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1. Prefaţă
Achiziţionând aspiratoarele industriale
de la Ruwac, beneficiaţi de produse de
top dezvoltate pe baza tehnologiei
moderne de eliminare a reziduurilor.
Aspiratoarele industriale de la Ruwac
sunt construite cu foarte mare atenţie
în conformitate cu normele de securi-
tate a muncii, asigurându-se un control
constant al funcţionării. Datorită stan-
dardului ridicat de calitate al producţiei
noastre, sunteţi acum posesorul unui
echipament extrem de fiabil, robust şi
cu o durată îndelungată de utilizare.

Pentru a putea beneficia de aceste
avantaje şi a respecta normele pentru
prevenirea accidentelor, vă rugăm să
urmaţi cu stricteţe indicaţiile din
manualul de instrucţiuni. Astfel puteţi
evita defecţiuni ce pot cauza întreru-
perea producţiei şi costurile inutile.
Pentru eventualele întrebări sau în
cazul apariţiei defecţiunilor, nu ezitaţi
să ne contactaţi telefonic - vă stăm la
dispoziţie cu plăcere.

Ruwac Industriesauger GmbH
Telefon: 0 52 26 - 98 30 - 0
Telefax: 0 52 26 - 98 30 - 44

Instrucţiuni generale
Aparatul dumneavoastră este un aspirator industrial cu regim permanent de funcţionare (DS = mecanism de acţionare
pe bază de curent trifazat) pentru separarea prafurilor nocive pentru sănătate cu recircularea aerului tratat în spaţiul
de lucru. După pornirea aspiratorului materialul aspirat trece prin duza de aspirare şi furtunul de aspirare în recipientul
de colectare a prafului. Particulele fine de praf sunt separate la nivelul filtrului, iar aerul tratat trece printr-un amortizor
de zgomot înapoi în spaţiul de lucru.

Aspiratorul industrial 
este construit pe baza tehnologiei de ultimă generaţie şi normele tehnice de siguranţă în vigoare şi a fost supus unui
test de siguranţă şi unei certificări din punct de vedere al siguranţei.
Cu toate acestea, în timpul utilizării lor pot apărea pericole pentru integritatea corporală şi viaţa utilizatorului sau a
terţilor, respectiv se pot produce daune aspiratoarelor industriale sau altor bunuri materiale.

Toate persoanele implicate în instalarea, punerea în funcţiune, operarea şi întreţinerea aspiratorului industrial trebuie
să citească cu atenţie şi să respecte următoarele instrucţiuni. Este vorba de siguranţa dumneavoastră!

Păstraţi acest manual de instrucţiuni pen-
tru a putea fi consultat ulterior.
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2. Clasificare

Aspirator industrial cu mecanism de acţionare pe bază de curent trifazat:
- DS 2410 Verificat TÜV

- DS 2420 Verificat TÜV 

- DS 2520 Verificat TÜV

- DS 2720 Verificat TÜV

- DS 2410 Zone 22

- DS 2420 Zone 22

- DS 2520 Zone 22

- DS 2720 Zone 22

Aspirator industrial cu mecanism de acţionare pe bază de curent trifazat „Aspirator silenţios”
- DS 2411

- DS 2521

- DS 2721

Exemplu:

Model         Clasa de praf      Construcţie fără surse de aprindere

DS 2...     M                Zone 22
(Utilizarea în Zone 22)  

Ruwac Industriesauger GmbH · D-49328 Melle
Phone: 0049 (0)52 26 -98 30-0 · www.ruwac.de

DS 2720 M
Zone 22 II 3 D

Order No: 

400 Volt
50 Hz

3 N~ 
7.5 kW

gl 25 A
14,5 A

Temp. <135°CIP 54155 kg

Serial No. 

Exemplu de etichetă de
identificare
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3. Securitatea muncii
3.1 Instrucţiuni pentru 

securitatea muncii

Aspiratorul industrial Ruwac este construit
pe baza tehnologiei de ultimă generaţie,
asigurând siguranţa necesară în operare.
Cu toate acestea, pot apărea pericole
atunci când acest echipament este utilizat
în mod necorespunzător de personal nein-
struit sau în alte scopuri decât cele pre-
văzute.

Înainte de montaj şi de punerea în
funcţiune citiţi manualul de instrucţiuni
al echipamentului, îndeosebi instrucţiu-
nile de siguranţă, şi respectaţi-le cu
stricteţe!

Clientul va desemna personal instruit pen-
tru operarea şi întreţinerea aspiratorului
industrial. La prima punere în funcţiune,
acesta va fi îndrumat şi instruit de către o
persoană autorizată. Cu această ocazie
personalul va fi instruit cu privire la toate
normele de securitate a muncii, la mod-
urile de operare nepermise şi la posibilele
pericole.

Operarea, întreţinerea şi repararea
echipamentului se va face doar de per-
sonal autorizat, calificat şi instruit.
Asiguraţi-vă că personalul operator este
major.

Acest echipament nu este conceput pen-
tru a fi operat de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau
psihice limitate, sau cu lipsă de experienţă
şi/sau cunoştinţe, exceptând cazul în care
sunt supravegheate de către o persoană
responsabilă de siguranţa lor sau au primit
instrucţiuni de la ea referitoare la cum să
utilizeze echipamentul. Se recomandă
supravegherea copiilor, pentru a asigura
faptul că ei nu se joacă cu echipamentul.
Operatorul trebuie să respecte normele de
siguranţă valabile pentru materialele
manipulate, şi trebuie să fie instruit cu
privire la procedura sigură de eliminare a
materialului colectat.

Se vor evita modurile de operare care
influenţează sau pun în pericol siguranţa
persoanelor, a echipamentului şi a mediu-
lui de lucru.

Operatorul este obligat să anunţe imediat
responsabilul cu privire la modificările sur-
venite la echipament care vizează sigu-
ranţa.

Se va verifica regulat prezenţa semnelor
de deteriorare pe cablul de reţea. Aspira-
torul industrial nu trebuie utilizat când
cablul de reţea este deteriorat.

Înainte de remedierea defecţiunilor, opriţi
mai întâi echipamentul şi scoateţi ştecărul.
Producătorul sau un specialist trebuie să
efectueze minim o dată pe an o verificare
tehnică ce constă din verificarea filtrelor, a
etanşeităţii la aer a echipamentului şi a
funcţionării corecte a mecanismului de
control, conform inspecţiei asigurate de un
expert în baza EN 60335-2-69, Anexa AA. 
Această inspecţie trebuie documentată.
La intervale regulate se va efectua o ins-
pecţie conform Normelor de protecţie
împotriva accidentelor BGV A3. 
Respectaţi etichetele cu instrucţiuni mon-
tate pe echipament!

La întreruperea lucrului opriţi echipamen-
tul.

La înlocuirea ştecărului sau a cablului de
reţea, trebuie să se asigure în continuare
protecţia împotriva stropirii cu apă şi rezi-
stenţa mecanică.

