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Datorită noului racord cu regulator 
de aer, patentat de RUPES, furtunul 
utilizat pentru conectarea uneltelor 
pneumatice asigură o eficiență 
maximă de absorbție. Mai mult, 
regulatorul face posibilă obținerea 
debitului corect de aer, optimizând 
astfel absorbția necesară în funcție 
de tipul de lucrare.

Regulator de aer

Ramificația cu o clapetă de închidere 
permite utilizarea simultană a 
două unelte. O unealtă electrică și 
alta pneumatică sau două unelte 
pneumatice pot fi conectate la 
aspirator în același timp.

Ramificaţie pentru 2 furtunuri

Compartiment de depozitare Poliţă de lucru Suport pentru unelte

În partea din spate a aspiratorului 
din seria S 145 există un comparti‑
ment de depozitare generos, în care 
pot fi stocate cablul de alimentare și 
furtunul de aspirație după utilizare.

În partea superioară a aspiratoarelor S 130 
și S 145 se găsește o poliță multifuncționa‑
lă, pe care se pot depozita temporar unelte 
și accesorii.

Suportul practic este disponibil la 
cerere pentru seria S 145. Acesta   
transformă aspiratorul într‑o stație 
de lucru comodă și funcțională.

Eficiență și ordine cu
aspiratoarele din seria S1



SISTEMUL DE COMANDĂ „SMART“

1. Pornirea și selectorul de funcţii

2.  Alegerea diametrului furtunului 
de absorbţie (versiunea M)

3.  Conectarea uneltelor pentru pornirea 
automată a aspiratorului

4. LED multifuncţional

Lumina albastră indică faptul că 
aspiratorul este gata de pornire. 
Alegerea modului de lucru manu‑
al sau automat. Reglarea puterii 
motorului de la 350 W la 1200 W, 
în modul de lucru manual sau au‑
tomat.

VERDE
Motorul este pornit. Ledul se 
aprinde de fiecare dată când este 
activată absorbția.
Funcționarea silențioasă a aspira‑
torului face ca acest tip de semnal 
să fie necesar.

GALBEN
Vasul pentru lichide este plin 
(varianta E). Acest led se aprin‑
de pentru a semnala blocarea 
 aspiratorului atunci când nivelul 
lichidelor din recipient depășește 
nivelul maxim.

ROȘU
Service. Acest led semnalează 
necesitatea efectuării întreținerii 
regulate la un centru de service 
autorizat RUPES.

Pentru a asigura siguranța utili‑
zatorului, aspiratoarele din versi‑
unea M sunt dotate cu un sistem 
de verificare a puterii de aspirație. 
Sistemul emite o alarmă dacă vite‑
za aerului din furtunul de absorb‑
ție scade sub nivelul de siguran‑
ță. Pentru funcționarea corectă a 
aspiratorului, setați selectorul în 
funcție de diametrul furtunului uti‑
lizat, înainte de începerea lucrului.

Se poate opta fie pentru conectarea unei unelte electrice cu 
o putere de până la 2400 W și a unei unelte pneumatice fie a 
două unelte pneumatice.



SISTEMUL DE FILTRARE

Cartușul de filtrare
Toate aspiratoarele din seria S1 sunt dotate cu un filtru dublu, având o suprafață totală 
desfășurată de 1 mp. Toate aspiratoarele, în ambele versiuni L și M, sunt livrate cu un 
filtru fabricat din material certificat pentru absorbția de praf de clasa M. Versiunile H 
sunt în schimb livrate cu filtre pentru o clasă de praf mai mare, și anume clasa H. Sunt 
disponibile două versiuni ale filtrelor:
– filtru de hârtie pentru colectarea prafului uscat și fin;
– filtru de poliester: filtre lavabile adecvate pentru absorbția prafului fin și uscat.

Recomandat pentru absorbția lichidelor fără a fi necesar un sac de filtrare.

