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1. Prefață
prevenirea accidentelor, vă rugăm să
urmați cu strictețe indicațiile din
manualul de instrucțiuni. Astfel puteți
evita defecțiuni ce pot cauza întreru-
perea producției și costurile inutile.
Pentru eventualele întrebări sau în
cazul apariției defecțiunilor, nu ezitați
să ne contactați telefonic - vă stăm la
dispoziție cu plăcere.

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

Instrucțiuni generale
Aparatul dumneavoastră este un aspirator industrial (WS = mecanism de acționare pe bază de curent alternativ) 
pentru separarea prafurilor nocive pentru sănătate și recircularea aerului tratat în spațiul de lucru.
După pornirea aspiratorului materialul aspirat trece prin duza de aspirare și furtunul de aspirare în carcasă, respectiv
în acul filtrului pentru praf. Particulele fine de praf sunt separate la nivelul filtrului, iar aerul tratat trece înapoi în spațiul
de lucru.

Aspiratorul industrial este construit pe baza tehnologiei de ultimă generație și normele tehnice de siguranță în vigoa-
re și a fost supus unui test de siguranță și unei certificări din punct de vedere al siguranței.
Cu toate acestea, în timpul utilizării lor pot apărea pericole pentru integritatea corporală și viața utilizatorului sau a
terților, respectiv se pot produce daune aspiratoarelor industriale sau altor bunuri materiale.
Toate persoanele implicate în instalarea, punerea în funcțiune, operarea și întreținerea aspiratorului industrial trebuie
să citească cu atenție și să respecte următoarele instrucțiuni. Este vorba de siguranța dumneavoastră!

Păstrați acest manual de instrucțiuni pen-
tru a putea fi consultat ulterior.

2. Denumirea modelelor

Achiziționând aspiratoarele industriale
de la Ruwac, beneficiați de produse de
top dezvoltate pe baza tehnologiei
moderne de eliminare a reziduurilor.
Aspiratoarele industriale de la Ruwac
sunt construite cu foarte mare atenție
în conformitate cu normele de securi-
tate a muncii, asigurându-se un control
constant al funcționării. Datorită stan-
dardului ridicat de calitate al producției
noastre, sunteți acum posesorul unui
echipament extrem de fiabil, robust și
cu o durată îndelungată de utilizare.
Pentru a putea beneficia de aceste
avantaje și a respecta normele pentru

WS 200 
cu prize automate

WS 200 Zone 22
cu prize automate

WS 200 Zone 22
fără prize automate

Exemplu:
Model               Clasa de praf            Construcție fără surse de aprindere

WS 200         H                     Tip 22
(Utilizarea în Zone 22)  
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3. Siguranța muncii
3.1 Instrucțiuni pentru 

siguranța muncii

Aspiratorul industrial Ruwac este construit
pe baza tehnologiei de ultimă generație,
asigurând siguranța 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 și de punerea în
funcțiune citiți manualul de instrucțiuni
al echipamentului, îndeosebi instrucțiu-
nile de siguranță, și respectați-le cu
strictețe!

Clientul va desemna personal instruit pen-
tru operarea și întreținerea aspiratorului
industrial. La prima punere în funcțiune,
acesta va fi îndrumat și 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 și la posibilele
pericole.

Operarea, întreținerea și repararea
echipamentului se va face doar de per-
sonal autorizat, calificat și instruit.

Se vor evita modurile de operare care
influențează sau pun în pericol siguranța
persoanelor, a echipamentului și a 
mediului de lucru.
Operatorul este obligat să anunțe imediat
responsabilul cu privire la modificările sur-
venite la echipament care vizează sigu-
ranța.

Producătorul sau un specialist trebuie să
efectueze minim o dată pe an o verificare
tehnică ce constă din verificarea filtrelor, a
etanșeității la aer a echipamentului și a
funcționării corecte a mecanismului de
control, conform inspecției asigurate de
un expert în baza EN 60335-2-69, Anexa
AA.
Această inspecție trebuie documentată.

La intervale regulate se va efectua o
inspecție conform Normelor de protecție
împotriva accidentelor BGV A3.

Respectați etichetele cu instrucțiuni mon-
tate pe echipament!

Asigurați-vă că personalul operator este
major.