La înlocuirea cablului de reţea se va utiliza
acelaşi tip de cablu folosit iniţial la echipa-
ment. Piesele de schimb sunt disponibile
direct la RUWAC GmbH sau în magazine-
le specializate.

Toate aparatele din clasa H vor fi supuse
minim o dată pe an, sau dacă legislaţia
naţională prevede astfel, mai frecvent,
unei verificări privind eficienţa de filtrare a
aparatului.

Lucrările de întreţinere şi reparaţie se vor
efectua doar de tehnicieni de service auto-
rizaţi ai companiei RUWAC.

Zone 22

În cazul aspirării prafurilor inflamabile
există în plus pericol de explozie. Pentru
prafurile inflamabile în Zone 22 se vor uti-
liza doar aparate de tip 22.

Înainte de prima punere în funcţiune şi la
inspecţiile periodice aspiratoarele industri-
ale Zone 22 vor fi verificate de către o per-
soană autorizată sau de un tehnician de
service al firmei RUWAC.

Asiguraţi-vă că nu se deteriorează cablul
de reţea prin trecerea peste el, strivire,
întindere, etc.

La efectuarea acestora se vor avea în
vedere, de exemplu, riscurile speciale la
lucrul cu echipamente electrice şi manipu-
larea prafului nociv şi periculos.

Se interzice modificarea, şuntarea sau
îndepărtarea dispozitivelor de siguranţă.
În caz de pericol opriţi imediat echipamen-
tul.

După utilizare, înainte de curăţarea şi
întreţinerea echipamentului şi înainte de
înlocuirea pieselor, scoateţi mai întâi
ştecărul.
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3. Securitatea muncii

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...
...depozitarea, respectiv înlăturarea
echipamentului pentru scoatere tem-
porară din uz se face doar după goli-
rea şi curăţarea acesteia.

...depozitarea, respectiv înlăturarea
echipamentului pentru scoatere tem-
porară din uz se face doar pe o supraf-
aţă plană (fundaţie).

...s-a acţionat în principal frâna de
imobilizare.
...în cazul unei suprafeţe ce nu pre-
zintă proprietăţi antialunecare sau a
unui unghi de înclinare a suprafeţei de
depozitare >10° echipamentul trebuie
asigurat adiţional împotriva alunecării.

...pardoseala pe care este depozitat
echipamentul prezintă o capacitate
portantă suficientă.

...echipamentul se va depozita doar în
spaţii închise.

Păstrarea şi depozitarea:
Temperatura: 0°  - 30° C
Umiditatea:      30% - 95%,      

fără depunere de rouă

3.3 Instalarea şi depozitarea3.2 Moduri de operare 
nepermise

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...

...echipamentul este curăţat doar cu
apă sau cu detergenţi obişnuiţi.

ATENŢIE!
Înainte de curăţare trebuie să vă asi-
guraţi că materialele aspirate nu
reacţionează cu detergenţii!

3.4 Curăţarea

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...

...se transportă doar echipamente
curăţate.

...în timpul transportului nu se elimină
praf. Acest lucru poate fi prevenit folo-
sind capacul fix montat pe aspirator
pentru închiderea racordului de la reci-
pient.

....în timpul transportului nu se elimină
praf din furtunuri.
Acest lucru poate fi prevenit 

3.5 Transportul 3.6 Eliminarea

La sfârşitul ciclului de viaţă echipa-
mentul trebuie eliminat conform
prevederilor legale în vigoare.

Este interzisă aspirarea lichidelor sau a
surselor de aprindere.

În cazul aspirării accidentale a lichidelor
sau a surselor de aprindere, aspiratorul
industrial trebuie scos imediat din funcţi-
une, deoarece s-ar putea deteriora filtrul.

În cazul aspirării prafurilor inflamabile
există în plus pericol de explozie. Pentru
prafurile inflamabile în Zone 22 se vor uti-
liza doar aparate de tip 22.

introducând unul dintre furtunuri în
celălalt furtun. Acest lucru poate fi pre-
venit introducând accesoriul utilizat
într-o pungă.

...cablul de reţea este aşezat în jurul
mânerului de împingere.
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4. Aplicaţii şi utilizarea conform scopului

Clasa de praf L 

L = Risc scăzut (low)
Aparatul este conceput pentru aspira-
rea prafurilor uscate care nu prezintă
pericol pentru sănătate, cu o limită de
expunere la locul de muncă 
(AGW) de > 1 mg/m3. 
Adecvat pentru separarea prafului cu o
valoare-limită de expunere de > 1
mg/m3.
(Este necesară consultarea normelor
naţionale existente cu privire la evita-
rea dispersării prafului.) (Respectaţi
prevederile Directivei privind sub-
stanţele periculoase!)

Clasa de praf M

M = Risc mediu (medium)
Aparatul este conceput pentru aspira-
rea prafurilor uscate, care prezintă
pericol pentru sănătate, cu o limită de
expunere la locul de muncă
(AGW) de > 0,1 mg/m3.
Adecvat pentru separarea prafului cu o
valoare-limită de expunere de 
> 0,1 mg/m3.
(Este necesară consultarea normelor
naţionale existente cu privire la evita-
rea dispersării prafului.) (Respectaţi
prevederile Directivei privind sub-
stanţele periculoase!)

Clasa de praf H

H = Risc crescut (high)
Aparatul este conceput pentru aspira-
rea prafurilor uscate, care prezintă
pericol pentru sănătate şi potenţial
cancerigen, inclusiv a celor care ating
valorile limită de expunere din aceste
categorii.

Echipamentele sunt clasificate după clasele de praf:

Utilizarea inadecvată:

Aspirarea prafului incandescent
sau a altor materiale cu risc de
aprindere.

Utilizarea la echipamente genera-
toare de scântei.

Introducerea sau scoaterea
ştecărului din priză când aparatul
se află în sarcină.

Aspirarea lichidelor.

Aspirarea gazelor şi prafurilor
inflamabile.

Utilizarea aparatului în atmosfere
care prezintă pericol de explozie
din cauza gazelor sau a prafului.

Aspiratoarele din clasa de praf L includ doar clasa de praf L. 
Aspiratoarele din clasa de praf M includ şi clasa de praf L. 
Aspiratoarele din clasa de praf H includ şi clasele de praf L şi M.

Acest echipament este destinat doar utilizării comerciale, de ex. în hoteluri, şcoli, spitale, fabrici, magazine, birouri sau
spaţii închiriate.

Pentru aspirarea prafurilor inflamabile utilizaţi doar aspiratoare de tip
Zone 22.
Vezi pagina 29, cap. 13
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4. Aplicaţii şi utilizarea conform scopului
Clasa de praf L, M şi H

Marcajul CEZone 22

Toate echipamentele sunt prevăzute
cu „Marcajul CE” (conformitate euro-
peană). Declaraţia de conformitate se
înmânează împreună cu documentul
de livrare.

