
Centralne instalacje
wyciàgowe



Instalacje wyciàgowe firmy Ruwac – pod wielom

Instalacje wyciàgowe firmy Ruwac sà projektowane pod kàtem konkretnych potrzeb. Dok∏adne projektowan
punktów wyciàgowych i oczywiÊcie wymagaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa (np. odpylanie na mokro, konstru
Obliczenie i skonstruowanie zespo∏u wyciàgowego (aparat ssàcy lub odkurzacz przemys∏owy), jak i ca∏ego
Kompletny monta˝ wykonujà nasi specjaliÊci. Do Paƒstwa dyspozycji sà stale nasi konsultanci handlowi or



ma wzgl´dami najbardziej op∏acalne rozwiàzanie

nie odbywa si´ w zale˝noÊci od warunków przestrzennych, iloÊci i rodzaju usuwanych materia∏ów, liczby
ukcje do pracy w strefach zagro˝enia wybuchem py∏u i gazu wg dyrektywy 94/9 WE).
o systemu rur jest dzie∏em firmy Ruwac.
raz monterzy serwisowi. 



Mobilne urzàdzenie

... do wch∏aniania i zasysania
ci´˝kich materia∏ów

❐ Moc silnika: 2 x 7,5 kW

❐ Moc pneumatyczna: 1.050 m3/h

❐ PodciÊnienie: 340 mbar

❐ Powierzchnia filtra: 11 m2

❐ Usuwanie do pojemników o 

pojemnoÊci 200 l

Stacjonarne urzàdzenie
wyciàgowe

... do wch∏aniania i odsysania
py∏ów z WIELU punktów
jednoczeÊnie

❐ Moc silnika:  6 x7,5kW

❐ Moc pneumatyczna: 3.000 m3/h

❐ PodciÊnienie: 340mbar

❐ Powierzchnia filtra: 22m2

❐ Usuwanie do worków typu big 

bag
❐ Przewód rurowy:  250m

❐ Punkty odsysania: 40 sztuk

❐ Automatyczna regulacja mocy  

ssania w zale˝noÊci od 
zapotrzebowania

Rozwiàzania dostosowane d



... do wch∏aniania i odsysania
wiórów i drobnego py∏u przy
maszynach, do prac porzàdkowych
– odsysanie w kilku miejscach
jednoczeÊnie

❐ Moc silnika:  23kW

❐ Moc pneumatyczna:  6.000 m3/h

❐ PodciÊnienie:  160mbar

❐ Powierzchnia filtra:  102m2

❐ Usuwanie do kontenera 

przechylnego 500 l
❐ Przewód rurowy:  120m

❐ Punkty odsysania:  25 sztuk

Stacjonarne urzàdzenie
wyciàgowe

Odkurzacz + silos z tworzywa
wzmocnionego w∏óknem
szklanym (wersja mobilna)

... do wch∏aniania i odsysania
py∏ów z WIELU punktów
jednoczeÊnie

❐ Moc silnika: 7,5 kW

❐ Moc pneumatyczna: 700 m3/h

❐ PodciÊnienie: 210 mbar

❐ Powierzchnia filtra: 4,5 m2

❐ Usuwanie do worków typu 

big bag
❐ Przewód rurowy: 4,5 m2

❐ Punkty odsysania: 40 sztuk

❐ Automatyczna regulacja mocy 

ssania w zale˝noÊci od 
zapotrzebowania

do indywidualnych potrzeb!



