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1. Prefaţă
Achiziţionând aspiratoarele
industriale de la Ruwac, benefi-
ciaţi de produse de top dezvol-
tate pe baza tehnologiei moder-
ne de eliminare a reziduurilor.
Aspiratoarele industriale de la
Ruwac sunt construite cu foarte
mare atenţie în conformitate cu
normele de securitate a muncii,
asigurându-se un control con-
stant al funcţionării.
Datorită standardului ridicat de
calitate al producţiei noastre,
sunteţi acum posesorul unui
echipament extrem de fiabil,
robust şi cu o durată îndelunga-
tă de utilizare.
Pentru a putea beneficia de
aceste avantaje şi a respecta

normele pentru prevenirea acci-
dentelor, vă rugăm să urmaţi cu
stricteţe indicaţiile din manualul
de instrucţiuni. Astfel puteţi
evita defecţiuni ce pot cauza
întreruperea producţiei şi costu-
rile inutile.
Pentru eventualele întrebări
sau în cazul apariţiei defecţiuni-
lor, 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 (WS = mecanism de acţionare pe bază de
curent alternativ) pentru separarea prafurilor nocive pentru sănătate şi 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 a normelor tehni-
ce 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 aspirato-
rului industrial trebuie să citească cu atenţie şi să respecte următoarele instrucţiuni.
Este vorba de siguranţa dumneavoastră!

Păstraţi acest manual de
instrucţiuni pentru a putea fi
consultat ulterior.
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2. Clasificare

Aspirator industrial cu mecanism de acţionare pe bază de curent alternativ:

- WS 2210 certificat de către IFA (anterior BGIA)
- WS 2220 certificat de către IFA (anterior BGIA)
- WS 2310 certificat de către IFA (anterior BGIA
- WS 2320 certificat de către IFA (anterior BGIA)

- WS 2210 Zone 22

- WS 2220 Zone 22

- WS 2310 Zone 22

- WS 2320 Zone 22

- WS 3310

- WS 3320

Aspirator industrial cu mecanism de acţionare pe bază de curent alternativ şi filtru celular:

- WSZ 2210

- WSZ 2220

- WSZ 2310

- WSZ 2320

Exemplu:

Model           Clasa de praf       Construcţie fără surse de 
aprindere

WS 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

WS 2320 M
Order No: 228399

230 Volt
50 Hz

1 ~ PE
3,6 kW

gl 16 A
14,7 A

IP 5451 kg

Certificate: 2007 21230/1120

Serial No. W2/2011123

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 sigu-
ranţa necesară în operare. Cu
toate acestea, pot apărea pericole
atunci când acest echipament este
utilizat în mod necorespunzător de
personal neinstruit sau în alte
scopuri decât cele prevăzute.

Înainte de montaj şi de punerea
în funcţiune citiţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului,
îndeosebi instrucţiunile de sigu-
ranţă, şi respectaţi-le cu
stricteţe!

Clientul va desemna personal
instruit pentru 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 modurile
de operare nepermise şi la posi-
bilele pericole.

Operarea, întreţinerea şi repararea
echipamentului se va face doar de
personal autorizat, calificat şi
instruit.

Se vor evita modurile de operare
care influenţează sau pun în peri-
col siguranţa persoanelor, a
echipamentului şi a mediului de
lucru.

Operatorul trebuie să respecte
instrucţiunile de siguranţă pentru
materialele cu care lucrează.

Operatorul este obligat să anunţe
imediat responsabilul cu privire la
modificările survenite la echipa-
ment care vizează siguranţa.
Producătorul sau un specialist tre-
buie să efectueze minim o dată pe
an o verificare tehnică ce include
verificarea filtrelor, a etanşeităţii la
aer a echipamentului şi a

funcţionării corecte a mecanismu-
lui de control, conform inspecţiei
asigurate de un expert în baza
EN 60335-2-69, Anexa AA.
Această inspecţie trebuie docu-
mentată.

La intervale regulate se va efectua
o inspecţie conform Normelor de
protecţie împotriva accidentelor
BGV A3.
Respectaţi etichetele cu instrucţiu-
ni montate pe echipament! Asigu-
raţi-vă că personalul operator este
major.

La întreruperea lucrului deconec-
taţi echipamentul.

Lucrările de întreţinere şi reparaţie
se vor efectua doar de tehnicieni
de service autorizaţi ai companiei
RUWAC.
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 deconectaţi ime-
diat echipamentul. După utilizare,
înainte de curăţarea şi întreţinerea
echipamentului şi înainte de
înlocuirea pieselor, scoateţi mai
întâi ştecărul.

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

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

Înainte de remedierea defecţiu-
nilor, deconectaţi mai întâi echipa-
mentul şi scoateţi ştecărul.

La înlocuirea ştecărului sau a
cablului de reţea, trebuie să se
asigure în continuare protecţia

Zone  22

În cazul aspirării prafurilor inflama-
bile există în plus pericol de
explozie. Pentru prafurile inflama-
bile în Zona 22 se vor utiliza doar
aspiratoarele industriale pentru
Zona 22.

Înainte de prima punere în funcţi-
une şi la inspecţiile periodice aspi-
ratoarele industriale pentru Zona
22 vor fi verificate de către o per-
soană autorizată sau de un tehni-
cian de service al firmei RUWAC.

împotriva stropirii cu apă şi rezis-
tenţa 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 magazinele special-
izate.

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.
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3. Securitatea muncii

Utilizatorul trebuie să se asi-
gure că...