La întreruperea lucrului opriți echipamen-
tul.
Lucrările de întreținere și reparație se vor
efectua doar de tehnicieni de service
autorizați ai companiei RUWAC.
La efectuarea acestora se vor avea în
vedere, de exemplu, riscurile speciale la
lucrul cu echipamente electrice și manipu-
larea prafului nociv și periculos.

Înainte de remedierea defecțiunilor, opriți
mai întâi echipamentul și scoateți ștecărul.

Se interzice modificarea, șuntarea sau
îndepărtarea dispozitivelor de siguranță.

În caz de pericol opriți imediat echipamen-
tul.

După utilizare, înainte de curățarea și
întreținerea echipamentului și înainte de
înlocuirea pieselor, scoateți mai întâi
ștecărul.
Asigurați-vă că nu se deteriorează cablul
de rețea prin trecerea peste el, strivire,
întindere, etc.

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

La înlocuirea ștecărului sau a cablului de
rețea, trebuie să se asigure în continuare
protecția împotriva stropirii cu apă și rezis-
tența mecanică.

La înlocuirea cablului de rețea se va utiliza
același tip de cablu folosit inițial la echipa-
ment. Piesele de schimb sunt disponibile
direct la RUWAC GmbH sau în maga-
zinele specializate.

Toate aparatele din clasa H vor fi supuse
minim o dată pe an, sau dacă legislația
națională prevede astfel, mai frecvent,

unei verificări privind eficiența de filtrare a
aparatului.

Aparatele nu sunt adecvate pentru uti-
lizare continuă.
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3. Siguranța muncii

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...

...depozitarea, respectiv înlăturarea
echipamentului pentru scoatere tem-
porară din uz se face doar după goli-
rea și curățarea acesteia.

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

...în cazul unei suprafețe ce nu pre-
zintă proprietăți antialunecare sau a
unui unghi de înclinare a suprafeței de
depozitare >10° 
echipamentul trebuie asigurat adițional
împotriva alunecării.
...pardoseala pe care este depozitat
echipamentul prezintă o capacitate
portantă suficientă.

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

fără depunere de rouă

3.3 Instalarea și depozitarea3.2 Moduri de operare 
nepermise

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...

...echipamentul este curățat doar cu
apă sau cu detergenți obișnuiți.

ATENȚIE!
Înainte de curățare trebuie să vă 
asigurați că materialele aspirate nu
reacționează cu detergenții!

3.4 Curățarea

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 funcți-
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.

Nu utilizați aparatul pentru clase de praf
nepermise.
Nu este permisă utilizarea aspiratorului în
Zone 22 fără sacul filtrului de praf!

3.5 Eliminarea
La sfârșitul ciclului de viață echipa-
mentul trebuie eliminat conform preve-
derilor legale în vigoare.

Utilizatorul trebuie să se asigure
că...

...se transportă doar echipamente
curățate.

...în timpul transportului nu se elimină
praf din furtunuri. Acest lucru poate fi
prevenit introducând unul dintre 
furtunuri în celălalt furtun.

Acest lucru poate fi prevenit 
introducând accesoriul utilizat într-o
pungă.

...cablul de rețea este așezat în jurul
aspiratorului.

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

3.6 Transportul
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4. Aplicații și utilizarea conform scopului

Clasa de praf H

H = Risc crescut (high)
Aparatul este conceput pentru aspira-
rea prafurilor uscate, care prezintă
pericol pentru sănătate și potențial
cancerigen, cu o limită de expunere la
locul de muncă 
(AGW) de ≥ 0,01 mg/m3.
Adecvat pentru separarea prafului cu o
valoare-limită de expunere
de > 0,01 mg/m3 inclusiv a prafurilor
cancerigene și care prezintă pericole
pentru sănătate. 
(Este necesară consultarea normelor
naționale existente cu privire la 
evitarea dispersării prafului).

(Respectați prevederile Directivei pri-
vind substanțele periculoase!)

Echipamentele sunt clasificate după clasele de praf:

Aspiratoarele din clasa de praf H includ și clasele de praf L și M.

Utilizarea inadecvată:

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

Utilizarea la echipamente 
generatoare de scântei.

Așezarea unei sarcini pe ștecăr
sau scoaterea ștecărului din
priză.

Utilizarea aparatelor în mod 
continuu.

