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WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY FANERGY

Mobilne, wysokowydajne wentylatory serii FANERGY. Są to urządzenia wielofunkcyjne, które mogą
znacznie więcej niż tylko wentylować. Chroń budynki i obiekty za pomocą mgły wodnej, usuwaj
niebezpieczne gazy,  a nawet podawaj pianę.  Nowy FANERGY oferuje wiele możliwości  -  także
podczas gaszenia pożarów. Szybka usuwanie dymu umożliwia łatwy i szybki dostęp, znacznie lepszą
widoczność  i  obniżoną  temperaturę.  Krótko  mówiąc:  ryzyko  dla  strażaków  można  znacznie
zmniejszyć dzięki zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora FANERGY, a szanse na uratowanie
ludzi w zadymionych budynkach znacznie wzrosną.

Wentylator FANERGY, skonfigurowany jako pierwsze urządzenie atakujące, zapewnia większe bezpieczeństwo działania:

Lepsza widoczność dzięki szybkiemu usuwaniu dymu
Obniżenie temperatury w płonącym obiekcie
Mniej szkodliwych gazów i natychmiastowe dostarczanie świeżego powietrza
Krótsze czasy ataku
Szybsze lokalizowanie osób zaginionych / poszkodowanych
Mniejsze uszkodzenia budynków i gaśnice wodne
Wysokowydajny wentylator FANERGY jest dostępny w dwóch rozmiarach: 16 “, 22 “

Mocna wersja

Wentylator oddymiający FANERGY z silnikiem spalinowym jest najmocniejszym i najlżejszym modelem. Jest dostępny w dwóch różnych rozmiarach o średnicy 16
“i 22”. Dostępne są dwie jednostki silnikowe: Briggs&Stratton; 1–cylindrowy Vanguard 4.8 kW (6.5 KM) lub Honda 1-cylindrowyGX200 4.8 kW (6.5 KM)

Dane techniczne V22 V16
Silnik napędowy: Briggs&Stratton; 1–cylindrowy Vanguard 4.8 kW (6.5 KM) lub Honda 1-cylindrowy GX200 4.8 kW (6.5 KM)
Air outlet diameter approx.: 22 “/ 560 mm 16 “/ 410 mm
Natężenie przepływu powietrza: 36100 m3/h 23900 m3/h
Wymiary (S x W x G) [mm] 636 x 695 x 490 545 x 545 x 490
Masa: około 46 kg około 41 kg
Pojemność baku: Benzyna bezołowiowa> 91 oktan / ok. 3,0 l
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Dane techniczne V22 V16
Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa ok. 110 min przy pełnym obciążeniu

Cicha i przyjazna dla środowiska alternatywa

Wentylatory oddymiające FANERGY z silnikami elektrycznymi są ciche, przyjazne dla środowiska i wolne od spalin. Dostępne są w dwóch różnych rozmiarach o
średnicy 16 “i 22”. Regulacja mocy wyjściowej jest regulowana przez regulator od 0-100%. Wartość można w wygodny sposób odczytać z wyświetlacza

Uniwersalne zastosowanie i elastyczność w pozycjonowaniu

Zintegrowany ogranicznik prądu rozruchowego zapewnia sprawne funkcjonowanie przemiennika z agregatem prądotwórczym o mocy 5 kVA. Oba modele
FANERGY z silnikami elektrycznymi można również podłączyć do dowolnego domowego gniazda 230 V. To sprawia, że są one uniwersalne w zastosowaniu i
elastyczne w pozycjonowaniu. Konfiguracja wnętrza jest możliwa bez zastrzeżeń.

Dane techniczne E16
Silnik napędowy: 230 V / 2.2 kW

Płynnie regulowany
Średnica wylotu powietrza ok. 16 “/ 410 mm
Natężenie przepływu powietrza: 14900 m3/h
Efektywny przepływ powietrza (zasada zasysania): > 30000 m3/h
Wymiary (S x W x G) [mm] 545 x 545 x 490
Masa: około. 45 kg