...depozitarea, respectiv înlătu-
rarea echipamentului pentru
scoatere respectiv înlăturarea
echipamentului pentru scoatere
temporară din uz se face doar
pe o suprafaţă dreaptă (fun-
daţie).

...s-a acţionat în principal frâna
de imobilizare.

...în cazul unei suprafeţe ce nu
prezintă proprietăţi antidera-
pante sau un unghi de înclinare
a suprafeţei de depozitare >10°
echipamentul trebuie asigurat
împotriva alunecării.

...pardoseala pe care este
depozitat echipamentul prezin-
tă o capacitate portantă sufi-
cientă.

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

nu se atinge 
punctul de rouă

3.3 Instalarea şi 
depozitarea

3.2 Moduri de operare 
nepermise

Utilizatorul trebuie să se asi-
gure că...

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

ATENŢIE!
Înainte de curăţare trebuie să
vă asiguraţi că materialele aspi-
rate nu reacţionează cu deter-
genţii!

3.4 Curăţarea

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 funcţiune,
deoarece s-ar putea deteriora fil-
trul.

În cazul aspirării prafurilor inflama-
bile există în plus pericol de
explozie. Pentru prafurile inflama-
bile în Zona 22 se vor utiliza doar
aspiratoarele industriale pentru
Zona 22

Utilizatorul trebuie să se asi-
gure că...

...se transportă doar echipa-
mente curăţate.

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

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

...cablul de reţea este aşezat în
jurul mânerului de împingere.

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

3.6 Transportul

3.5 Casarea

La sfârşitul ciclului de viaţă
echipamentul trebuie casat
conform prevederilor legale în
vigoare.
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4. Aplicaţii şi utilizarea conform scopului

Clasa de praf L
L = Risc scăzut (low)
Aparatul este conceput pentru
aspirarea 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 nor-
melor naţionale existente cu privire
la evitarea dispersării prafului.)
(Respectaţi prevederile Directivei
privind substanţele periculoase!!)

Clasa de praf M
M = Risc mediu (medium)
Aparatul este conceput pentru
aspirarea 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 nor-
melor naţionale existente cu privire
la evitarea dispersării prafului.)
(Respectaţi prevederile Directivei
privind substanţele periculoase!!)

Clasa de praf H
H = Risc crescut (high)
Aparatul este conceput pentru
aspirarea prafurilor uscate, care
prezintă pericol pentru sănătate şi
potenţial cancerigen, cu o limită de
expunere la locul de muncă
(AGW) von ≥ 0,01 mg/m3.
Adecvat pentru separarea prafului
cu o valoare limită de expunere de
≥ 0,01 mg/m3, inclusiv a prafurilor
cu potenţial cancerigen şi care
prezintă pericol pentru sănătate.
(Este necesară consultarea nor-
melor naţionale existente cu privire
la evitarea dispersării prafului.)
(Respectaţi prevederile Directivei
privind substanţele periculoase!!)!)

Echipamentele sunt clasificate după clasele de praf:

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.

Marcaje
Clasa de praf L Atenţie! Informaţii generale

Atenţie! Praf
Atenţie! Vă rugăm să nu utilizaţi aparatul fără a fi
citit înainte acest manual de instrucţiuni!

ATENŢIE! Acest aparat conţine praf nociv pentru sănătate. Pro-
cesele de golire şi de întreţinere, inclusiv de înlăturare a recipien-
tului de colectare a prafului, trebuie efectuate doarde personalul
specializat care va purta echipament de protecţie adecvat. A nu
se utiliza fără sistemul complet de filtrare.
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4. Aplicaţii şi utilizarea conform scopului

Marcajul CEZone 22

Toate echipamentele sunt pre-
văzute cu „Marcajul CE” (con-
formitate europeană)
Declaraţia de conformitate se
înmânează împreună cu docu-
mentul de livrare.Desprăfuitor:

Nu aspiraţi echipamente care
generează scântei.

Aspirator industrial:
Aspiraţi DOAR prafuri depuse.

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

Utilizarea inadecvată:

Aspirarea prafului incan-
descent sau a altor mate-
riale cu risc de aprindere.

Utilizarea la echipamente
generatoare de scântei.

Aşezarea unei sarcini pe
ştecăr sau scoaterea ştecă-
rului din priză.

Utilizarea aparatelor în mod
continuu.

Aspirator industrial (AI) pen-
tru Zona 22
Aceste aspiratoare sunt conce-
pute pentru aspirarea prafurilor
depuse, uscate, inflamabile
conform claselor de praf sus-
menţionate - la Zone 22 cu
recircularea aerului tratat în
spaţiul de lucru.

Niciunul dintre aspiratoare nu a
fost conceput pentru absorbţia
şi aspirarea prafurilor cu
potenţial exploziv sau echiva-
lente acestora în sensul pre-
văzut de art. 1 din Legea
privind substanţele explozive,
din prafuri, lichide, precum şi
amestecurile de prafuri inflama-
bile cu lichide.

Dacă materialul aspirat este
unsuros sau lipicios, se reco-
mandă aplicarea unui prestrat
filtrant pe filtru.
A se vedea capitolul 9.