Desprăfuitor:
Nu aspiraţi echipamente care
generează scântei.
Aspirarea prafului incandescent sau a
altor materiale cu risc de aprindere.

Aspirator industrial: 
Aspiraţi DOAR prafuri depuse. Aspi-
rarea prafului incandescent sau a altor
materiale cu risc de aprindere.

Zone 22:
Aspirator sau desprăfuitor adecvat pentru absorbţia prafului inflamabil în Zone 22.
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5.1 DS 2410, 2420, clasa de praf H, cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru conexiune 

de Ø70mm, Aluminiu
10 Motor trifazat 4,0 kW, cu

Întrerupător de siguranţă 
pentru motor

11 Turbină NTB 5S/12/39-14
1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru conexiune 

de Ø70mm, Aluminiu

10 Motor trifazat 4,0 kW, cu
Întrerupător de siguranţă 
pentru motor

11 Turbină NTB 5S/12/39-14



10

5.2 DS 2410, 2420, clasa de praf H, cu motor oscilant

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
3 Inel distanţier GFK, mic
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru conexiune 

de Ø70mm, Aluminiu

10.1 Motor trifazat 4,0 kW, cu
Întrerupător de siguranţă 
pentru motor

10.2 Motor mecanism de acţionare 
pentru vibraţia filtrului

11 Turbina de aspirare
12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere Ø125mm 

cu frână
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf

18 Manometru pentru monitorizarea
filtrului

21 Curea poly-V
22 Roată de curea poly-V 

pentru motor
23 Inserţie metalică filtru cu sac
27 Postament pentru filtrul de 

praf rezidual
67 Consolă pentru motorul oscilant
68 Dop de închidere Ø70mm
78 Vinclu de fixare
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5.3 DS 2410, 2420, clasa de praf H, cu curăţare cu aer 
comprimat

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

7.3 Filtru pentru presiune 
diferenţială-
monitorizare

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru conexiune 

de Ø70mm, Aluminiu

10 Motor trifazat 4,0 kW,
cu întrerupător de siguranţă 
pentru motor

11 Turbina de aspirare
12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere Ø125mm 

cu frână
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare cu pedală
18 Manometru pentru

Monitorizarea filtrului
21 Curea poly-V

22 Roată de curea poly-V 
pentru motor

23 Inserţie metalică filtru cu sac
27 Postament pentru filtrul de praf 

rezidual
28 Sistem de curăţare cu aer 

comprimat
29 Supapă magnetică 1", 

230 Volţi, 50 Hz
49 Supapă regulatoare de presiune
68 Dop de închidere 070mm
78 Vinclu de fixare
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5.4 DS 2520, 2720, clasa de praf H, cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru racord de 

aspirare de Ø70mm, aluminiu
10 Motor trifazat între 5,5 şi 7,5 kW
11 Turbina de aspirare

12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere Ø125mm, 

cu frână
14 Mâner de împingere D2
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
17 Sistem de comandă cu pornire 

în stea şi triunghi Pornire
18 Manometru pentru monitorizarea

filtrului
21 Curea poly-V

22 Roată de curea poly-V 
pentru motor

23 Inserţie metalică filtru cu sac
27 Postament pentru filtrul de praf 

rezidual
30 Tijă vibratoare pentru agitarea 

manuală
78 Vinclu de fixare
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5.5 DS 2520, 2720, clasa de praf H, cu motor oscilant

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru racord de 

aspirare de Ø70, aluminiu
10.1 Motor trifazat între 5,5 şi 7,5 kW, 

cu întrerupător de siguranţă 
pentru motor

10.2 Motor de angrenare pentru 
curăţarea filtrului

11 Turbina de aspirare
12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere Ø125mm, 

cu frână
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
17 Sistem de comandă cu pornire 

în stea şi triunghi
18 Manometru pentru monitorizarea

filtrului

21 Curea poly-V
22 Roată de curea poly-V pentru 

motor
23 Inserţie metalică filtru cu sac
27 Postament pentru filtrul de praf 

rezidual
68 Dop de închidere Ø70mm
67 Consolă pentru motorul oscilant
78 Vinclu de fixare
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5.6 DS 2520, 2720, clasa de praf H, cu curăţare cu aer 
comprimat

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

7.3 Filtru pentru monitorizarea 
presiunii diferenţiale

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru racord de 

Ø70mm, aluminiu
10 Motor trifazat între 5,5 şi 7,5 kW, 

cu întrerupător de siguranţă 
pentru motor

11 Turbina de aspirare
12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere Ø125mm, 

cu frână
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
17 Sistem de comandă cu pornire 

în stea şi triunghi
18 Manometru pentru monitorizarea

filtrului
21 Curea poly-V
22 Roată de curea poly-V 

pentru motor

23 Inserţie metalică filtru cu sac 
4,5m2

27 Postament pentru filtrul de 
praf rezidual

28 Sistem de curăţare cu aer 
comprimat

29 Supapă magnetică, 230 Volţi
49 Supapă regulatoare de presiune
68 Dop de închidere Ø70mm
78 Vinclu de fixare
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5.7 DS 2520, 2,4m2 TaFi, clasa de praf H, cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5.1 Cuvă pentru golire cu capac
5.2 Cuvă pentru praf, 50 litri.
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 2,4m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Conexiune cazan Ø70mm
9 Deflector pentru racord de 

aspirare de Ø70mm, aluminiu
10 Motor trifazat între 5,5 şi 7,5 kW
11 Turbina de aspirare

12 Roată de ghidaj Ø125mm
13 Roată de susţinere 

Ø125mm, cu frână
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Mecanism de blocare cu pedală
18 Manometru pentru monitorizarea

filtrului
21 Curea poly-V
22 Roată de curea poly-V pentru 

motor
27 Postament pentru filtrul de 

praf rezidual

30 Tijă vibratoare pentru agitarea 
manuală

68 Dop de închidere Ø70mm
78 Vinclu de fixare
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5.8 DS 2521, 2721, clasa de praf H, cu vibraţie manuală

1 Carcasa aspiratorului GFK
2 Capac de carcasă GFK
4 Inel distanţier GFK
5.1 Cuvă pentru golire cu capac 50L
5.2 Cuvă pentru praf 90L
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac 4,5m2

7.2 Filtru de praf rezidual, 4,8m2

8 Roată de ghidaj Ø100mm
9 Deflector Ø100mm, bronz
10 Motor trifazat 5,5-7,50 kW
11 Turbina
12 Roată de ghidaj, Ø125mm

13 Roată de susţinere, Ø125mm
14 Mâner de împingere
15 Suport pentru mânerul de 

împingere
16 Pedală
17 Sistem de comandă cu

pornire în stea şi triunghi
18 Manometru pentru monitorizarea

filtrului
21 Curea poly-V
22 Roată de curea poly-V
23 Inserţie metalică filtru cu sac
27 Postament pentru filtrul de 

praf rezidual

30 Tijă vibratoare
78 Vinclu de fixare
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6. Date tehnice

1 Nivelul max. al presiunii zgomotului a fost măsurat la 1 m distanţă + 1 m înălţime în câmp liber la valoarea max. a debitului volumetric. Punctul de măsurare, de ambele părţi 
ale echipamentului.
Standard de măsurare: IEC 60704-2-1 

