Industriezuiger met
draaistroomaandrijving
type R01 R022
met vonkblusinrichting
„vonkenvanger“

Industriezuiger type R01 R022
met vonkblusinrichting „vonkenvanger“
Ventilatiediffuser

Behuizing van GFK

Draaistroommotor

Handreiniging

Vonkblusinrichting
„vonkenvanger“

Pedaallediging

Koelsectie,
ca. 5 m lang

Eenvoudige
hantering door
Ruwac-pedaallediging

2

Effectieve
„vonkenvanger“
●

Objectafzuiging von explosieve stof-/luchtmengsels, waarbij
een vonkvorming niet met zekerheid uit te sluiten is
(bijvoorbeeld bij slijpwerkzaamheden).
●

●

●

In een compacte container is een „vonkenvanger“
ondergebracht, die eventueel optredende vonken
volgens een zuiver mechanische principe afkoelt.

	

 ca. 5 m lang afkoeltraject volgt, voor het
Een
zuigmateriaal in de opvangcontainer terechtkomt.

	

 e vonkenvanger verhindert, dat mechanisch
D
gegenereerde slijpvonken als potentieel
ontstekingsgevaar in de industriezuiger komen
en daar een brand of een explosie ontstaat.

Opbouw
van de
vonkenvanger

R01 R022
in de autospuiterij

R01 R022
in het automobiel-herstel
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Technische gegevens
R01 R022
Behuizing

GFK				
Deskundige bevestiging van de TÜV

Motorvermogen (kW)

voor de automobielsector voor de aanbouw aan
2,2				

Spanning (V)

400			

Onderdruk (mbar)

-206			

een mobiele industriezuiger, type R01 R022
(ontstekingsbronvrije constructie).

Luchtverplaatsing (m /h) (gemeten met 3 m slang)

300				

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

70			
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Zakfilter stofklasse L, M (m2)

Technisch bericht van de TÜV over de goede
werking van de „vonkenvanger“ in combinaties
met een Ruwac industriezuiger.
1,2/2,6							

Celfilter stofklasse L, M (m2)

1,0

Reststoffilter stofklasse H (m2)

3,2				

Hoogte (mm) (celfilter 1,0 m2 stofklasse L, M)

970

Hoogte (mm) (zakfilter 1,2 m stofklasse L, M)

890				

Hoogte (mm) (zakfilter 2,6 m2 stofklasse L, M)

1.200								

Hoogte (mm) (celfilter 1,0 m stofklasse H)

1.040

Hoogte (mm) (zakfilter 1,2 m2 stofklasse H) hoogte

1.040				

(mm) (zakfilter 2,6 m2 stofklasse H)

1.380					

Breedte (mm)

520				

Lengte (mm)

850				

beschermingsklasse IP

x4				

Beschermingsklasse (zone 22) IP

54

Inhoud (liter)

35				

Zuigaansluiting (mm)

50		

2

2

Verschillende
afvoersystemen

Afvoerbak met deksel
Insteekzak

Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Achtung! Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge,
einschließlich Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem
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.

DIN EN 60335-2-69, bijl. AA
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Stoffilterzak