Desprăfuitoarele (EOB) 
pentru Zona 22 sunt proiectate
pentru aspirarea în condiţii de
siguranţă tehnică a prafurilor
inflamabile, uscate în Zona 22
(Directiva 94/9/CE)
Acestea trebuie utilizate doar
pentru aspirare dacă există sig-
uranţa că nu pot fi aspirate
surse active de aprindere.
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5.1 WS 2220, clasa de praf L+M, 1,2m2, cu 
vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi GFK
5 Cuvă pentru praf GFK, 

35 litri
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac
8 Racord pentru aspiraţie
9 Deflector
10 2x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø75mm, cu fus

13 Roată de susţinere Ø75mm,
cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere,

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
18 Manometru pentru 

monitorizarea filtrului (doar 
clasa de praf M)

30 Tijă vibratoare cu mâner 
rotativ

35 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot WS

40 Difuzor de aer uzat pentru 
modelul WS

47 Comutator pornit/oprit 
pentru motoarele WS

68 Dop de închidere din PVC
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5.2 WS 2220, clasa de praf H, 1,2m2, cu vibraţie 
manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3 Inel distanţier combi GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5 Cuvă pentru praf GFK, 

35 litri
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac
7.2 Filtru de praf rezidual, 

clasa de praf H
7.3 Filtru suplimentar
8 Racord pentru aspiraţie
9 Deflector
10 2x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø75mm, cu fus

13 Roată de susţinere 
Ø75mm, cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere, 

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
18 Manometru pentru 

monitorizarea filtrului
30 Tijă vibratoare cu mâner 

rotativ
35 Material spongios pentru 

amortizor de zgomot
40 Difuzor de aer uzat

47 Comutator pornit/oprit 
pentru motoarele WS

68 Dop de închidere din PVC
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5.3 WS 2220, clasa de praf L+M, 2,6 m2, 
cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5 Cuvă pentru praf GFK, 

35 litri
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac
8 Racord pentru aspiraţie
9 Deflector
10 2x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø75mm, cu fus

13 Roată de susţinere Ø75mm,
cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere,

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
18 Manometru pentru 

monitorizarea filtrului (doar 
clasa de praf M)

23 Cartuş metalic pentru filtrul 
cu sac

30 Tijă vibratoare cu mâner 
rotativ

35 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot

40 Difuzor de aer uzat

47 Comutator pornit/oprit 
pentru motoarele WS

68 Dop de închidere din PVC
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5.4 WS 2220, clasa de praf H, 2,6 m2, 
cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5 Cuvă pentru praf GFK, 

35 litri
6 Amortizor de zgomot GFK
7.1 Filtru cu sac
7.3 Filtru suplimentar
8 Racord pentru aspiraţie
9 Deflector
10 2x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø75mm, cu fus

13 Roată de susţinere Ø75mm,
cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere, 

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
18 Manometru pentru 

monitorizarea filtrului
23 Inserţie metalică filtru cu 

sac
30 Tijă vibratoare cu mâner 

rotativ

35 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot

40 Difuzor de aer uzat
47 Comutator pornit/oprit 

pentru motoarele WS
68 Dop de închidere din PVC



13

5.5 WS 3320, clasa de praf L+M, 4,5 m2, 
cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK 

2 Capac de protecţie GFK 
Modelele WS

3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi 

GFK 
4 Inel distanţier GFK , 

mare
5 Cuvă pentru praf GFK, 

90 litri
6 Amortizor de zgomot GFK 
7.1 Filtru cu sac
8 Racord pentru aspiraţie

9 Deflector
10 3x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø125mm, cu fus

13 Roată de susţinere 
Ø125mm, cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere 
D1/WS

15 Mâner pentru împingere, 
set de 2 buc.

16 Mecanism de blocare 
pedală/ cuvă pentru praf

18 Manometru pentru 
monitorizarea filtrului (doar 
clasa de praf M)

30 Tijă vibratoare cu mâner 
rotativ

35 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot WS

40 Difuzor de aer uzat pentru 
modelul WS

47 Comutator pornit/oprit 
pentru motoarele 

68 Dop de închidere din PVC
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5.6  WS 3320, clasa de praf H, 4,5 m2, 
cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi GFK
4 Inel distanţier GFK, mare
5 Cuvă pentru praf GFK, 

90 litri
6 Amortizor de zgomot GFK
7 Filtru cu sac
7.2 Filtru de praf rezidual, 

clasa de praf H
7.3 Filtru suplimentar
8 Racord pentru aspiraţie

9 Deflector
10 3x motor de curent 

alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø125mm, cu fus

13 Roată de susţinere 
Ø125mm, cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere, 

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf 

18 Manometru pentru 
monitorizarea filtrului

30 Tijă vibratoare cu mâner 
rotativ

35 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot

40 Difuzor de aer uzat pentru 
modelul WS

47 Comutator pornit/oprit 
pentru motoarele WS

68 Dop de închidere din PVC
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5.7 WS 2220, clasa de praf M, 1,0 m2, 
cu vibraţie manuală

1 Partea inferioară a carcasei 
GFK

2 Capac de protecţie GFK
3.1 Inel distanţier GFK, mic
3.2 Inel distanţier combi GFK
5.1 Cuvă pentru praf GFK, 

35 litri
5.2 Cuvă pentru golire cu capac
6 Amortizor de zgomot 

GFK WS
7.1 Montarea filtrului cu sac
7.2 Filtru celular
8 Racord pentru aspiraţie 