*2 Filtrele principale pot fi livrate în variantele de 2,4m2 şi 4,5m2

*3 Solicitarea suprafeţelor filtrului (m3-m-2-h-1) 
*4 Aspiratoarele sunt protejate împotriva exploziilor conform ATEX 94/9/CE 
*5 măsurat cu un furtun de 3m

4,0 4,0 4,0 - 5,5 5,5 7,5 7,5

400 400 400 - 400 400 400 400

190 190 170 - 230 230 210 210

410 410 540 - 650 650 730 730

400 400 515 - 605 605 680 680

- - - - 770 770 825 825

- - - - 715 715 750 750

72 62 74 - 75 67 77 69

x x x - x x x x

x x x - x x x x

x x x - x x x x

1.260 1.810 1.260 - 1.260 1.810 1.290 1.840

1.435 1.985 1.435 - 1.435 1.985 1.465 2.015

1.575 2.175 1.575 - 1.575 2.125 1.605 2.155

1.750 2.300 1.750 - 1.750 2.300 1.780 2.330

730 730 730 - 730 730 730 730

920 920 920 - 920 920 920 920

101 131 124 - 143 173 153 183

103 133 126 - 145 181 155 185

123 153 146 - 165 201 175 205

125 155 148 - 167 197 177 207

171 171 225 - 271 271 287 287

91 91 120 - 144 144 153 153

x x x - x x x x

x x x - x x x x

DS
2720

DS
2410

DS 
2411

DS
2420

DS
2721

DS 
2520

DS 
2521

Puterea motorului (kW)

Tensiune (volţi)

Vid (mbar)

Debit volumetric*5 (m3/h) furtun 70mm Ø (L, M)

Debit volumetric*5 (m3/h) furtun 70mm Ø (H)

Debit volumetric*5 (m3/h) furtun 100mm Ø (L, M)

Debit volumetric*5 (m3/h) furtun 100mm Ø (H)

Nivelul de zgomot (dB(A))*1

Filtrul principal L, M (2,4m2)

Filtrul principal L, M (4,5m2)*2

Filtru suplimentar H (4,8 m2)

Înălţime 2,4 m2 (L, M) mm

Greutate 2,4 m2 (H) mm

Înălţime 4,5 m2 (L, M) mm

Greutate 4,5 m2 (H) mm

Lăţime (mm)

Lungime (mm)

Greutate 2,4 m2 (L/M) kg 

Greutate 4,5 m2 (L/M) kg

Greutate 2,4 m2 (H) kg

Greutate 4,5 m2 (H) kg

Încărcarea filtrului"3 2,4 m2

Încărcarea filtrului"3 4,5 m2

Clasa de protecţie IP X4

Clasa de protecţie IP 54 (Zone 22)

Protejat împotriva exploziei *4

Clasa de praf

Livrabil în:

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

L, M, H L, M, H L, M, H L, M, H L, M, H L, M, H L, M, H
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7. Protecţia împotriva riscurilor

1. Protecţia împotriva 
riscurilor mecaniceå

2. Protecţia împotriva 
riscurilor electrice

3. Protecţia împotriva 
riscurilor - praful

Toate componentele mobile sunt aco-
perite cu dispozitive de siguranţă fixe,
bine prinse şi care pot fi îndepărtate
doar cu ajutorul uneltelor.

Risc rezidual:
Dacă în timpul funcţionării echipamen-
tului se îndepărtează cu ajutorul unui
dispozitiv de siguranţă fix, bine prins,
se pot produce vătămări.

Toate componentele echipamentului
aflate sub tensiune sunt izolate pentru
a se preveni contactul cu acestea sau
sunt acoperite cu dispozitive de sigu-
ranţă fixe, bine prinse şi care pot fi
îndepărtate doar cu ajutorul uneltelor.
Echipamentul corespunde clasei de
protecţie I conform EN 60 335-1.

Risc rezidual:
Dacă se îndepărtează cu ajutorul unui
dispozitiv de siguranţă fix, bine prins,
fără a se deconecta cablul de conecta-
re, se pot produce vătămări prin elec-
trocutare.

Prin utilizarea cuvelor pentru golire cu
închidere se poate goli aspiratorul cu
eliberarea unei cantităţi extrem de mici
de praf în atmosferă. Dacă se respec-
tă instrucţiunile de golire din manual
de instrucţiuni (de ex., reconectarea),
se pot minimiza astfel riscurile.
Se va utiliza doar filtrul adecvat pentru
acest aparat. Nu se va utiliza niciodată
aparatul fără filtru sau cu filtrul defect.

Risc rezidual:
Dacă nu se respectă instrucţiunile de
golire din manualul de instrucţiuni (de
ex., reconectarea), se poate inspira
praf la înlocuirea cuvei pentru golire.

La fabricarea aspiratoarelor industriale au fost adoptate următoarele soluţii pentru protecţia 
împotriva riscurilor:
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8. Punerea în funcţiune

Introduceţi recipientul pentru golire în
cuva de praf. Păstraţi cu atenţie capa-
cul şi inelul de fixare

Asiguraţi aparatul împotriva alunecării
folosind frâna de imobilizare.

Împingeţi la loc cuva de praf. Apăsaţi pedala în jos. Cuva de praf se
blochează într-o poziţie fixă şi etanşă.

Instructajul se va face de
către un angajat RUWAC
la faţa locului.

În cazul aspiratoarelor din clasa de praf L, cuva pentru 
golire se livrează la cerere.
În cazul aspiratoarelor din clasa de praf M + H aceasta este
livrată obligatoriu şi trebuie utilizată.

8.1 Introducerea recipientului pentru golire

Împingeţi aspiratorul în faţă.Ridicaţi pedala şi coborâţi cuva de
praf.

ATENŢIE!
În zonele cu gaze explozive - zona 1 şi zona 2 - se interzice
înlocuirea cuvei pentru golire sau a sacului filtrului de praf.
Înlocuirea cuvei pentru golire sau a sacului filtrului de praf
se va face doar în zonele FĂRĂ GAZE EXPLOZIVE!!!
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Porniţi motorul de aspirare de la între-
rupătorul de siguranţă a motorului.
Aparatul este acum gata de
funcţionare.

La prima pornire la o priză nouă verifi-
caţi sensul de rotaţie!
Sensul corect de rotaţie este indicat de
eticheta cu săgeţi de pe motoare.

