Industriële stofzuiger
van de stofklasse H

LET OP! Dit apparaat bevat voor de gezondheid schadelijke stof.
Ledigings- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief de verwijdering van de stofverzamelcontainers, mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die de juiste beschermingsmiddelen
dragen. Niet zonder het volledige filtratiesysteem gebruiken.

Veiligheid door filtratie
conform EN 60 335-2-69
Afvoerluchtdiffusor voor een
gelijkmatige verdeling van de
gereinigde lucht zonder stof in de
omgeving op te wervelen

Afscheidingsgraad van de
gehele machine
Stofklasse H
> 99,995 %

Reststoffilter
HEPA filter H 13
Reiniging van de
zakfilter

Zakfilter
stofklasse M

Zuigaansluiting
afsluitbaarr
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Stofklassen en
filterklassen

Stofklassen - Indeling voor stofverwijderende machines conform EN 60335-2-69
Stofklasse

Gevaar van
het stof

Voor de gezondheid schadelijk stoffen

Doorlatingsgraad

L

licht (low)

met AGW* > 1 mg/m³

<1%

M

middel (medium)

met AGW* ≥ 0,1 mg/m³

< 0,1 %

H

hoog (high)

met AGW* < 0,1 mg/m³
alsmede kankerverwekkende, kiemcelmutagene,
reproductietoxische of ziekteverwekkende gevaarlijke stoffen

< 0,005 %

*Arbeitsplatzgrenzwert - *Werkplekgrenswaarde

Filterklassen - Indeling voor filterelementen conform DIN EN 1822
Filterklasse

Integrale afscheidingsgraad

Doorlatingsgraad

E 10

≥ 85 %

≤ 15%

E 11

≥ 95 %

≤5%

E 12

≥ 99,5 %

≤ 0,5 %

H 13

≥ 99,95 %

≤ 0,05 %

H 14

≥ 99,995 %

≤ 0,005 %

U 15

≥ 99,9995 %

≤ 0,0005 %

U 16

≥ 99,99995 %

≤ 0,00005 %

U 17

≥ 99,999995 %

≤ 0,000005 %

E = Efficiency Particulate Air filter (EPA) - H = High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) - U = Ultra Low Particulate Air filter (ULPA)

De DIN EN 1822 legt een methode vast voor de test van de afscheidingsgraad op basis van deeltjestellingsmethoden onder
gebruikmaking van een vloeibare (of een vaste) testaërosol en maakt een uniforme classificatie van de sediment-filter mogelijk aan de
hand van de afscheidingsgraad.
De stofverwijderende machines van Ruwac van de stofklassen M en H zijn zo gebouwd, dat ze beveiligd zijn tegen per ongeluk
ontsnappen van voor de gezondheid gevaarlijk stof uit de machine, wanneer deze niet in gebruik is.
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Voordelen van het Ruwac systeem
•
•
•
•
•

GFK-behuizing (glasvezelversterke kunststof)
Ruwac moduleprincipe
Lange levensduur door regelmatige filterreiniging – handmatig, elektrisch of pneumatisch
Veilige afvalverwijdering van gevaarlijke stoffen
Stofarme lediging door afvoersystemen

• Made in Germany
• Uitgebreide service door eigen Ruwac servicetechnici
• Individuele, op de klant toegesneden oplossingen

Verschillende afvoersystemen

Afvoerbak met deksel

Ruwac
Industriesauger GmbH
49328 Melle

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

Afvalcontainer met deksel
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Afvalverwijdering met afleidende polyzak