Ø50mm
9 Deflector pentru racord Ø50

aluminiu

10 2x motor de curent 
alternativ, fiecare a câte 
1200 Watt

12 Roată de ghidaj dublă 
Ø75mm, cu fus

13 Roată de susţinere Ø75mm,
cu fus şi frână

14 Mâner pentru împingere
15 Mâner pentru împingere, 

set de 2 buc.
16 Mecanism de blocare 

pedală/ cuvă pentru praf
18 Manometru pentru 

monitorizarea filtrului
23 Cartuş de filtru

30 Tijă vibratoare cu mâner 
rotativ

35.1 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot 
pentru 2 motoare

35.2 Material spongios pentru 
amortizor de zgomot 
pentru motoarele, 
parte inferioară

38 Lagăr oscilant cu postament
40 Difuzor de aer uzat
47 Comutator pornit/oprit 

pentru motoarele 
68 Dop de închidere din PVC
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6. Date tehnice

*1Nivelul 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: DIN EN ISO 3744

*2 Filtrele principale pot fi livrate în variantele de 1,2m2 şi 2,6m2
*3 Sarcină suprafaţa filtrului (m3•m-2•h-1)
*4 Aspiratoarele sunt protejate împotriva exploziilor conform ATEX 94/9/CE 

WSZ
2220

WS
2320

2,0 2,0 2,4 2,4 3,0 3,0 3,6 3,6 3,0 3,6

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

205 205 265 265 193 193 253 253 185 210

270 270 290 290 430 430 460 460 430 460

64 64 67 67 69 69 72 72 69 72

- x - x - x - x - -

x - x - x - x - - -

- - - - - - - - x x

x x x x x x x x x x

- 760 - 760 - 760 - 760 - -

760 - 760 - 760 - 760 - - -

1.090 - 1.090 - 1.090 - 1.090 - - -

- - - - - - - -          1.500       1.500

- 1.010 - 1.010 - 1.010 - 1.010 - -

1.010 - 1.010 - 1.010 - 1.010 - - -

1.340 - 1.340 - 1.340 - 1.340 - - -

- - - - - - - -          1.626       1.625

520 520 520 520 520 520 520 520 713 713

850 850 850 850 850 850 850 850 915  915

- 46 - 46 - 49 - 49 - -

49 - 49 - 51 - 51 - - -

61 - 61 - 63 - 63 - - -

- - - - - - - - 98 98

- 56 - 56 - 59 - 59 - -

59 - 59 - 61 - 61 - - -

71 - 71 - 73 - 73 - - -

- - - - - - - - 105 105

- 270 - 290 - 430 - 460 - -

225 - 241 - 358 - 383 - - -

103 - 111 - 165 - 177 - - -

- - - - - - - - 95 102

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

Puterea motorului (kW)

Tensiune (volţi)

Vid (mbar)

Capacitate ventilator (m3/h)

Nivelul presiunii zgomotului (dB(A))*1

Filtrul principal L, M (1,0m2)

Filtrul principal L, M (1,2/2,6m2)*2

Filtrul principal L, M (4,5m2)

Filtru suplimentar H (3,76m2)

Înălţime 1,0 m2 (L, M) mm

Înălţime 1,2 m2 (L, M) mm

Înălţime 2,6 m2 (L, M) mm

Înălţime 4,5 m2 (L, M) mm

Înălţime 1,0 m2 (H) mm

Înălţime 1,2 m2 (H) mm

Înălţime 2,6 m2 (H) mm

Înălţime 4,5 m2 (H) mm

Lăţime (mm)

Lungime (mm)

Greutate 1,0m2 (L/M) kg

Greutate 1,2m2 (L/M) kg

Greutate 2,6m2 (L/M) kg

Greutate 4,5m2 (L/M) kg

Greutate 1,0m2 (H) kg

Greutate 1,2m2 (H) kg

Greutate 2,6m2 (H) kg

Greutate 4,5m2 (H) kg

Sarcină filtru*3 1,0m2

Sarcină filtru*3 1,2m2

Sarcină filtru*3 2,6m2

Sarcină filtru*3 4,5m”Clasa de

protecţie IP X4

Clasa de protecţie IP 54 (Zone 22)

WS
2210

WSZ
2210

WS
2220

WSZ
2320

WS
3310

WS
3320

WS
2310

WSZ
2310
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7. Protecţia împotriva riscurilor

1. Protecţia împotriva ris
curilor mecanice

2. Protecţia împotriva 
riscurilor electrice

3. Protecţia împotriva 
riscurilor - prafulv

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

Risc rezidual:
Daca in timpul functionarii se
indeparteaza dispozitivul de
siguranta, bine prins, se pot
produce vatamari.

Toate componentele echipa-
mentului aflate sub tensiune
sunt izolate pentru a se preveni
contactul cu acestea sau sunt
acoperite cu dispozitive de
siguranţă 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:
Daca se indeparteaza dispoziti-
vul de siguranta fix, bine prins,
fără a se deconecta cablul de
conectare, se pot produce vătă-
mări prin electrocutare.

Prin utilizarea cuvelor pentru
golire cu închidere se poate goli
aspiratorul cu eliberarea unei
cantităţi extrem de mici de praf
în atmosferă. Dacă se respectă
instrucţiunile pentru 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 apa-
ratul fără filtru sau cu filtrul
defect.

Risc rezidual:
Dacă nu se respectă instrucţiu-
nile pentru golire din manual de
instrucţiuni (de ex., reconecta-
rea), se poate inspira praf la
înlocuirea cuvei pentru golire.