Modelele Zone 22 şi modelul 
DS 2411
sunt prevăzute cu led indicator pentru
sensul de rotaţie. Acesta se aprinde
când sensul de rotaţie este greşit şi a
lipsei unei faze. Când sensul de
rotaţie este greşit, aparatul are o put-
ere redusă şi cureaua de acţionare se
deteriorează. În plus creşte temper-
atura de suprafaţă a motorului şi a
amortizorului de zgomot la peste 80°

Modelele DS 2410, 2420, 2411

Modelele DS 2520, 2720, 2521, 2721

Aceste aparate sunt prevăzute doar cu
un sistem de pornire stea-triunghi.
Setaţi mai întâi comutatorul principal în
poziţia „ON”...

... apăsaţi apoi butonul verde pentru a
porni aparatul. Aparatul este acum
gata de funcţionare.

Toate modelele sunt prevăzute cu led
indicator pentru sensul de rotaţie.
Acesta se aprinde când sensul de
rotaţie este greşit şi a lipsei unei faze.

8. Punerea în funcţiune
8.2 Pornirea/oprirea aparatului
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9. Curăţarea filtrului
9.1 Curăţarea manuală

1. Curăţarea filtrului se realizează din 
exterior cu ajutorul unui sistem de 
agitare montat pe carcasă.

2. Scuturarea filtrului trebuie 
efectuată în momentul în care
valoarea indicată de manometru 
ajunge la nivelul indicatorului setat 
în prealabil.

3. În primul rând aspiratorul se va opri
de la întrerupătorul de siguranţă a 
motorului iar
Orificiul de aspiraţie se va obtura 
cu capacul. După aceea, sistemul 
de agitare se va mişca cu mişcări 
rapide de du-te vino.

4. Respectaţi timpul de depunere a 
prafului!

5. Ridicaţi pedala iar cuva pentru praf 

se lasă în jos.
6. Porniţi din nou motorul de aspirare!
7. Goliţi cuva pentru praf.
8. Opriţi aspiratorul şi introduceţi la 

loc cuva pentru praf.
9. Apăsaţi pedala în jos. Cuva pentru 

praf se ridică şi rămâne blocată.
10. Valoarea afişată pe manometru 

trebuie să fie acum din nou 
semnificativ MAI MICĂ decât 
valoarea setată pe afişaj.

11.Dacă după curăţare nu se 
observă nicio modificare a setării 
manometrului - cu condiţia să nu 
fie obturată ţeava - nu se mai 
asigură puterea minimă de 
aspirare. Filtrul trebuie verificat şi, 
dacă este cazul, înlocuit.

Manometrul de vid
Manometrul afişează presiunea de vid
existentă deasupra filtrului cu sac.

Valori indicator pentru setări: 

Aspiratoarele industriale pentru clasele
de praf M şi H sunt prevăzute cu un
dispozitiv optic de avertizare. Opera-
torul este informat atunci când viteza
debitului de pe furtunul de aspirare
scade sub 20m / sec.

Indicator roşu pentru setări

Manometru de vid pentru 
DS 2410, 2420, 2520, 2720

Manometru de vid pentru 
DS 2720 HV

Model Furtun 
Ø

mbar

DS 2410 70 85

DS 2420 70 115

DS 2520 70 170

DS 2520 100 95

DS 2720 70 170

DS 2720 100 95

Acest dispozitiv optic de avertizare
(manometru) funcţionează corect dacă
la aspiratorul industrial este conectat
un furtun lung de 3m cu diametrul de
70mm sau 100mm. 
(Secţiune deschisă fără duze, etc.) 
În timpul funcţionării ceasul 
manometrului trebuie să afişeze valori
între „0” şi valoarea setată din 
fabricaţie (a se vedea indicator roşu
pentru setări).

Astfel se previne scăderea vitezei
debitului de pe furtun sub valoarea de
siguranţă de 20m/s. Dacă valoarea
afişată este peste valoarea setată din
fabricaţie, viteza debitului de pe furtun
este sub 20m/s. Aceasta înseamnă că
nu mai este asigurată siguranţa fun-
cţionării aparatului.
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Descrierea funcţionării
1. Pierderile de presiune la nivelul filtrului sunt monitorizate cu ajutorul unei doze pentru presiune diferenţială.
2. Dacă se depăşeşte valoarea setată din fabrică, aspiratorul se opreşte şi începe ciclul de curăţare.
3. După 10 sec. (timpul de oprire a motorului) începe timp de cca. 30 sec. curăţarea de către un motor oscilant, după 

alte 10 sec. (timp de depunere a prafului), aspiratorul reporneşte automat.
4. Când unitatea de control este PORNITĂ şi aspiratorul este OPRIT, se poate acţiona cu ajutorul unui buton motorul 

oscilant.
5. Dacă aspiratorul este prevăzut cu un comutator de proximitate în cuva pentru praf, (solicitarea clientului), funcţionarea 

se face astfel:
Când cuva de praf este plină, comutatorul de proximitate răspunde cu o întârziere de o secundă şi 
decuplează motorul.

9.2 Curăţarea automată - cu un sistem cu comandă cu presiune diferenţială - a aspiratoarelor 
cu motor oscilant

9. Curăţarea filtrului



23

9.3 Curăţarea automată - cu un sistem cu comandă cu presiune diferenţială - a aspiratoarelor 
cu curăţare cu aer comprimat

9. Curăţarea filtrului

Setarea plăcii de circuit imprimat:

1. Setarea comutatoarelor de fază acţionate de picior se poate modifica doar după întreruperea comutatorul principal 
sau scoaterea ştecărului de reţea.

2. Comutatoarele de fază 3 - 6 acţionate de picior nu trebuie să îşi modifice poziţia. 
(3,4 şi 5 = OFF, 6 = ON)

3. Cu ajutorul comutatorului de fază acţionat de picior 1 se introduce numărul supapelor de curăţare.
(ON = 5 supape, OFF = 4 supape)

4. Cu ajutorul comutatorului de fază acţionat de picior 2 se stabileşte dacă este necesară efectuarea unui nou ciclu de 
curăţare după deconectarea aspiratorului sau nu.

5. Cu ajutorul potenţiometrului „P - ON” se stabileşte punctul de declanşare a procesului de curăţare.

6. Cu ajutorul potenţiometrului „P - OFF” se stabileşte punctul de oprire a procesului de curăţare.

7. Cu ajutorul potenţiometrului „P - MAX” se setează presiunea diferenţială maximă a filtrului. 
Dacă se depăşeşte această valoare, aspiratorul se opreşte sau se declanşează ledul. (Led indicator)

8. Punctul de comutare „P - OFF” trebuie să fie întotdeauna ales mai mic decât punctul de comutare „P - ON”.

9. Prin conectarea unui buton la borne, există posibilitatea de a curăţa filtrul apăsând pe buton. (a se vedea imaginea)

Placa de circuit imprimat din dulapul de distribuţie

Cleme

DIP
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9. Curăţarea filtrului
Setări de bază:

Curăţarea filtrului OPRITĂ „P - OFF“ 30 mbar
Curăţarea filtrului PORNITĂ „P - ON“ 40 mbar
Punctul de oprire a aspiratorului „P - MAX“ 100 mbar

Setarea optimă a acestor valori se poate face doar în cazul unei durate mai mari de utilizare a aspiratorului, deoarece 
acestea depind de materialul aspirat.