Aspirator industrial (AI) Tip 22
Acestea sunt concepute pentru 
aspirarea prafurilor depuse, uscate,
inflamabile conform claselor de praf
sus menționate - la Zone 22 cu 
recircularea aerului tratat în spațiul de
lucru.

Toate aspiratoarele nu au fost 
concepute pentru absorbția și 
aspirarea prafurilor cu potențial
exploziv sau echivalente acestora în
sensul prevăzut de art. 1, Legea
privind substanțele explozive, din 
prafuri, lichide, precum și a 
amestecurilor de prafuri inflamabile 
cu lichide.
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4. Aplicații și utilizarea conform scopului
Clasa de praf H

Marcajul CEZone 22

Toate echipamentele sunt prevăzute
cu „Marcajul CE” (conformitate 
europeană)
Declarația de conformitate se
înmânează împreună cu documentul
de livrare.Aspirator industrial: 

Aspirați DOAR prafuri depuse.

Zone 22:
Aspirator sau desprăfuitor adecvat
pentru absorbția prafului inflamabil în
Zone 22.

ATENȚIE! Acest aparat conține praf nociv pentru sănătate. Procesele
de golire și de întreținere, inclusiv de înlăturare a recipientului de
colectare a prafului, trebuie efectuate doar de personalul specializat
care va purta echipament de protecție adecvat. A nu se opera fără
sistemul complet de filtrare.



5. WS 200 clasa de praf H, Zone 22

5 Sacul filtrului de praf
7.1 Filtru canal, 0,8m2

7.2 Filtru de praf rezidual 1,1m2

7.3 Filtru suplimentar
8 Racord pentru aspirare
10 Motor curent alternativ
12 5 roți de ghidaj, Ø60mm,
18 Manometru pentru monitorizarea 

filtrului
30 Curățarea filtrului Airshock
47 Comutator pornire/oprire

70 Racord pentru mașina de 
prelucrare

8

12

8

47

18

7.3

30

70

810mm

5

7.1

7.2

10
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6. Date tehnice

1.200 1.200   

230 230

216 216

- 240 - 240

0,8 0,8

1,1 1,1

16 16

800 810

425 425

425 425

15 20

2.000 2.000

61 61

WS 200            WS 200 Zone 22Model

Putere motor (kW)

Tensiune (volți)

Volum aer (m3/h)

Presiune vid (mbar)

Suprafața filtrului canal clasa de praf M (m2)

Suprafață filtrului de praf rezidual clasa de praf H (m2)

Volumul recipientului (litri)

Înălțime (mm)

Lățime (mm)

Lungime (mm)

Greutate (kg)

Consumator adițional (Wați)

Nivel zgomot (dB(A))



3. Protecția împotriva riscurilor
- praful

10

7. Protecția împotriva riscurilor

1. Protecția împotriva riscurilor
mecanice

2. Protecția împotriva riscurilor
electrice

Toate componentele mobile sunt 
acoperite cu dispozitive de siguranță
fixe, bine prinse și care pot fi 
îndepărtate doar cu ajutorul uneltelor.

Risc rezidual:
Dacă în timpul funcționării 
echipamentului se îndepărtează cu
ajutorul unui dispozitiv de siguranță 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 
siguranță fixe, bine prinse și care pot fi
îndepărtate doar cu ajutorul 
uneltelor. Echipamentul corespunde
clasei de protecție I conform 
EN 60 335-1.

Risc rezidual:
Dacă se îndepărtează cu ajutorul unui
dispozitiv de siguranță fix, bine prins,
fără a se deconecta cablul de 
conectare, se pot produce vătămări
prin electrocutare.

Dacă se respectă instrucțiunile de goli-
re din manual de instrucțiuni (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 instrucțiunile de
golire din manualul de utilizare, 
aceasta poate conduce la inspirarea
prafului.

La fabricarea aspiratoarelor industriale au fost adoptate următoarele soluții pentru protecția
împotriva riscurilor:
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8. Punerea în funcțiune WS 200

Porniți motorul cu ajutorul 
comutatorului negru din dreapta pe
poziția ”I”.

8.1 WS 200 cu priză automată FĂRĂ mașină de prelucrare conectată

După aceea și comutatorul roșu din
stânga pe ”I”, astfel încât să lumineze.
Aparatul este acum gata de aspirare.

8.2 WS 200 cu priză automată CU mașină de prelucrare conectată

Comutatorul negru din dreapta trebuie
să fie în poziția ”0”.

