
Merkezi emme tes-
isleri



Ruwac emme tesisleri – ç    
Ruswac emme tesisleri gereksinime göre tasarlanmıştır. Kesin planlama alansal gereksinimler, emilecek malzemenin miktarı ve nit                   
bölgesi ve gaz patlama bölgesi korumalı modeller) bağı olarak yapılır.
Hem emme birimi (emme cihazı ya da endüstriyel emici) hem de tüm boru hattı ağının tasarım ve konstrüksiyonu Ruwac merkezin   
Komple montaj uzman personel tarafından yapılır. Ayrıca yetkili satış danışmanları ayrıca ilgili müşteri hizmeti montajcıları her zam  



   ok yönlü ekonomik çözüm
              teliği, emilecek yerlerin sayısı ve doğal olarak güvenlik talimatlarına (örn. ıslak ayırma, 94/9/AT sayılı direktife göre toz patlama 

         
                   de üretilir. 

                an yanınızdadır.



Mobil sistem

... ağır emme malzemelerini emmek için

p Motor gücü: 2 x 7,5 kW
p Hava kapasitesi: 1.050 m3/h
p Negatif basınç: 340 mbar
p Filtre yüzeyi: 11 m2

p 200 litre variller içinde tasfiye

Sabit emme sistemi

... BİRÇOK emme noktasında tozları aynı
anda emmek için

p   Motor gücü:                                          
      6 x 7,5 kW
p   Hava kapasitesi:                                  
      3.000 m3/h
p   Negatif basınç:                                     
      340 mbar
p   Filtre yüzeyi:                                         
      22 m2

p   Big Bag'ler içinde tasfiye
p   Boru tesisatı:                                        
      250 m
p   Emme noktaları:                                   
      40 adet
p   Gereksinimlere uygun, 
      otomatik emme gücü ayarı

Her gereksinim i   



Emici + GFK silosu (mobil)

Bir ya da birçok emme noktasında tozları
aynı anda emmek için tesis

p   Motor gücü:                                          
      7,5 kW
p   Hava kapasitesi:                                   
      700 m3/h
p   Negatif basınç:                                     
      210 mbar
p   Filtre yüzeyi:                                         
      4,5 m2 (emici)
p   Filtre yüzeyi:                                         
      4,5 m2 (ayırıcı)
p   Müşteriye ait haznede tasfiye

Sabit emme sistemi

... makinedeki talaş ve ince tozların emil-
mesi ve birçok emme noktasında aynı
anda temizlik çalışmaları için

p   Motor gücü:                                         
      23 kW
p   Hava kapasitesi:                                  
      6.000 m3/h
p   Negatif basınç:                                    
      160 mbar
p   Filtre yüzeyi:                                        
      102 m2

p   500 l devirme konteynerinde tasfiye
p   Boru tesisatı:                                       
      120 m
p   Emme noktaları:                                  
      25 adet

  çin doğru çözüm!



Basınç tahliyeli patlama bölgesi tesisi
Bölge 22'de kullanımlar için (Atex 94/9/AT uyarınca)

p Motor gücü:                30 kW
p Hava kapasitesi:         1.400 m3/h
p Negatif basınç:           azami 800 mbar
p Filtre yüzeyi:               11 m2

p Boru tesisatı:              800 m

1. Yük alma tertibatlı gövdenin basınç tahliyesi ECO-Q boru
2. Ürün şablonu ile patlama tekniği ayırma
3. Yük boşaltma bacalarıyla boruların gaz tarafında basınç   

ayırma
4. Ürün şablonunundolum seviyesi denetimi
5. Temiz gaz tarafının bir patlama koruması valfi sayesinde    

basınç dekuplajı (opsiyonel)

Patlama bölgesi için güv    

Q borusu, patlama dalgasını kontrol eden ve Q borusunun
içinde yükünü alan entegre bir yırtılma diskinden oluşur.
(Resim A + B)

1.500°C'ye kadar sıcak alev gazları özel - paslanmaz
çelik - makine filtre sepetinde soğutulur. Bu, dışarı sızan
gaz hacminin azaltılmasına sebep olur ve alevi söndürür.
(Resim C)

Özel olarak geliştirilen entegre paslanmaz çelik - filtre 
konstrüksiyonu, yanıcı veya yanıcı olmayan tozların dışarı
sızmamasını sağlar. (Resim D)

1. Q borusunun işleyişi

B. Aşırı yağlanma etkisi

D. Gerekli uzay patlama basıncı tahliyesi

C. Büzülme etkisi

A. Oluşma aşaması



   venli tesis (Atex 94/9/AT)

4. Dolum seviyesi denetimi
Yeterli yükseklikte (ör. silo çıkışında) bir üretim şablonu
sağlanırken ürünün bir alev kuvveti önlenir..

3. Yük boşaltma bacaları
Yapısal modelleri sayesinde patlama cephelerini yaklaşık
180° saptırır. Ana enerji cephesi, bir patlama durumunda
bir dağılma membranı veya kapatma plakası (tetiklenme
basıncı: <0,1 bar) tarafından düz bir şekilde etrafa sıçra-
yan parçalara ve alev huzmelerine karşı koruma sağlayan
bir koruyucu sepete aktarılır

2. Patlama teknikli ayrıştırma
Patlama teknikli ayrıştırmanın en basit ve uygun türü, korunacak filtre gövdesinin çıkışında bir ürün şablonunun sağlanma-
sıdır.
Böylece ör. bir filtre kutusu, azami bir dolum seviyesine uyularak deşarj alanında patlamaya karşı güvenli bir şekilde
korunabilir.
RUWAC deşarj seçenekleri:
- Çift sürgülü sistem
- Boru gaz kelebeği
- Döner besleyici
Ürün şablonunun boyutu maddenin özelliklerine, geometrik oranlara ve oluşan yüklenmeye göre ayarlanır.



Her şey tek elden!
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Boru hatları

p DIN 19530 uyarınca
p basma-geçme bağlantılı
p içi ve dışı galvanize
p çelik veya V2A olarak temin edilebilir
p Reaksiyon reçinesi temelinde ek iç 

kaplama
p Yapı malzemesi sınıfı A1'in DIN 4102 

uyarınca yangına dayanıklıTemizlik delikli tavan

Zemin geçişli emme bağlantısı

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