1. Intervalul dintre deschiderea fiecărei supape în parte „PAUSE” poate fi setat liber între 0,5 sec. şi 15 sec.

2. Setarea de bază este de cca. 6 sec.

3. Timpul de deschidere a unei supape „IMPULS” poate fi reglat liber. Setarea de bază este de cca. 100 msec.

Nu se vor depăşi însă următoarele valori:

Curăţarea filtrului OPRITĂ „P - OFF“ 40 mbar
Curăţarea filtrului PORNITĂ „P - ON“ 60 mbar
Punctul de oprire a aspiratorului „P - MAX“ 120 mbar

Presiunile maxime de operare pentru aspiratoare industriale cu filtre
cu saci:

2,4 m2 = 2,5 - 3,0 bar

4,5 m2 = 2,5 - 3,0 bar
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10. Golirea recipientului de colectare a prafului
Acest procedeu garantează o golire cu eliberarea unei
cantităţi reduse de praf în atmosferă. 
Se va purta îmbrăcăminte de protecţie adecvată mediului
de aspirare.

12. Opriţi aspiratorul. 
13. Apăsaţi pedala - cuva pentru 

praf se ridică şi rămâne blocată.

7. Aşezaţi capacul recipientului 
pentru colectarea prafului.

9. Respectaţi obligaţia privind 
marcajele! Notaţi conţinutul pe 
o etichetă pe capac.

10. Scoateţi cuva pentru golire 
din cuva pentru praf.

11. Introduceţi noua cuvă pentru golire 
în cuva de praf şi împingeţi-o îna
poi sub aspirator.

8. Aşezaţi inelul de fixare şi 
strângeţi.

2. Opriţi aspiratorul.
3. Scuturaţi filtrul, aşteptaţi până 

se aşează praful.

4. Ridicaţi pedala - cuva pentru 
praf se lasă în jos.

5. Porniţi din nou aspiratorul
şi lăsaţi-l să funcţioneze în timpul 
proceselor următoare.

6. Împingeţi aspiratorul în faţă.

1. Orificiul de aspiraţie se va obtura 
cu capacul.

ATENŢIE! În zonele cu gaze explozive - zona 1 şi zona 2 - se interzice înlocuirea cuvei pentru golire. Înlocuirea cuvei pentru 
golire se va face doar în zonele FĂRĂ GAZE EXPLOZIVE!!!
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11. Întreţinerea şi înlocuirea filtrului

11.1 Întreţinerea 11.2 Înlocuirea filtrului 11.3 Inspecţia zilnică

Şi aspiratoarele industriale necesită
întreţinere. În timpul lucrărilor de
întreţinere la aspirator nu trebuie să
apară contaminarea spaţiului de
lucru. În timpul lucrărilor de întreţi-
nere şi la înlocuirea filtrului serviciul
pentru clienţi de la RUWAC lucrează
cu emisii minime de praf.

Şi aspiratoarele industriale necesită
întreţinere. În timpul lucrărilor de întreţi-
nere la aspirator nu trebuie să apară
contaminarea spaţiului de lucru. În tim-
pul lucrărilor de întreţinere şi la înlocui-
rea filtrului serviciul pentru clienţi de la
RUWAC lucrează cu emisii minime de
praf.

Pentru efectuarea întreţinerii de către
operator aparatul trebuie demontat,
curăţat şi întreţinut, prevenind totodată
riscurile pentru persoane. Printre măsu-
rile de siguranţă recomandate se
numără decontaminarea prealabilă, asi-
gurarea unei ventilaţii forţate filtrate la
locul de utilizare, curăţarea suprafeţei
de întreţinere şi protecţia corespunzăto-
are a personalului.

În cazul echipamentelor din clasele de
praf M şi H, suprafaţa exterioară a echi-
pamentului va fi decontaminată şi
curăţată sau tratată cu agenţi de
etanşare înainte de scoaterea din zona
de lucru, deoarece toate echipamentele
trebuie considerate ca fiind contaminate.

La efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii toate obiectele contaminate
care nu pot fi curăţate suficient trebuie
eliminate; aceste obiecte trebuie elimi-
nate în pungi închise etanş, în confor-
mitate cu prevederile în vigoare privind
eliminarea unor astfel de deşeuri.
În timpul curăţării, întreţinerii sau schim-
bării de piese, ştecherul trebuie să fie
scos din priză.

Filtrul trebuie înlocuit la intervale regu-
late. Numărul orelor de funcţionare al
filtrului diferă foarte mult şi depinde de
structura materialului aspirat şi de can-
titatea acestuia.

Curăţarea filtrului la intervale regulate
creşte durata de viaţă a acestuia.

Înlocuirea unităţii filtrului se va
efectua de către serviciul pentru cli-
enţi al RUWAC. Doar astfel se poate
garanta înlocuirea filtrului fără eli-
minarea prafului în atmosferă.
Vezi cap. 9, pagina 21 „Curăţarea fil-
trului”

În timpul lucrului într-o încăpere cu gaz
brut este necesară purtarea unei măşti
de praf şi a unui echipament de pro-
tecţie adecvat.

Avertizare:
A nu se mai utiliza elementul filtrant
principal după eliminarea acestuia din
echipament..

În acest sens vă recomandăm contractul nostru de întreţinere RUWAC. Astfel aveţi garanţia verificării 
aspiratorului dvs. industrial la intervale regulate de către serviciul pentru clienţi RUWAC şi că acesta este
întotdeauna funcţional.

Înainte de punerea în funcţiune se va
verifica funcţionalitatea mecanismului
vibrator, a unităţii automate de curăţa-
re şi a manometrului.
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Aspiratorul poate fi utilizat
doar după ce operatorul se
asigură că:

...se respectă presiunile absolute pe
partea exterioară şi în mediul ventila-
torului de maxim 1,1 bar şi temperatu-
rile între - 20° C şi + 60° C.

... dispozitivul de transport nu afectea-
ză rezistenţa chimică şi fizică a sub-
stanţelor utilizate în cadrul ventilatoru-
lui (aluminiu/ policarbonat armat cu
fibre de carbon LF - V0).

Lagărul ventilatorului se va verifica în
funcţie de necesitate, dar cel puţin 1 x
săptămână.

(zgomote provocate de rulment în tim-
pul funcţionării, accesibilitate)
În cazul unui defect la nivelul lagăru-
lui, se va înlocui ventilatorul în totalita-
te.

