
Odsavač prachu 
typu DS 6:
V provedení s 
ochranou proti 
výbuchu prachu
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Odsavač prachu s 
kapsovým filtrem

k filmu

Hnací jednotka s radiálním 
ventilátorem a dlouhou 
životností

Skříň z ocelového plechu,
stavebnicový systém

Manuální  čištění

Kapsový filtr, nízké 
zatížení filtrační plochy

Snadné vyprazdňování
sběrné nádoby 
na nečistoty

Vstupní vzduchový modul
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Odsavač prachu s 
filtračními patronami

k filmu

Hnací jednotka s radiálním ventilátorem
a dlouhou životností

Skříň z ocelového plechu,
stavebnicový systém

Automatické čištění stlačeným vzduchem

Filtr zbytkového prachu prachové třídy H

Filtrační patrona, nízké zatížení
filtrační plochy

Snadné vyprazdňování sběrné
nádoby na nečistoty

Vstupní vzduchový modul
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Typ DS 6 – stavebnicový systém

Radiální ventilátor 
1,5 kW - 2,2 kW - 
3,0 kW - 4,0 kW

Filtr zbytkového prachu 
36 m2

manuálně elektricky pneumaticky 
(für 24 m2)

Kapsový filtr 
3 m2 – 10 m2

Kapsový filtr 
20 m2

Filtrační patrony 
200 mm Ø

Filtrační patrony 
300 mm Ø

pro vanu na prach z nerezu, 55 litrů pro polyetylenový sáček, 
200 litrů

Podstavné patky Vodicí pojezdová kolečka
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Příslušenství

pneumaticky 
(für 48 m2)

Filtrační patrony 
24 m2

Filtrační patrony 
48 m2

Lapač jisker pro
vznikající jiskry

Odsávací rameno

Difuzér pro odváděný vzduchTlumič hluku

Nádoba pro likvidaci,
50 litrů

Hasící zařízení 
pro požáry třídy
A, B, C nebo D

Vstupní vzduchový modul 2 x 200 mm Ø
(bez vyobrazení)
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Detekce požáru / 
hašení požáru

Hasicí zařízení
Detekční hadice je uložena v oblasti s rizikem výskytu požáru.
Je pod stálým tlakem a je spojena s nádobou s hasivem. V pří-
padě požáru se hadice v ohnisku požáru zahřeje a při teplotě
cca 100 °C praskne. V důsledku s tím spojeného poklesu tlaku
se otevře ventil na nádobě s hasivem a hasivo proudí detekční
hadicí do oblasti, kterou je třeba uhasit.

Lapač jisker pro vznikající jiskry
Lapač jisker sestává ze samostatné skříně, ve

které je zabudována labyrintová vložka ze
speciálního plechu. Uspořádání labyrintu zajiš-

ťuje vícenásobnou změnu směru proudění
vzduchu, čímž dochází k ochlazení jisker.
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Důkladně na 
nejmenší částečky

Odsavače  prachu v provedení s ochranou proti výbuchu 
prachu (zóna 22) sledují jeden důležitý cíl: záruku hladce

probíhajícího, bezprašného a bezpečného výrobního 
procesu. Naše přístroje jsou ideálně vhodné k tomu, 
aby odsávaly vznášející se prach PŘÍMO na místě, 

kde vzniká, resp. na výrobním stroji.

DS 63000
v balicím 
průmyslu

DS 64400
v oboru 

nanotechnologií

DS 64400 
ve výrobě plastů

CFK/GFK

DS 64000
ve farmaceutickém
průmyslu

DS 63000
v oboru techniky 
slinování kovů

DS 65600
v zemědělském 
průmyslu

Díky svému širokému výkonovému spektru se hodí téměř
pro veškeré případy použití, ať již jako samostatné, 
lokální jednotky, nebo jako centrální řešení. 
Všechny opdsavače  prachu jsou vybaveny dimenzova-
nými filtry prachové třídy M, volitelně také prachové třídy H. 
Zaručují dlouhou životnost při stabilním sacím výkonu.



Technické údaje

DIN EN 60335-2-69, příl. CC ATEX 94/9/EG DIN EN 60335-2-69, příl. AA 14
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DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Skříň Ocelový plech Ocelový plech Ocelový plech Ocelový plech
Napětí (V) 400 400 400 400
Výkon motoru (kW) 1,5 2,2 3,0 4,0
Podtlak (mbar) -23 -26 -30 -34
Třída krytí / volitelně (IP) 55 / 65 55 / 65 55 / 65 55 / 65
Hlučnost (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)                           69 71 72 73

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Kapsový filtr, prachová třída M (m²) 10 / 20 10 / 20 10 / 20 20

Filtr zbytkového prachu, prachová třída H (m²) 36 36 36 36
Vzduchový výkon (m3/h) (měř. s hadicí 3 m, 200mmØ) 2.050 2.650 3.050 3.550

Vzduchový výkon (m3/h) (měřeno na ventilátoru) 3.300 4.500 5.000 6.200

Objemová kapacita (l) 55 55 55 55
Typ oklepu filtru Ruční očišť. / elektr. Ruční očišť. / elektr. Ruční očišť. / elektr. Ruční očišť. / elektr.
Sací přípojka (mm) 200 200 200 200

Výška skříně (mm) (třída prachu M 10 / 20m²) 1.970 / 2.570 1.980 / 2.580 2.015 / 2.615 2.670

Výška skříně (mm) (třída prachu H 10 / 20m²) 2.370 / 2.970 2.380 / 2.980 2.415 / 3.015 3.070

Délka × šířka (mm) 695 x 695 695 x 695 695 x 695 695 x 695

DS 63000 DS 64000 DS 64400 DS 65600

Filtrační patrony, prachová třída M (m2) - 24 48 48
Filtr zbytkového prachu, prachová třída H (m²) - 36 36 36
Vzduchový výkon (m3/h) (měř. s hadicí 3 m200mmØ) - 2.650 3.050 3.550

Vzduchový výkon (m3/h) (měřeno na ventilátoru) - 4.500 5.000 6.200

Objemová kapacita (l) - 55 55 / 2 x 55 55 / 2 x 55
Typ oklepu filtru - Stlačený vzduch Stlačený vzduch Stlačený vzduch
Tlak při oklepu (bar) - 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Sací přípojka (mm) - 150 / 200 2 x 200 2 x 200

Výška skříně (mm) (třída prachu M) - 2.680 2.780 2.780

Výška skříně (mm) (třída prachu H) - 3.080 3.180 3.180

Délka × šířka (mm) - 1.030 x 830 1.260 x 1.170 1.260 x 1.170
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