
Centralne naprave
za odsesavanje



Naprave za odsesavanje Ruwac – p
Izračun in konstrukcija, sesalna enota (naprava za sesanje oziroma industrijski sesalec) in omrežje cevovoda so vsi oblikovani v p
Celotna montaža se izvede pod strokovnim nadzorom. Za morebitna vprašanja se lahko kadar koli obrnete na prodajne svetovalc



pogosto najbolj ekonomična rešitev
podjetju Ruwac.
e in ustrezne servisne tehnike službe za pomoč strankam.



Prenosna naprava

... za vse vrste vsesavanja in 
odsesavanja težkih materialov

p Moč motorja: 2 x 7,5 kW
p Zmogljivost: 1.050 m3/h
p Podtlak: 340 mbar
p Površina filtra: 11 m2

p Shranjevanje v 200-litrski sod

Nepremična naprava za 
odsesavanje

... za vsesavanje in odsesavanje prahu
na VEČ sesalnih mestih hkrati

p Moč motorja: 6 x 7,5 kW
p Zmogljivost: 3.000 m3/h
p Podtlak: 340 mbar
p Površina filtra: 22 m2

p Odstranjevanje v velike vreče
p Cevovod: 250 m
p Sesalna mesta: 40
p Samodejna regulacija zmogljivosti 
    sesanja po potrebi
    

Primerna rešitev za 



Sesalnik + silos iz materiala GFK
(prenosna naprava)

Naprava za vsesavanje in odsesavanje
prahu na enem ali več sesalnih mestih
hkrati

p Moč motorja: 7,5 kW
p Zmogljivost: 700 m3/h
p Podtlak: 210 mbar
p Površina filtra: 4,5 m2 (sesalnik)
p Površina filtra: 4,5 m2 (ločevalnik)
p Odstranjevanje v lastne vsebnike

Nepremična naprava za
odsesavanje

... za vsesavanje in odsesavanje 
ostružkov in drobnih prašnih delcev na
strojih ter čistilna dela na več sesalnih
mestih hkrati

p Moč motorja: 23 kW
p Zmogljivost: 6.000 m3/h
p Podtlak: 160 mbar
p Površina filtra: 102 m2

p Odstranjevanje v 500-litrski 
    prekucni vsebnik
p Cevovod: 120 m
p Sesalna mesta: 25

katero koli potrebo!



Eksplozijsko varna naprava z razbremenitvijo
tlaka za uporabo v coni 22
(skladno z Direktivo o eksplozivnih 
atmosferah 94/9/ES)

p Moč motorja: 30 kW
p Zmogljivost: 1.400 m3/h
p Podtlak: do 800 mbarov
p Površina filtra: 11 m2

p Cevovod: 800 m

1. Sprostitev tlaka iz ohišja s pomočjo naprave za sproščanje 
   cev Q EKO
2. Eksplozijskotehnična sprostitev s pomočjo predloge izdelka
3. Sprostitev tlaka na strani cevi s pomočjo sprostitvenega 
   prezračevalnika
4. Nadzor nivoja napolnjenosti predloge izdelka
5. Sprostitev tlaka na strani čistega plina s pomočjo ventila za 
   preprečevanje eksplozij (izbirno)

Varne naprave za eksploz

Cev Q je sestavljena iz integriranega razpočnega diska,
ki nadzira eksplozijski val in ga razbremenjenega 
posreduje v cev Q (sliki A + B).

Vnetljivi plini do 1.500 °C se ohladijo v posebni posodi 
filtra stroja iz nerjavnega jekla.
To pa zmanjša izstopne količine plinov in pogasi ogenj
(slika C).

Posebej razvita konstrukcija sita in filtra iz nerjavnega
jekla preprečuje izstop izgorelih ali neizgorelih prašnih
delcev (slika D).

1. Delovanje cevi Q

B. Učinek prekomernega mazanja

D. Uspešna sprostitev tlaka v prostoru

C. Učinek krčenja

A. Faza nastajanja



zijsko območje (Atex 94/9/EG)

4. Nadzor ravni napolnjenosti
Pri zagotavljanju predloge izdelka z zadostno višino 
(npr. pri izhodu iz silosa) se prepreči prenos plamenov
skozi izdelek.

3. Sprostitveni prezračevalnik
Eksplozijska območja obrnite za pribl. 180° s pomočjo
konstruktivne izvedbe.
Območje glavne energije je v primeru eksplozije speljano
neposredno prek razpočne membrane ali prekrivne
plošče (razbremenilni tlak: < 0,1 bara) v zaščitno posodo,
ki varuje pred izstopajočem se deli in plameni.

2. Eksplozijskotehnična sprostitev
Najenostavnejša in najcenejša elektrotehnična sprostitev predstavlja predloga izdelka pri izločanju 
zavarovanega ohišja filtra.
Z upoštevanjem najnižjega dovoljenega nivoja lahko tako na primer škatlo s filtri zaščitite pred eksplozijo na območju 
izločanja.

Možnosti izločanja podjetja RUWAC:
- Sistem dvojnih drsnikov
- Loputa dušilke cevi
- Rotacijski ventil
Velikost predloge izdelka je odvisna od lastnosti materiala, geometrijskih razmerij in izhodne obremenitve.



Vse iz ene roke!
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Cevovodi

p V skladu s smernicami DIN 19530
p Z objemkami
p Cinkana notranjost in zunanjost za 
    preprečevanje ognja
p Izdelek je dobavljiv v jeklu ali V2A
p Dodaten notranji sloj na osnovi 
    reakcijske smole
p Odporno na ogenj v skladu s 
    smernicami DIN 4102 za razred 
    gradbenega materiala A1

Predel s čistilno odprtino

Priključek za sesanje v tleh

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