La fabricarea aspiratoarelor industriale au fost adoptate următoarele soluţii 
pentru protecţia împotriva riscurilor:



18

8. Punerea în funcţiune

Introduceţi cuva pentru golire în
cuva de praf. Păstraţi cu atenţie
capacul. (Atenţie, nu îndepărtaţi
banda adezivă!)

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.

8.1 Montarea cuvei pentru golire (opţional) la WS(Z) 2...

Împingeţi aspiratorul în faţă.Ridicaţi pedala de pe partea
laterală a aparatului şi coborâţi
cuva de praf.

8.2 Prima aplicare a prestratului filtrant pe filtrul cu sac

Conectaţi aspiratorul şi aspiraţi
încet cca. 500 ml material pen-
tru prestrat (praf de piatră de
var) prin furtunul de aspirare.
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8. Punerea în funcţiune

Introduceţi recipientul pentru
golire în recipientul pentru
colectarea prafului. Păstraţi cu
atenţie capacul şi inelul de fixa-
re.

Asiguraţi aparatul împotriva
alunecării folosind frâna de
imobilizare.

Împingeţi la loc  recipientul pen-
tru colectarea prafului.

Apăsaţi pedala în jos.
Recipientul pentru colectarea
prafului se blochează într-o
poziţie fixă şi etanşă.

8.3 Montarea recipientului pentru golire (opţional) la WS 3....

Împingeţi aspiratorul în faţă.Ridicaţi pedala de pe partea
laterală a aparatului şi coborâţi
recipientul pentru colectarea
prafului.

8.4 Prima aplicare a prestratului filtrant pe filtrul cu sac

Conectaţi aspiratorul şi aspiraţi
încet cca. 500 ml material pen-
tru prestrat (praf de piatră de
var) prin furtunul de aspirare.
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8. Punerea în funcţiune
8.5 Pornirea/oprirea aparatelor

Porniţi întotdeauna motoarele aspiratoarelor unul după altul de la comutătorul basculant. Aparatul
este acum gata de funcţionare.

Aspirator cu 1 motor Aspirator cu 2 motoare Aspirator cu 3 motoare

Instructajul se va face
de către un angajat
RUWAC la faţa locului.
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9. Curăţarea filtrului
9.1 Curăţarea manuală a aparatului WS(Z) 2...

Respectaţi timpul de depunere
a prafului. Porniţi aspiratorul
industrial.

Efectuaţi curăţarea filtrului.
După procesul de curăţare
aşteptaţi cca. 30 secunde până
se aşează praful.

Împingeţi aspiratorul în spate şi
goliţi cuva pentru evacuare.

Aşezaţi din nou cuva de praf
sub aspiratorul industrial şi ridi-
caţi din nou pedala.

Deconectaţi aspiratorul indus-
trial.

Ridicaţi pedala.
Cuva pentru praf şi cuva pentru
golire se lasă în jos.

Deconectaţi aspiratorul şi intro-
duceţi la loc cuva pentru golire.

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

Valoarea afişată pe manometru
trebuie să fie acum din nou
semnificativ MAI MICĂ decât
valoarea setată pe afişaj.
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9. Curăţarea filtrului
9.2 Curăţarea manuală a aparatului WS 3...

Respectaţi timpul de depunere
a prafului. Porniţi aspiratorul
industrial.

Efectuaţi curăţarea filtrului.
După procesul de curăţare
aşteptaţi cca. 30 secunde până
se aşează praful.

Împingeţi aspiratorul în spate şi
goliţi cuva pentru evacuare.

Aşezaţi din nou cuva de praf
sub aspiratorul industrial şi ridi-
caţi din nou pedala.

Deconectaţi aspiratorul 
industrial.

Ridicaţi pedala.
Cuva pentru praf şi cuva pentru
golire se lasă în jos.

Deconectaţi aspiratorul şi intro-
duceţi la loc cuva pentru golire.

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

Valoarea afişată pe manometru
trebuie să fie acum din nou
semnificativ MAI MICĂ decât
valoarea setată pe afişaj.
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9. Curăţarea filtrului
9.3 Manometrul de vid

Manometrul afişează presiunea
de vid existentă deasupra filtru-
lui cu sac.

Valori indicator pentru setări:

Aspiratoarele industriale pentru
clasele de praf M şi H sunt pre-
văzute cu un dispozitiv optic de
avertizare.
Operatorul este informat atunci
când viteza debitului de pe fur-
tunul de aspirare scade sub
20m / sec.
Dacă se utilizează duze de
aspirare a căror secţiune de
aspiraţie este mai mică decât
secţiunea furtunului, se va
îndepărta duza de aspiraţie de
pe furtun - cu aspiratorul în
stare de funcţionare - înainte de
terminarea lucrului.
Astfel se previn - datorită debi-
tului mare de aer - eventualele

Indicator pentru setări

Manometru de vid

Model Ø furtun mbar

WS 2210 50 132

WS 2220 50 152

WS 2310 70 115

WS 2320 70 110

WS 3310 70 115

WS 3320 70 110

depuneri de praf în furtunul de
aspiraţie.
Acest dispozitiv optic de averti-
zare (manometru) funcţionează
corect dacă la aspiratorul
industrial este conectat un fur-
tun lung de 3m cu diametrul de
50mm sau 70mm. (Secţiune
deschisă fără duze, etc.) În tim-
pul funcţionării ceasul 
manometrului trebuie să
afişeze valori în limitele dome-
niului setat din fabricaţie (a se
vedea Valori).
Astfel se previne scăderea vite-
zei 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
funcţionării aparatului. 
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9. Curăţarea filtrului

Porniţi aspiratorul industrial.