Urzàdzenie w wersji EX z obni˝aniem ciÊnienia
do pracy w strefie 22 (wg Atex 94/9/WE)

❐ Moc silnika:  30kW

❐ Moc pneumatyczna:  1.400m3/h

❐ PodciÊnienie:   do 800 mbar

❐ Powierzchnia filtra:  11m2

❐ Przewód rurowy:  800m

1. ciÊnienia w obudowie za pomocà specjalnego 
urzàdzenia ECO-Q-Rohr

2. Separacja zapobiegajàca wybuchowi przez 
warstw´ oddzielajàcà z produktu

3. CiÊnieniowa separacja strony gazu 
nieoczyszczonego za pomocà kana∏ów 
odcià˝ajàcych

4. Kontrola poziomu produktu
5. CiÊnieniowa separacja strony gazu 

oczyszczonego za pomocà zaworu 
przeciwwybuchowego (opcja)

Bezpieczne urzàdzenia do stref zag

Rura Q sk∏ada si´ ze zintegrowanej p∏ytki
bezpieczeƒstwa, która kontroluje fal´ wybuchowà i
roz∏adowuje jà do wn´trza rury Q. (rys. A + B)

Gazy powstajàce przy spalaniu, których temperatura
si´ga 1500°C , sà sch∏adzane w specjalnym koszu filtra
maszyny wykonanym ze stali szlachetnej, co prowadzi
do zmniejszenia obj´toÊci wyst´pujàcego gazu i gasi
p∏omieƒ. (rys. C)

Specjalnie zaprojektowana, zintegrowana
konstrukcja filtra ze stali szlachetnej zapewnia
brak spalonych i niespalonych py∏ów. (rys. D)

1. Zasada dzia∏ania rury Q 

B. Efekt nadmiernego st´˝enia

D. Skuteczne obni˝anie ciÊnienia podczas wybuchu w
pomieszczeniu

C. Efekt zmniejszenia obj´toÊci

A. Faza powstawania



gro˝enia wybuchem (Atex 94/9/WE)

4. Kontrola poziomu

JeÊli zapewniony jest zapas materia∏u o
odpowiedniej wysokoÊci (np. przy otworze
wy∏adunkowym silosu), p∏omieƒ nie mo˝e przez
niego przeskoczyç.

3. Kana∏y obni˝ania ciÊnienia

Dzi´ki swojej konstrukcji przekierowujà czo∏o
wybuchu o 180°. G∏ówny front energii w
przypadku wybuchu jest kierowany po linii prostej
przez membran´ bezpieczeƒstwa (ciÊnienie
zadzia∏ania: <0,1 bar) do kosza ochronnego, który
stanowi ochron´ przed odrzucanymi elementami i
p∏omieniami.

2. Separacja w celu zabezpieczenia przed wybuchem

Najprostszym i najtaƒszym sposobem takiej separacji jest zapewnienie obecnoÊci materia∏u w
pojemniku wy∏adunkowym znajdujàcym si´ w chronionej obudowie filtra.
W ten sposób skrzynia filtra mo˝e byç przyk∏adowo niezawodnie chroniona przed wybuchem z
obszaru wy∏adunku poprzez utrzymanie minimalnego poziomu.
Mo˝liwoÊci wy∏adunku oferowane przez RUWAC:
- system podwójnych zasuw
- rurowa przepustnica
- dozownik celkowy
WielkoÊç zapasu materia∏u zale˝y od jego w∏asnoÊci, warunków geometrycznych i wyst´pujàcych
obcià˝eƒ.



Wszystko od jednego producenta!
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Przewody rurowe

❐ wg DIN 19530
❐ ze z∏àczami wtykowymi
❐ cynkowane ogniowo 

powierzchnie wewn´trzne i 
zewn´trzne

❐ dost´pne w wersji ze stali 
lub V2A

❐ dodatkowa wewn´trzna 
pow∏oka na bazie ˝ywicy 
reaktywnej

❐ odpornoÊç ogniowa wg 
DIN 4102 lub klasa materia∏u 
budowlanego A1

Odga∏´zienie z otworem wyczystkowym

Z∏àcze ssawne z
przepustem przez pod∏o˝e

NIEMY
RUWAC Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh / Germany
Telefon: +49 52 26 - 98 30-0
Telefax: +49 52 26 - 98 30-44
ruwac@ruwac.de – www.ruwac.de

POLSKA Ruwac Polska
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
Tel. +48 600 320 279
Tel. +48 664 483 939
Tel./Fax. +48 32 760 95 99
ruwac@ruwac.pl – www.ruwac.pl


