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R01 R022 típusú ipari elszívó berendezések 
„szikracsapda“ szikraoltó berendezéssel

Üvegszálerősítésű 
műanyag ház

Kézi tisztító

„Szikracsapda“ 
szikraoltó  
berendezés

Pedálos ürítő

Hűtőszakasz,  
kb. 5 m hosszú

Kilépő levegő  
diffúzor

Háromfázisú 
váltóáramú motor

Egyszerű kezelés a 
Ruwac pedálos ürítőnek 
köszönhetően
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Hatékony 
„szikracsapda“

A szikracsapda 
felépítése

R01 R022 
autólakkozókban

R01 R022
autójavító műhelyekben

●
  Anyagok elszívása olyan robbanásveszélyes por-/levegő kev-
erékből, amelynél a szikraképződés nem zárható ki biztonság-

gal (pl. a köszörülési munkáknál).
●
  Egy kompakt tartályban olyan „szikracsapda“ van elhelyezve, 
ami az esetlegesen keletkező szikrákat tisztán mechanikai elv 

alapján lehűti.

●
   Kb. 5 m hosszú hűtési szakasz következik, mielőtt az 

elszívott anyag a gyűjtőtartályba kerül. 
●
   A szikracsapda megakadályozza, hogy a mechaniku-

san generált köszörülési szikrák potenciális gyújtófor-
rásként az ipari elszívó berendezésbe kerüljenek, és 
ott tüzet vagy robbanást okozzanak.
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Porszűrő zsák

Behelyezhető 
zsák

Ártalmatlanító edény fedéllel

Különböző ártalmatlanító 
rendszerek

Ház

Motorteljesítmény (kW)

Feszültség (V)

Vákuum (mbar) 

Légteljesítmény (m3/h) (3 m-es tömlővel mérve)

Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN EN ISO 3744) 

L, M porosztályú zsákszűrő (m2)

L, M porosztályú cellás szűrő (m2)

H porosztályú maradékpor-szűrő (m2)

Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m2 L, M porosztály) 

Magasság (mm) (zsákszűrő 1,2 m2 L, M porosztály) 

Magasság (mm) (zsákszűrő 2,6 m2 L, M porosztály)

Magasság (mm) (cellás szűrő 1,0 m2 H porosztály) 

Magasság (mm) (zsákszűrő 1,2 m2 H porosztály) 

Magasság (mm) (zsákszűrő 2,6 m2 H porosztály) 

Szélesség (mm)

Hossz (mm) 

IP védettség

IP védettség (22-es zóna)

Befogadóképesség (liter)

Szívócsatlakozás (mm)

GFK

2,2

400

-206

300

70

1,2/2,6

1,0

3,2

970

890

1 200

1 040

1 040

1 380

520

850

x4

54

35

50

R01 R022

DIN EN 60335-2-69, AA függ.

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, 
einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt wer- 
den, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrations system 
betreiben.
Caution! This appliance contains harmful dust. Emptying and maintenance, including removal of 
the dust collection bin, must only be carried out by qualified personnel wearing the appropriate 
personal protective equipment (PPE). Do not operate the appliance without the complete filtration 
system.

A TÜV szakvéleménye az autóipar számára mobil 
ipari elszívó berendezésre való rászerelésnél, R01 
R022 típus (gyújtóforrásmentes kivitel). 

A TÜV műszaki jelentése a „szikracsapda“ 
kifogástalan működéséről a Ruwac ipari elszívó 
berendezéssel való kombináció esetén .

https://www.ruwac.de/