9.4 Aplicarea prestratului filtrant pe filtrul cu sac după curăţarea regulată a 
taparatelor WS(Z)  2...

Efectuaţi curăţarea filtrului.
După procesul de curăţare
aşteptaţi cca. 30 secunde până
se aşează praful.

Porniţi din nou aspiratorul
industrial.

Împingeţi aspiratorul în spate.

Deconectaţi aspiratorul indus-
trial, aşezaţi din nou cuva de
praf sub aspiratorul industrial şi
ridicaţi din nou pedala.

Deconectaţi aspiratorul 
industrial.

Ridicaţi pedala.
Cuva pentru praf şi cuva pentru
golire se lasă în jos.

Introduceţi noua cuvă pentru
golire în cuva de praf.
Adăugaţi cca. 500 ml praf de
piatră de var în cuva pentru
golire. Praful de piatră de var
este aspirat în filtru şi rămâne
fixat acolo.

Aşezaţi capacul pe cuva pentru
golire şi eliminaţi-o conform
normelor.
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9. Curăţarea filtrului

Porniţi aspiratorul industrial.

9.5 Aplicarea prestratului filtrant pe filtrul cu sac după curăţarea regulată a 
aparatelor WS 3...

Efectuaţi curăţarea filtrului.
După procesul de curăţare
aşteptaţi cca. 30 secunde până
se aşează praful.

Porniţi din nou aspiratorul
industrial.

Împingeţi aspiratorul în spate.

Deconectaţi aspiratorul indus-
trial, aşezaţi din nou cuva de
praf sub aspiratorul industrial şi
ridicaţi din nou pedala.

Deconectaţi aspiratorul 
industrial.

Ridicaţi pedala.
Cuva pentru praf şi cuva pentru
golire se lasă în jos.

Introduceţi noua cuvă pentru
golire în cuva de praf.
Adăugaţi cca. 500 ml praf de
piatră de var în cuva pentru
golire. Praful de piatră de var
este aspirat în filtru şi rămâne
fixat acolo.

Aşezaţi capacul pe cuva pentru
golire şi eliminaţi-o conform
normelor.
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10. Înlocuirea filtrului HEPA
10.1 Aspiratoarele din clasa de praf M, Zone 22

10.2 Aspiratoarele din clasa de praf H

1. Deconectaţi aspiratorul.
2. Verificaţi starea filtrului 

suplimentar prin geamul de 
vizitare.

Solicitaţi înlocuirea filtrului doar
serviciului pentru clienţi Ruwac.
Se recomandă înlocuirea filtru-
lui simultan cu filtrul principal.

3. Dacă acesta este vizibil 
murdar, desfaceţi şuruburile 
de fixare ale capacului.

4. Îndepărtaţi capacul.

5. Ridicaţi filtrul de pe cadru 
cu ajutorul unei 
şurubelniţe,...

6. ...scoateţi filtrul şi eliminaţi-l 
conform normelor.

7. Introduceţi cu atenţie noul 
filtru. Prindeţi doar de cadru, 
deoarece lamelele filtrului 
pot fi îndoite foarte uşor.
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11. Golirea

Acest procedeu garantează o golire cu eliberarea unei cantităţi reduse de praf în atmosferă.
Instrucţiunile de mai jos se găsesc şi pe capacul cuvei de golire.

11. Deconectaţi aspiratorul.
12. Apăsaţi pedala - cuva 

pentru praf se ridică şi 
rămâne blocată.

6. Îndepărtaţi benzile de hârtie 
de pe cuva de golire - 
suprafaţa adezivă este acum 
liberă.

8. Respectaţi obligaţia privind 
marcajele!

9. Eliminaţi cuva pentru golire 
conform normelor.

10. Introduceţi noua cuvă 
pentru golire în cuva de praf 
şi împingeţi-o înapoi sub 
aspirator.

7. Aşezaţi capacul drept şi 
apăsaţi marginea capacului 
pe suprafaţa adezivă.

1. Deconectaţi aspiratorul.
2. Agitaţi filtrul, aşteptaţi până 

se aşează praful.

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

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

5. Împingeţi aspiratorul în faţă.

11.1 Golirea cuvei pentru praf la aparatul WS(Z) 2...
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11. Golirea

11. Deconectaţi aspiratorul.
12. Apăsaţi pedala - recipientul 

pentru colectarea prafului se
ridică şi rămâne blocat.

6. Aşezaţi capacul recipientului 
pentru colectarea prafului 
drept.

8. Respectaţi obligaţia privind 
marcajele!
Etichetă privind conţinutul pe 
capac.

9. Scoateţi recipientul pentru
golire din recipientul pentru 
colectarea prafului.

10. Introduceţi noul recipient 
pentru golire în recipientul 
pentru colectarea prafului şi 
împingeţi-l înapoi sub 
aspirator.

7. Aşezaţi inelul de fixare şi 
strângeţi.

1. Deconectaţi aspiratorul.
2. Agitaţi filtrul, aşteptaţi până 

se aşează praful.

3. Ridicaţi pedala - recipientul 
pentru colectarea prafului se 
lasă în jos.

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

5. Împingeţi aspiratorul în faţă.

Acest procedeu garantează o golire cu eliberarea unei cantităţi reduse de praf în atmosferă.
Instrucţiunile de mai jos se găsesc şi pe capacul cuvei de golire.