Dispozitivul de transport nu trebuie să
declanşeze reacţii exoterme cu mate-
rialul ventilatorului (aluminiu).
Dacă însă aspiratorul este verificat
înainte de fiecare punere în funcţiune
şi supus în mod regulat lucrărilor de
întreţinere, conform instrucţiunilor
pentru aparatele utilizate în zone cu
potenţial exploziv şi se exclude fun-
cţionarea cu filtrul defect prin efectua-
re în mod regulat a lucrărilor de întreţi-
nere/inspecţiilor, din punct de vedere
al securităţii tehnice nu există obiecţii
privind aspirarea unor cantităţi mici de
rugină sau oxid de plumb.
În acest caz se vor respecta totuşi
normele pentru prevenirea formării
scânteilor la materialul aspirat prin fre-
care sau impact.

12. Utilizarea aspiratorului industrial modelul Ex în  
spaţii cu risc de explozie din zonele 1 şi 2

ATENŢIE!
În zonele cu gaze explozive - zona 1 şi zona 2 - se interzice
înlocuirea cuvei pentru golire sau a sacului filtrului de praf.
Înlocuirea cuvei pentru golire sau a sacului filtrului de praf
se va face doar în zonele FĂRĂ GAZE EXPLOZIVE!!!
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La îndepărtarea materialului aspirat
depus, uscat şi inflamabil în zonele
cu potenţial explozibil, trebuie avute în
vedere situaţiile speciale de risc.

Aspiratoarele cu acţionare electrică
sunt marcate conform Directivei 94/9
CE (ATEX).

Marcajul obligatoriu pentru Zona 1
este: II 2 G

Clientul poate solicita certificarea indi-
viduală a aspiratorului de către TÜV la
sediul RUWAC, suportând costurile
aferente.

În cazul existenţei unui certificat indi-
vidual emis de TÜV şi dacă se respec-
tă manualul de instrucţiuni, nu există
contraindicaţii pentru aspirarea în
spaţiile cu potenţial exploziv din zona
1.

Respectaţi toate instrucţiunile şi
prevederile aplicabile în fabrica dum-
neavoastră pentru departamentul unde
se efectuează curăţenia.

Se vor utiliza exclusiv mufe EX cu
structură certificată.

În registrul de inspecţii se va menţine
evidenţa efectuării lucrărilor de curăţe-
nie şi de întreţinere.

Aspiratorul industrial va fi curăţat după
fiecare ciclu de lucru: Curăţarea recipi-
entului de colectare a prafului.

Dacă valoarea afişată pe manometrul
de vid este peste valoarea setată din
fabricaţie (în cazul unui furtun de 3m,
cu o conexiune de 70 sau 100), (a se
vedea cap. 9.1) viteza debitului de pe
furtun este sub 20m/s. Aceasta
înseamnă că nu mai este asigurată
siguranţa funcţionării aparatului. Aspi-
ratorul trebuie oprit imediat. Aceeaşi
măsură este recomandată şi în cazul
unei defecţiuni neidentificate sau a
unui zgomot neidentificat. Dacă se uti-
lizează un alt accesoriu, de ex., un

12. Utilizarea aspiratorului industrial modelul Ex în  
spaţii cu risc de explozie din zonele 1 şi 2

racord mai lung sau cu un diametru
mai mic, manometrul trebuie verificat
cu conexiunea pentru aspirare
deschisă, fără accesoriu. Dacă după
curăţare indicatorul manometrului se
află în continuare peste valoare prese-
tată, se interzice utilizarea aspiratoru-
lui industrial.

Este necesară înlocuirea filtrului.
Pentru verificare şi înlăturarea cauzei
(de ex., curăţarea filtrului, înfundarea
racordului de aspiraţie, duză de aspi-
raţie prea mică, etc.) se va scoate
aspiratorul din mediile cu potenţial
explozibil.

Semestrial (iar în cazul unor solicitări
extreme, mai frecvent) aspiratorul va fi
verificat de către un tehnician special-
izat pentru identificarea defectelor:

1. Verificaţi dacă ventilatorul de 
aspiraţie funcţionează uşor, 
prezintă urme de coroziune sau 
alte daune exterioare vizibile.

2. Verificaţi integritatea curelei de 
transmisie a ventilatorului de 
aspiraţie şi a deflectorului.

3. Verificaţi conductibilitatea 
electrostatică a duzei de aspiraţie 
la conductorul de protecţie al 
aspiratorului
(a se verifica mufa).

4. Se va menţine o evidenţă a 
verificărilor efectuate, de ex., cu 
ajutorul rapoartelor de verificare 
aranjate în ordine cronologică.

5. Dacă se identifică defecţiuni, se 
interzice operarea în zonele 1 şi 2 
până la remedierea defecţiunilor.

6. Se recomandă utilizarea exclusiv a
pieselor de schimb originale.

7. Se interzice utilizarea accesoriilor 
fără conductibilitate electrostatică.

8. Se interzice utilizarea accesoriilor 
din aluminiu datorită posibilităţii 
de formare mecanică a arcului 
electric.

Carcasa: Conductibilitate electrostatică
(Rezistenţa conductivităţii < 106 Ohmi)

Motor: Motor:Clasa de protecţie la aprindere EEX e 
II T3, T4 sau T5

Întrerupător de siguranţă pentru motor: Clasa de protecţie la aprindere EEX de II C T6

Rezistenţa de scurgere la pământ a racordului şi a accesoriului: < 106 Ohm
Se poate livra o duză de fund din bronz pentru preveni formarea scânteilor prin frecare şi impact.
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13. Utilizarea aspiratorului industrial ca şi model Zone 22
13.1. Aspirator industrial (AI) 13.2. Desprăfuitoare (EOB)

Aspiratoarele industriale pentru Zone
22 (IP 54) sunt proiectate pentru aspi-
rarea în condiţii de siguranţă tehnică a
prafurilor inflamabile, neconductibile,
uscate în Zone 22 (anterior Zona 11)
(Directiva 94/9/CE), cu recircularea
aerului filtrat în spaţiul de lucru.

Marcaj: II 3 D

Toate aspiratoarele nu au fost conce-
pute pentru absorbţia şi aspirarea pra-
furilor cu potenţial exploziv sau echiva-
lente acestora în sensul prevăzut de
art. 1, Legea privind substanţele
explozive, din prafuri, lichide, precum
şi a amestecurilor de prafuri inflama-
bile cu lichide. 
Conform reglementărilor, acestea nu
sunt concepute pentru aspirarea
echipamentelor de lucru.

