
Centrální odsávací
zařízení



Odsávací zařízení Ruwac – ča  
Odsávací zařízení Ruwac jsou dimenzována v souladu s potřebou. Přesné projektování se provádí v závislosti na prostorových po               
mokré odlučování, provedení chráněné proti výbuchu prachu a výbuchu plynu podle směrnice 94/9 ES).
Výpočet a konstrukce jak sací jednotky (sací agregát nebo průmyslový vysavač), tak i celé potrubní sítě pochází od firmy Ruwac.
Kompletní montáž provede odborný personál. Rovněž jsou vám kdykoliv k dispozici vaši příslušní prodejní poradci a dále montéři s  



    asto nejekonomičtější řešení
                 dmínkách, množství a vlastnostech odsávaného materiálu, počtu sacích míst a přirozeně na bezpečnostních požadavcích (např.

             
                   

                  servisní služby.



Mobilní zařízení

... pro vysávání a odsávání těžkého nasá-
vaného materiálu

p Výkon motoru: 2 x 7,5 kW
p Vzduchový výkon: 1.050 m3/h
p Podtlak: 340 mbar
p Filtrační plocha: 11 m2

p Likvidace do sudu s obsahem 200 litrů

Stacionární odsávací zařízení

... pro vysávání a odsávání prachu
současně na větším počtu sacích míst

p Výkon motoru: 6 x 7,5 kW
p Vzduchový výkon: 3000 m3/h
p Podtlak: 340 mbar
p Filtrační plocha: 22 m2

p Likvidace do velkých pytlů
p Potrubí: 250 m
p Sací místa: 40 kusů
p Automatická regulace sacího výkonu 

odpovídající potřebě

Pro každou potřeb   



Vysavač + zásobník ze
sklolaminátu GFK (mobilní)

Zařízení pro vysávání a odsávání prachu
současně na jednom nebo na několika sa-
cích místech

p Výkon motoru: 7,5 kW
p Vzduchový výkon: 700 m3/h
p Podtlak: 210 mbar
p Filtrační plocha: 4,5 m2 (vysavač)
p Filtrační plocha: 4,5 m2 (odlučovač)
p Likvidace do nádob uživatele

Stacionární odsávací zařízení

... pro vysávání a odsávání špon a ko-
vových třísek a nejjemnějších prachů na
strojích a pro čisticí práce na větším
počtu sacích míst současně

p Výkon motoru: 23 kW
p Vzduchový výkon: 6000 m3/h
p Podtlak: 160 mbar
p Filtrační plocha: 102 m2

p Likvidace do sklopných kontejnerů s 
    objemem 500 l
p Potrubí: 120 m
p Sací místa: 25 kusů

  bu správné řešení!



Zařízení s nebezpečím výbuchu s odlehčením
tlaku pro použití v zóně 22 (podle Atex 94/9/ES)

p Výkon motoru: 30 kW
p Vzduchový výkon: 1400 m3/h
p Podtlak: do 800 mbar
p Filtrační plocha: 11 m2

p Potrubí: 800 m

1. Odlehčení tlaku skříně pomocí odlehčovacího zařízení 
  ECO-Q-Rohr (ECO-Q-trubka)

2. Přerušení z hlediska výbušné techniky zásobou produktu

3. Přerušení tlaku na straně surového plynu odlehčovacím 
   komínem

4. Kontrola stavu hladiny zásoby produktu

5. Přerušení tlaku na straně čistého plynu ventilem na ochranu 
   před výbuchem (volitelné vybavení)

Bezpečná zařízení pro oblast s ne    

Trubka Q sestává z integrované pojistné membrány, která
kontroluje výbušnou vlnu a odlehčuje ji směrem do 
Q-trubky. (Obrázky A + B)

Hořící plyn horký až 1500 °C se ochladí ve speciálním 
filtračním košíku z pletiva z nerezové oceli. 
To vede ke snížení vznikajícího objemu plynu a zhasnutí
plamene. (Obrázek C)

Speciálně vyvinutá integrovaná konstrukce pletivového
filtru z ušlechtilé oceli zaručuje, že nevystupují žádné
spálené nebo nespálené prachy. (Obrázek D)

1. Způsob funkce Q-trubky

B. Přeplňovací efekt

D. Úspěšné potlačení tlaku výbuchu v prostoru

C. Kontrakční efekt

A. Fáze vzniku



     ebezpečím výbuchu (Atex 94/9/ES)

4. Sledování hladiny
Při zajištění zásoby produktu v dostatečné výšce (např. na
výstupu ze zásobníku) se zamezuje proražení plamenů
produktem..

3. Odlehčovací komíny
mění směr čela výbuchu svým konstrukčním provedením
přibližně o 180°. 
Hlavní čelo energie se v případě výbuchu vede rovně skrz
pojistnou membránu nebo krycí desku (tlak pro zareagování:
< 0,1 bar) do ochranného koše, který představuje ochranu
před odlétajícími díly nebo proudem plamenů.

2. Přerušení z hlediska výbušné techniky
Nejjednodušším a cenově nejpříznivějším způsobem přerušení z hlediska výbušné techniky je zajištění zásoby produktu ve
výstupu chráněné skříně filtru.
Tak je možno např. chránit skříň filtru dodržením minimálního stavu hladiny bezpečně proti výbuchu z vyprazdňovací oblasti.
Možnosti vyprazdňování RUWAC:
-   Systém dvojitého šoupátka
-   Škrticí potrubní klapka
-   Rotační podavač
Velikost zásoby produktu se řídí podle vlastností materiálu, geometrických poměrů a vznikajícího zatížení.



Všechno z jedné ruky!
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Potrubí

p podle normy DIN 19530
p se spojením zásuvnými hrdly
p uvnitř i venku žárově pozinkované
p dodává se v oceli nebo v nerezové 

oceli V2A
p přídavné vnitřní potažení na bázi 

reakční pryskyřice
p odolné proti ohni podle normy 

DIN 4102 třídy stavebních hmot A1Sací přípojka s podlahovou průchodkou

Odbočka s čisticím otvorem

Jalodvorská 830/13 
CZ - 14200 Praha 4

Tel: +420-241 910 385

Tel: +49 5226 - 98 30-0
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www.ruwac.cz
E-Mail: ruwac@ruwac.cz
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