11.2 Golirea recipientului de colectare a prafului la aparatul WS 3...
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12. Sacul filtrului de praf

1. Introduceţi cuva pentru golire
în cuva de praf.

2. Aşezaţi placa de montaj.
Aveţi grijă la mecanismul 
de blocare!

3. Introduceţi sacul în 
recipientul pentru colectarea 
prafului.

4. Introduceţi sacul în placa de 
montaj.

5. Împingeţi sacul până la 
opritor.

6. Împingeţi cuva de praf sub 
aspirator.

7. Apăsaţi pedala - cuva pentru 
praf rămâne blocată.

8. Pentru golire:
Ridicaţi pedala şi coborâţi 
cuva de praf.

9. Scoateţi cuva de praf.

10. Blocaţi orificiul de aspirare 
al sacului cu un capac de 
carton.

11. Fixaţi capacul de carton. 12. Scoateţi sacul şi eliminaţi-l.
Montarea noului sac 
începând de la punctul 3.

12.1 Montarea şi demontarea sacului filtrului de praf



30

12. Sacul filtrului de praf

Praful aspirat ajunge în sacul filtrului de praf.

Debitul de aer al materialului sacului filtrului de praf scade în funcţie de tipul mediului aspirat şi de
cantitatea acestuia, iar capacitatea de aspirare scade.

În cazul în care capacitatea de aspirare nu mai este suficientă, se va înlocui sacul filtrului de praf.

Pentru a facilita verificarea capacităţii de aspirare, aspiratorul este prevăzut cu un manometru de
presiune diferenţială.

12.2 Manometrul de presiune diferenţială ca metodă de monitorizare a sacului 
filtrului de praf

Domeniul
albastru -
punct iniţial

Domeniul roşu -
înlocuiţi sacul
filtrului
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13. Întreţinerea şi înlocuirea filtrului

13.1 Întreţinerea 13.2 Înlocuirea filtrului 13.3 Inspecţia zilnică

Şi aspiratoarele industriale
necesită întreţinere. În timpul
lucrărilor de întreţinere la aspi-
rator trebuie să se excludă con-
taminarea spaţiului de lucru.
În timpul lucrărilor de întreţine-
re şi la înlocuirea filtrului servi-
ciul pentru clienţi de la RUWAC
lucrează fără a produce praf!
Aparatele RUWAC sunt robuste şi
durabile - nu există componente
care necesită lubrifiere sau unge-
re.
Pentru efectuarea întreţinerii de
către operator aparatul trebuie
demontat, curăţat şi întreţinut, pre-
venind totodată riscurile pentru
persoane. Printre măsurile de
siguranţă recomandate se numără
decontaminarea prealabilă, asigu-
rarea unei ventilaţii forţate filtrate
la locul de utilizare, curăţarea
suprafeţei de întreţinere şi pro-
tecţia corespunzătoare a persona-
lului.
În cazul echipamentelor din clase-
le de praf M şi H, suprafaţa exte-
rioară a echipamentului va fi
decontaminată şi curăţată sau tra-
tată cu agenţi de etanşare înainte
de scoaterea din zona de lucru,
deoarece toate echipamentele tre-
buie considerate ca fiind contami-
nate.
La efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii toate obiec-
tele contaminate care nu pot fi
curăţate suficient trebuie elimina-
te; 
aceste obiecte trebuie eliminate în
pungi închise etanş, în conformita-
te cu prevederile în vigoare privind
eliminarea unor astfel de deşeuri.

Filtrul trebuie înlocuit la intervale
regulate.
Numărul orelor de funcţionare al
filtrului diferă foarte mult şi depin-
de de structura materialului aspi-
rat şi de cantitatea acestuia.

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

Înlocuirea unităţii filtrului se va
efectua de către serviciul pen-
tru clienţi al RUWAC. Doar ast-
fel se poate garanta înlocuirea
filtrului fără eliminarea prafului
în atmosferă.

În timpul lucrului într-o încăpere
cu gaz brut este necesară purta-
rea unei măşti de praf şi a unui
echipament de protecţie adecvat.

Elementul filtrului principal nu mai
trebuie utilizat după îndepărtare.

Dacă este cazul, aplicaţi un pres-
trat filtrant pe noul filtru.
A se vedea cap. 9.

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 curăţare şi a
manometrului.
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14. Utilizarea aspiratorului industrial în Zona 22
14.1. Aspirator industrial 

(AI)
14.2. Desprăfuitoarele 

(EOB)

Aspiratoarele industriale pentru
Zona 22 sunt proiectate pentru
aspirarea în condiţii de sigu-
ranţă tehnică a prafurilor inflam-
abile, neconductibile, uscate în
Zona 22 (anterior Zona 11)
(Directiva 94/9/CE)
Conform reglementărilor, aces-
tea nu sunt concepute pentru
aspirarea echipamentelor de
lucru.
Marcaj: II 3 D

WS 2...pentru Zona 22 nu sunt
recomandate pentru utilizarea în
Zona 1 şi Zona 2.