Desprăfuitoarele (EOB) pentru Zone
22 sunt proiectate pentru aspirarea în
condiţii de siguranţă tehnică a prafu-
rilor inflamabile, uscate în Zone 22.
Acestea trebuie utilizate doar pentru
aspirare dacă există siguranţa că nu
pot fi aspirate surse active de
aprindere (Directiva 94/9/CE). Dispozi-
tivele de aspirare cu conductivitate (de
ex., hota de aspirare de pe echipa-
mente) şi componentele conductibile
ale echipamentelor de prelucrare (de
ex., echipamente din clasa de pro-
tecţie II), care nu sunt legate la
pământ prin intermediul desprăfuitoru-
lui, trebuie legate la pământ în alt mod
pentru evitarea încărcăturilor electro-
statice. 

Marcaj: II 3 D

Temperatura maximă de încălzire a
echipamentelor pentru Zone 22 este
de 135°C.

Desprăfuitoarele pentru Zone 22 nu
sunt proiectate pentru  aspirarea în
condiţii de siguranţă tehnică a prafului
de pe echipamentele de prelucrare în
cazul cărora nu sunt excluse cu certi-
tudine sursele de aprindere.

Măsuri ulterioare:
a se vedea următoarea pagină „EOB"

13.3. Aspiratoarele industriale 
(AI) ŞI desprăfuitoarele (EOB)

Recipientul pentru colectarea prafului
se va goli în funcţie de necesitate, însă
întotdeauna după utilizare.

AVERTIZARE - Folosiţi doar accesorii
aprobate de către producător pentru
utilizarea în Zone 22. În cazul utilizării
altor accesorii există pericolul de
explozie.

Se interzice utilizarea conductelor pen-
tru extensie, a mufelor şi adaptoarelor.
În cazul sensului de rotaţie greşit al
motorului mecanismului de acţionare,
de ex., ca urmare a polarităţii greşite,
se va scoate imediat echipamentul din
funcţiune, pentru a evita situaţiile critice
care ar putea apărea ca urmare a
scăderii capacităţii de aspirare, a tem-
peraturilor ridicate ale suprafeţelor sau
a refulării.

Aspiratoarele industriale şi despră-
fuitoarele nu sunt concepute pentru
absorbţia, resp. aspirarea cu energie
minimă de aprindere cunoscută ca fiind
extrem de mică (EMA < 1mJ). Uti-
lizarea pentru aspirarea acestor prafuri
necesită adoptarea unor măsuri de sig-
uranţă speciale, eventual în asociere cu
alte măsuri.

Praful conductibil şi combustibil nece-
sită clasa de protecţie IP 65.
Echipamentul poate fi utilizat doar dacă
toate filtrele sunt montate şi nedeterio-
rate.

Aparatele nu au fost concepute pentru-
absorbţia şi aspirarea materialelor cu
potenţial exploziv sau echivalente aces-
tora în sensul prevăzut de art. 1, Legea
privind substanţele explozive, a lichide-
lor, precum şi amestecurilor de prafuri
inflamabile cu lichide.

Toate aspiratoarele industriale pentru Zone 22 nu au fost concepute pentru aspirarea gazelor inflamabile şi
este interzisă utilizarea lor în medii cu atmosferă cu potenţial exploziv.
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14. Utilizarea aspiratorului industrial ca EOB
Dacă aspiratorul industrial este utilizat
ca desprăfuitor (EOB), trebuie monitor-
izat debitul volumetric minim al aerului
din racordul de aspirare. Acest lucru
se face prin măsurarea presiunii de vid
în amonte de ventilator deasupra filtru-
lui cu ajutorul unei doze pentru pre-
siune diferenţială.

Doza pentru presiune diferenţială pen-
tru monitorizarea debitului volumetric
minim se va seta în funcţie de dispozi-
tivul generator de praf care va fi
desprăfuit. Se va stabili debitul volu-
metric de aer minim necesar (m3/h)
sau, dacă este cazul, se va citi val-
oarea în manualul de instrucţiuni al
dispozitivului generator de praf.

Doza pentru presiune diferenţială
poate fi reglată din exterior cu ajutorul
unei chei cu profil hexagonal interior.
Dacă în timpul utilizării se depăşeşte
această valoare, se emite un semnal
sonor. Dacă se lucrează cu o setare
de...

v min < 20 m/s 
în furtunul de aspirare

după finalizarea lucrului furtunul de
aspirare trebuie desprins de pe dis-
pozitivul generator de praf, pentru a
aspira eventualele depuneri de praf de
pe furtunul de aspirare.

Pentru a respecta valorile limită, debit-
ul de aer recirculat trebuie să fie de
50% din volumul de aer proaspăt (VR).
Fără aplicarea unor măsuri speciale
de ventilaţie, formula este: 
LW = 1h.
În cazul în care există deviaţii (de ex.,
separator dintr-o clasă superioară,
sarcină redusă de aer netratat), în
cazuri individuale se vor furniza dovezi
privind respectarea valorilor limită..

Doză pentru presiune diferenţială cu
scală
După îndepărtarea capacului de pro-
tecţie se poate modifica punctul de
comutare cu ajutorul roţii de reglare.

Volumul de aer din încăpere VR x rata de ventilare LW
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15. Erori şi defecţiuni posibile

Eroare SoluţieCauză

Aspiratorul industrial se opreşte Siguranţele de pe conducta de 
alimentare sunt defecte

Solicitaţi verificarea acestora de către
un electrician specializat

Puterea de aspirare este prea mică

Iese praf din amortizorul de zgomot

Recipientul pentru colectarea prafului
nu este etanş

Furtunul de aspirare este înfundat

Filtrul este înfundat

Filtrul sau garniturile este/sunt defect/e

Verificaţi poziţia

Îndepărtaţi obstacolele

Opriţi aspiratorul şi agitaţi filtrul cca. 1
minut

OBSERVAŢIE:
Dacă şi după curăţarea filtrului puterea
de aspirare este insuficientă, trebuie
înlocuit filtrul

INDICAŢIE pentru aspiratoarele H:
Dacă şi după înlocuirea filtrului primar
puterea de aspirare este insuficientă,
trebuie înlocuit filtrul de praf rezidual

Solicitaţi verificarea acestora de către
un tehnician de service de la RUWAC

15.1 Erori

15.2 Defecţiuni posibile

Modificările survenite faţă de regimul normal de funcţionare, de ex. zgomote neobişnuite, temperaturi ridicate, oscilaţii, ş.a.
indică faptul că este prezent un defect. Pentru a evita pagube directe sau indirecte la nivel personal sau material, aspira-
torul industrial şi alimentarea cu curent trebuie să fie oprite. Trebuie anunţat personalul de întreţinere responsabil sau tehni-
cianul de service Ruwac.

În următoarele cazuri se va opri aspiratorul industrial şi se va deconecta de la reţea:
• În caz de pericol
• Înainte de eliminarea erorilor
• Înainte de lucrări de întreţinere la instalaţia de aspirare
• Înainte de înlocuirea pieselor
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16. Montajul accesoriilor
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16. Montajul accesoriilor

Este valabilă lista de accesorii 14-300-000-04.2013
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RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de