Saci de filtrare
Există două tipuri diferite de saci de filtrare pentru aspiratorul din seria S1:
–  saci de polietilenă recomandați pentru praf și resturile provenite din procedurile de 

curățare saci filtrare din poliester pentru praful de clasa M;
– saci de filtrare din poliester pentru praf de clasa M.

Cuva aspiratorului
Cuvele aspiratoarelor din seria S1 sunt disponibile în două variante: de 30 sau 45 de 
litri. Structura lor specială asigură rezistența și manevrabilitatea în condiții variate de 
exploatare. Forma lor permite o extindere maximă a sacului de filtrare, utilizând în to‑
talitate volumul spațiului furnizat de cuvă.

Racord aspirator
Toate aspiratoarele din seria S1 sunt livrate cu un racord pivotant multifuncțional, care 
permite utilizarea furtunurilor de absorbție cu diametre de 25, 29, 38 sau 50 mm, ceea 
ce face ca aspiratorul să fie adaptabil la orice tip de aplicație.

Ciclul de aer în timpul funcționării normale Ciclul de aer în timpul curățării filtrului

CURĂȚAREA AUTOMATĂ A FILTRULUI

Pentru a asigura o eficiență maximă de absorbție, în orice condiții de lucru, aspiratoarele S1 de tip E au un sistem automat de curăța‑
re a filtrelor (brevet RUPES). Prin intermediul unui sistem de supape, fluxul de aer care trece prin filtre este inversat, alternând la fi‑
ecare 30 de secunde, asigurând astfel o acțiune eficientă de curățare. Cu ajutorul acestui sistem inovator, utilizatorul poate continua 
să lucreze fără nicio întrerupere sau o scădere a puterii de absorbție.
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S 130 S 130PL S 130EL S 130EPL S 145L S 145PL S 145EL S 145EPL S 145EM S 145EPM
Curățare automată a filtrelor • • • • • •
Pornire automată a uneltelor electrice • • • • • • • • • •
Pornire automată a uneltelor pneumatice • • • • •
Senzor lichide • • • • • •
Recomandat pentru clasa de praf L L L L L L L M M M
Selector diametru furtun • •
Fitru de hârtie • • • • •
Filtru de poliester • • • • •
Compartiment depozitare • • • • • •
Roți cu sistem de frânare/blocare • • • • • • • • • •
Aspirator cu regulator de putere • • • • • • • • • •
LED service • • • • • • • • • •

Suport unelte  
(aspiratoare din seria S 145)

Kit furtunuri antistatice 
pentru unelte pneumatice

Filtru poliester

Kit furtunuri antistatice 
pentru unelte electrice

Sac din fleece

Kit furtunuri 
pentru unelte pneumatice

Sac de filtrare din polietilenă

Kit furtunuri 
pentru unelte electrice

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligaţii contractuale.

Echipat cu:
– racord pivotant Ø50 mm;
– ansamblu furtun, Ø29 mm;
–  sac de filtrare M (versiuni L și M) 

(cod 130.1108).

CARACTERISTICI & ACCESORII

SPECIFICAȚII TEHNICE
S 130 S 145

Putere W 1 × 1200 1 × 1200

Greutate kg 10,5 13,5

Putere max. furnizată de prize W 2400 2400

Presiune mm H2O 2000 2000

Nivel zgomot dB(A) 70* 73*

Volum cuvă l 30 45

Rată flux aer m³/h 165** 165**

Recomandare pentru clasa de praf – L L ‑ M

Suprafață filtrare m² 1 1

Unelte anexabile n 1 1

Prize electrice pentru unelte n 1 1

Conexiune aer pentru unelte variante P P

Curățare automată a filtrului variante E E

Ø accesoriu racord intern mm 50 50

VARIANTĂ PNEUMATICĂ

Presiune alimentare bar 6 6

Rată max. flux aer l/min 1450 1450

* dB(A) în conformitate cu standardul EN 60704‑3;
** în conformitate cu standardul EN 60335‑269.