WS 200 se livrează cu setul complet de accesorii

Conectați ștecărul mașinii de prelu-
crare la priza aspiratorului.
La utilizarea mașinii de prelucrare
aspiratorul pornește automat. Dacă se
oprește mașina de prelucrare, aspira-
torul va mai funcționa cca. 10
secunde.

Comutatorul roșu din stânga trebuie să
fie în poziția ”I”.

1. Furtun masă plastică, 4 m
2. Accesoriu pentru spații înguste
3. Perie rotundă
4. Accesoriu pentru podea B-370
5. Duză furtun
6. Țeavă, două bucăți drepte și una curbată)

1

2 3
4

5

6

IMPORTANT!
Pentru utilizarea în Zone 22 consultați:
Listă accesorii Ruwac 14-300-000-03.2009
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8. Punerea în funcțiune WS 200 Zone 22

Porniți motorul cu ajutorul comutatoru-
lui negru din dreapta pe poziția ”I”.

8.4 WS 200 Zone 22 cu priză automată FĂRĂ mașină de prelucrare conectată

După aceea și comutatorul roșu din
stânga pe ”I”, astfel încât să lumineze.
Aparatul este acum gata de aspirare.

8.5 WS 200 Zone 22 cu priză automată CU mașină de prelucrare conectată

Porniți motorul de aspirare de la comu-
tator. Aparatul este acum gata de aspi-
rare.

8.3 WS 200 Zone 22 fără priză automată
ATENȚIE!
Utilizați doar accesorii 
aprobate pentru Zone 22.

Comutatorul negru din dreapta trebuie
să fie în poziția ”0”.

Conectați ștecărul mașinii de 
prelucrare la priza aspiratorului.
La utilizarea mașinii de prelucrare
aspiratorul pornește automat. Dacă se
oprește mașina de prelucrare, 
aspiratorul va mai funcționa cca. 10
secunde.

Comutatorul roșu din stânga trebuie să
fie pe ”I” . 
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9. Curățarea filtrului

Curățare în timpul utilizării

Manometrul, care este amplasat pe
inelul adaptor de pe capul motorului,
măsoară presiunea de vid din aparat
în timpul funcționării. Dacă filtrul canal
se astupă cu particule fine, presiunea
de vid din aparat va scădea. Aceasta
poate fi citită de pe manometru.

Când indicatorul de pe manometru se
află pe zona roșie, acesta este un
semn că viteza aerului în furtun, res-
pectiv în țeavă, este prea mică, iar din
acest motiv trebuie curățat filtrul canal.
Filtrul canal poate fi curățat în timpul
funcționării.

Deconectați țeava, respectiv furtunul
de aspirare de pe racordul de 
aspirare. Închideți racordul de 
aspirare cu dopul, astfel încât să se
genereze vid în aparat.

În timpul operării cu vid, clapeta valvei
de șoc se va deschide puțin (a nu se
trage de valvă).

Clapeta valvei de șoc este conectată
cu o a doua clapetă de acoperire prin
intermediul unui arc. La atingerea unei
anumite forțe elastice, clapeta de aco-
perire se deschide automat. Apoi eli-
berați clapeta valvei de șoc.

Pentru curățarea optimă a filtrului repetați pașii.
Diferența de presiune / efectul de șoc datorită deschiderii scurte a valvei curăță suprafața filtrului. Depunerile 
se desprind de pe filtrul canal.
Efectul curățării poate fi citit de pe manometru, presiunea de vid reducându-se. Se recomandă să se lase aparatul în
repaus câteva minute înainte de golire, în cazul în care nu se utilizează un sac pentru filtrul de praf, ca praful aspirat
să se depună pe fundul aspiratorului. Astfel se reduce riscul ridicării prafului în timpul golirii.
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Pentru WS 200 Zone 22

9. Curățarea filtrului

La așezarea capului motorului trebuie să asigurați contactul clemelor de pe
partea inferioară a carcasei cu tabla metalică cu împământare.

Clemele de la baza
carcasei trebuie să
aibă contact cu
tabla metalică cu
împământare!
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10. Înlocuirea filtrului

... așezați sacul nou pentru filtrul de
praf...

Filtru de praf rezidual este vizibil în
capac. Înlocuirea acestui filtru se real-
izează doar prin intermediul serviciului
pentru relații cu clienții Ruwac.