Desprăfuitoarele (EOB) pentru
Zona 22 sunt proiectate pentru
aspirarea în condiţii de sigu-
ranţă tehnică a prafurilor inflam-
abile, uscate în Zona 22.
(Directiva 94/9/CE)
Acestea trebuie utilizate doar
pentru aspirare dacă există sig-
uranţa că nu pot fi aspirate
surse active de aprindere. Dis-
pozitivele de aspirare cu con-
ductivitate (de ex., hota de
aspirare de pe echipamente) şi
componentele conductibile ale
echipamentelor de prelucrare
(de ex., echipamente din clasa
de protecţie II), care nu sunt
legate la pământ prin intermedi-
ul desprăfuitorului, trebuie
legate la pământ în alt mod
pentru evitarea încărcăturilor
electrostatice.
Marcaj: II 3 D

Desprăfuitoarele pentru Zona
22 nu sunt proiectate pentru
aspirarea în condiţii de sigu-
ranţă tehnică a prafului de pe
echipamentele de prelucrare în
cazul cărora nu sunt excluse cu
certitudine sursele de
aprindere.

Temperatura maximă de
încălzire a desprăfuitoarelor
pentru Zona 22 este de 135°C.

Măsuri ulterioare:
a se vedea următoarea pagină
„EOB“

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

Recipientul pentru colectarea
prafului se va goli în funcţie de
necesitate, însă întotdeauna
după utilizare.
Se recomandă utilizarea pieselor
de schimb originale.

Se interzice utilizarea con-
ductelor pentru 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 funcţi-
une, pentru a evita situaţiile crit-
ice care ar putea apărea ca
urmare a scăderii capacităţii de
aspirare, a temperaturilor ridi-
cate ale suprafeţelor sau a
refulării.

Aparatele nu au fost concepute
pentru absorbţia şi aspirarea
materialelor cu potenţial exploziv
sau echivalente acestora în sen-
sul prevăzut de art. 1, Legea
privind substanţele explozive, a
lichidelor, precum şi ameste-
curilor de prafuri inflamabile cu
lichide.

Aspiratoarele industriale şi
desprăfuitoarele nu sunt conce-
pute pentru absorbţia, resp.
aspirarea cu energie minimă de
aprindere cunoscută ca fiind
extrem de mică (EMA < 1mJ).
Utilizarea pentru aspirarea aces-
tor prafuri necesită adoptarea
unor măsuri de siguranţă spe-
ciale, eventual în asociere cu
alte măsuri. 
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15. Utilizarea aspiratorului industrial ca 
desprăfuitor

Dacă aspiratorul industrial este
utilizat ca desprăfuitor (EOB),
trebuie monitorizat debitul volu-
metric minim al aerului din
racordul de aspirare. Acest
lucru se face prin măsurarea
presiunii de vid în amonte de
ventilator deasupra filtrului cu
ajutorul unei doze pentru pre-
siune diferenţială.
Doza pentru presiune difer-
enţială pentru monitorizarea
debitului volumetric minim se va
seta în funcţie de dispozitivul
generator de praf care va fi
desprăfuit.
Se va stabili debitul volumetric
minim necesar (m3/h) sau,

dacă este cazul, se va citi val-
oarea în manualul de instrucţiu-
ni al dispozitivului generator de
praf.

Doza pentru presiune difer-
enţială poate fi reglată din exte-
rior cu ajutorul unei chei cu pro-
fil 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 aspir 

după finalizarea lucrului furtunul
de aspirare trebuie desprins de
pe dispozitivul generator de
praf, pentru a aspira even-
tualele depuneri de praf de pe
furtunul de aspirare.

Pentru a respecta valorile lim-
ită, debitul de aer recirculat tre-
buie să fie de 50% din volumul
de aer proaspăt (VR).
Fără aplicarea unor măsuri spe-
ciale 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 individ-
uale se vor furniza dovezi
privind respectarea valorilor lim-
ită.

Doză pentru presiune difer-
enţială cu scală 
După îndepărtarea capacului
de protecţie 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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16. Defecţiuni posibile

Eroare SoluţieCauza

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 bine aşezat

Furtunul de aspirare este înfun-
dat

Filtrul este înfundat

Filtrul sau garniturile este/sunt
defect/e

Verificaţi poziţia acestuia

Îndepărtaţi obstacolele

Deconectaţi aspiratorul şi agi-
taţi filtrul cca. 1 minut

OBSERVAŢIE:
Dacă şi după curăţarea filtrului
puterea de aspirare este insufi-
cientă, trebuie înlocuit filtrul

INDICAŢIE pentru aspiratoarele
H:
Dacă şi după înlocuirea filtrului
primar puterea de aspirare este
insuficientă, trebuie înlocuit fil-
trul HEPA

Solicitaţi verificarea acestora de
către un tehnician de service de
la RUWAC
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17. Piese de schimb
17.1 Modelul WS 2210, 2220, 2310, 2320
Filtru cu sac
1,2m2 - Clasa de praf L cod art. 13396
1,2m2 - Clasa de praf M cod art. 13397

2,6m2 - Clasa de praf L cod art. 15257
2,6m2 - Clasa de praf M cod art. 15258

Filtru de praf rezidual
3,76m2 - Clasa de praf H cod art. 46500

Cuvă pentru golire cu capac cod art. 15047

17.2 Modelul WSZ 2210, 2220, 2310, 2320
Filtru celular
1,0m2 - Clasa de praf L cod art. 23938
1,0m2 - Clasa de praf M cod art. 24051

Filtru de praf rezidual
3,76m2 - Clasa de praf H cod art. 46500

Cuvă pentru golire cu capac cod art. 15047
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18. Montajul accesoriilor
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18. Montajul accesoriilor

Racord de conectare 0,55m lungime

doar conexiune lungă
Cod art. : 15584
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Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
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Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
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Web: www.ruwac.de
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