,0 kW - 4,0 kW

Filtr do usuwania zapylenia
szczątkowego
36 m2

elektryczny

ręczny

Moduł wlotowy
200 mm Ø

Moduł wlotowy
300 mm Ø

do worka foliowego,
200 litrów

do wanny pyłowej V2A, 55 litrów

Moduły stojące

pneumatyczny
(na 24 m2)

Filtr workowy
20 m2

Filtr workowy
3 m2 – 10 m2

Moduły cokołu

Moduły wlotowe

Moduły filtracyjne

Moduły oczyszczające

Moduły
filtracyjne – opcjonalnie

Moduły
napędowe

DS 6 – system modułowy

Nóżki

Rolki kierujące
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Akcesoria

Tłumik

Dyfuzor powietrza
odlotowego

Ramię ssące

pneumatyczny
(na 48 m2)

Filtry nabojowe
24 m2

Filtry nabojowe
48 m2

„Iskrochron”

Urządzenie gaśnicze
do gaszenia pożarów
klasy A, B, C lub D

Moduł wlotowy 2 x 200 mm Ø
(brak rys.)

Pojemnik do usuwania pyłu
50 litrów
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Wykrywanie pożaru/
zwalczanie pożaru

„Iskrochron”
Iskrochron składa się z oddzielnej obudowy, w
którą wbudowany jest wkład labiryntowy ze
specjalnej blachy. Układ labiryntu zapewnia
wielokrotną zmianę kierunku powietrza, dzięki
czemu iskry wychładzają się.

Gaśnica
Wąż detekcji umieszczony jest w obszarze zagrożonym wybuchem pożaru. Znajduje się on pod ciśnieniem i jest połączony ze
zbiornikiem środka gaszącego. W razie pożaru wąż nagrzewa
się od punktu zapalnego i pęka przy temperaturze ok. 100°C.
Dzięki towarzyszącemu temu spadkowi ciśnienia zawór na zbiorniku środka gaszącego otwiera się, na skutek czego środek gaszący wypływa przez wąż detekcji do obszaru, w którym
występuje pożar.
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Dokładne usuwanie
nawet najmniejszych
cząsteczek pyłu
Wszystkie odpylacze w wersji z ochroną
przeciwwybuchową pyłu (strefa 22) realizują jeden cel:
zapewnienie płynnego, bezpyłowego,
bezpiecznego procesu produkcji.
Nasze urządzenia doskonale nadają się do odsysania
pyłu zawieszonego BEZPOŚREDNIO w miejscu jego
powstawania lub przy maszynie produkcyjnej.

Dzięki szerokiemu zakresowi wydajności urządzenia te
doskonale nadają się do niemal wszystkich
zastosowań – zarówno jako rozwiązanie jednostanowiskowe, jak i centralne. Wszystkie odpylacze są wyposażone w filtry o dużych rozmiarach do klasy pyłu M,
opcjonalnie mogą one również zostać wyposażone w filtry do klasy pyłu H. Gwarantują one długą żywotność
przy zachowaniu stałej mocy ssania.

DS 64400 w
nanotechnologii

DS 63000 w
technologii metali
spiekanych

DS 63000 w
przemyśle
opakowań

DS 64000 w
przemyśle
farmaceutycznym

DS 64400 w
przemyśle
włókien
węglowych/
szklanych

DS 65600 w
przemyśle
rolno-spożywczym
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Dane techniczne
DS 64000

DS 64400

DS 65600

z blachy stalowej

z blachy stalowej

z blachy stalowej

z blachy stalowej

Napięcie (V)

400

400

400

400

Moc silnika (kW)

1,5

2,2

3,0

4,0

Podciśnienie (mbar)
Stopień ochrony/opcjonalnie (IP) v
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)

Taschenfilter Staubklasse M (m²)
Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego, pył klasy H (m²)

-23

-26

-30

-34

55 / 65

55 / 65

55 / 65

55 / 65

69

71

72

73

DS 63000

DS 64000

DS 64400

10 / 20

10 / 20

10 / 20

20

DS 65600

36

36

36

36

Wydajność pneumatyczna (m³/h) (wąż 3 m, 200 mm Ø)

2.050

2.650

3.050

3.550

Wydajność pneumatyczna (m³/h) (pomiar przy wentylatorze)

3.300

4.500

5.000

6.200

55

55

55

55

ręczn./elektr.

ręczn./elektr.

ręczn./elektr.

ręczn./elektr.

200

200

200

200

Wysokość obudowy (mm) (klasa pyłu M 10/20 m²)

1.970 / 2.570

1.980 / 2.580

2.015 / 2.615

2.670

Wysokość obudowy (mm) (klasa pyłu H 10/20 m²)

2.370 / 2.970

2.380 / 2.980

2.415 / 3.015

3.070

695 x 695

695 x 695

695 x 695

695 x 695

DS 63000

DS 64000

DS 64400

DS 65600

Filtry nabojowe, klasa pyłu M (m²)

-

24

48

48

Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego, pył klasy H (m²)

-

36

36

36

Wydajność pneumatyczna (m³/h) (wąż 3 m, 200 mm Ø)

-

2.650

3.050

3.550

Wydajność pneumatyczna (m³/h) (pomiar przy wentylatorze)

-

4.500

5.000

6.200

Pojemność (I)

-

55

55 / 2 x 55

55 / 2 x 55

Rodzaj oczyszczania

-

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze

Ciśnienie oczyszczania (bar)

-

5-6

5-6

5-6

Złącze ssawne (mm)

-

150 / 200

2 x 200

2 x 200

Wysokość obudowy (mm) (klasa pyłu M)

-

2.680

2.780

2.780

Wysokość obudowy (mm) (klasa pyłu H)

-

3.080

3.180

3.180

Długość x szerokość (mm)

-

1.030 x 830

1.260 x 1.170

1.260 x 1.170

Pojemność (I)
Rodzaj czyszczenia
Złącze ssawne (mm)

Długość x szerokość (mm)

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

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
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