... și scoateți-l complet.

Scoateți sacul plin al filtrului de praf
și...

Ridicați filtrul canal de mânere...

1. Scuturați filtrul, așteptați până se 
așează praful.

2. Opriți aspiratorul.

Desfaceți clemele. Ridicați capacul.

... cu întăritura de carton deasupra
racordului pentru sac.
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11. Întreținerea și înlocuirea filtrului

11.1 Întreținerea 11.2 Înlocuirea filtrului 11.3 Inspecția zilnică

Și aspiratoarele industriale necesită
întreținere. În timpul lucrărilor de
întreținere la aspirator nu trebuie să
apară contaminarea spațiului de
lucru.

Aparatele RUWAC sunt robuste și
durabile - nu există componente care
necesită lubrifiere sau ungere.

Pentru efectuarea întreținerii de către
operator aparatul trebuie demontat,
curățat și întreținut, prevenind 
totodată riscurile pentru persoane.
Printre măsurile de siguranță 
recomandate se numără 
decontaminarea prealabilă, 
asigurarea unei ventilații forțate 
filtrate la locul de utilizare, curățarea
suprafeței de întreținere și protecția
corespunzătoare a personalului.

În cazul echipamentelor din clasele de
praf M și H, suprafața exterioară a
echipamentului va fi decontaminată și
curățată sau tratată cu agenți de
etanșare înainte de scoaterea din
zona de lucru, deoarece toate 
echipamentele trebuie considerate ca
fiind contaminate.

La efectuarea lucrărilor de întreținere
și reparații toate obiectele 
contaminate care nu pot fi curățate
suficient trebuie eliminate; aceste
obiecte trebuie eliminate în pungi
închise etanș, în conformitate cu
prevederile în vigoare privind 
eliminarea unor astfel de deșeuri.

Filtrul trebuie înlocuit la intervale 
regulate. Numărul orelor de 
funcționare al filtrului diferă foarte mult
și depinde de structura materialului
aspirat și de cantitatea acestuia.

Curățarea filtrului la intervale regulate
crește durata de viață a acestuia.

Înlocuirea unității filtrului se va
efectua de către serviciul pentru 
clienți al RUWAC. Doar astfel se
poate garanta înlocuirea filtrului cu
eliminare minimă a prafului în
atmosferă.

În timpul lucrului într-o încăpere cu gaz
brut este necesară purtarea unei măști
de praf și a unui echipament de pro-
tecție adecvat.

În acest sens vă recomandăm contractul nostru de întreținere RUWAC. Astfel aveți garanția verificării aspiratorului
dvs. industrial la intervale regulate de către serviciul pentru clienți RUWAC și că acesta este întotdeauna 
funcțional.

Înainte de punerea în funcțiune se va
verifica funcționalitatea mecanismului
vibrator, a unității automate de curăța-
re și a manometrului.

Curățarea filtrului la intervale regulate
crește durata de viață a acestuia.
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12. Utilizarea aspiratorului industrial ca Tip 22
Acestea sunt concepute pentru 
aspirarea prafurilor depuse, uscate,
inflamabile conform claselor de praf
sus menționate - la Zone 22 cu 
recircularea aerului tratat în spațiul de
lucru.

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

Înainte de prima punere în funcțiune și
la inspecțiile periodice aspiratoarele
industriale Zone 22 vor fi verificate de
către o persoană autorizată sau de un
tehnician de service al firmei RUWAC.

Aparatele de Tip 22 nu sunt recoman-
date pentru utilizarea în Zona 1 și
Zona 2.

Temperatura maximă de încălzire a
echipamentelor de Tip 22 este 
< 135°C.



18

13. Defecțiuni posibile
Eroare SoluțieCauză

Puterea de aspirare este prea mică

Eliminare de praf din filtrul suplimentar

Montaj greșit

Furtunul de aspirare este înfundat

Filtrul este înfundat

Filtrul sau garniturile este/sunt defecte

Verificați montajul carcasei

Îndepărtați obstacolele

Curățați filtrul

OBSERVAȚIE:
Dacă și după curățarea filtrului 
puterea de aspirare este insuficientă,
trebuie înlocuit filtrul

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

Solicitați verificarea acestora de către
un tehnician de service de la RUWAC
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14. Montarea accesoriilor WS 200 Zone 22
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