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1 Impresszum 

1.1 Szerzői jog 

A jelen útmutató és az útmutató mellékleteinek szerzői joga a 

Rosenbauer International AG-t illeti meg. 

A dokumentáció az átvevő számára csak személyes használatra 

van átadva. 

Ezek bemutatása, sokszorosítása (elektronikus vagy mechanikus), 

fordítása vagy bármilyen más sokszorosítás csak írásos hozzá-

járulással engedélyezett. 

Az útmutatóban foglalt információkat nem szabad harmadik sze-

mélyek, különösen a konkurencia számára átadni vagy hozzá-

férhetővé tenni. 

 

1.2 Gyártó és ügyfélszolgálat címe 

Rosenbauer International AG 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Ausztria 

Telefon-Nr.: +43 732 6794 - 0 

Telefax-Nr.: +43 732 6794 - 312 

E-mail: service@rosenbauer.com 

Internet: www.rosenbauer.com 

 

További információért forduljon a Rosenbauer ügyfélszolgálatához 

vagy képviseletéhez. 
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2 Megfelelőségi nyilatkozat 

2.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat 

A 2006/42/EU számú gépekről szóló EU irányelv 

II. függelékének 1B szerint 

-fordítás- 
 
Gyártó: 

Rosenbauer International AG 

Paschinger Str.90 

A - 4060 Leonding 

A gép ismertetése és azonosítása 

Termék Nagyteljesítményű ventilátor 

Típus FANERGY B16 

Cikkszám A2505 

Projektszám AUSR_PRJ-2018-12-18-0001 

Funkció Tűzoltósági és mentőszolgálati használatra szánt 

akkumulátoros nagyteljesítményű ventilátor 

 

Kijelentjük, hogy a félkész gép megfelel az alábbi EU irány-

elvek összes vonatkozó rendelkezésének: 

2006/42/EU (gépekről szóló irányelv) Az Európai Parlament 

és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 

17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv 

módosításáról (átdolgozás) (1) 

Kihirdetve 2006.06.09-én L 157/24 számon az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

2014/30/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU 

irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses 

összeférhetőségre vonatkozó tagállami 

jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás) 

Kihirdetve 2014.03.29-én L 96/79 számon az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

2014/35/EU Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU 

irányelve (2014. február 26.) a meghatározott 

feszültséghatáron belüli használatra tervezett 

elektromos berendezések forgalmazására 

vonatkozó tagállami jogszabályok 

harmonizációjáról  

Kihirdetve 2014.03.29-én L 96/357 számon az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 
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3 Bevezetés 

3.1 Előszó 

A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a jelen 

útmutatót, és tartson be minden előírást és utasítást. 

A jelen útmutatón kívül követni kell az adott gyártó által mellékelt 

dokumentumokban / útmutatókban foglaltakat. 

A termék kezelését és karbantartását csakis olyan, megfelelő 

szakképesítéssel rendelkező személyek végezhetik, akik jól 

ismerik a jelen útmutatót és betartják az abban foglaltakat. 

A kezelési útmutatót folyamatosan a termék használatának hely-

színén kell tartani. 

3.2 Felelősség 

A jelen útmutatóban foglaltak alapján a Rosenbauer nem vállal 

felelősséget a szakszerűtlen kezelésből vagy karbantartásból, 

vagy a komponensek vagy a jelen útmutató engedély nélküli mó-

dosításából származó közvetlen vagy közvetett károkért. 

A terméket csakis olyan személyek kezelhetik, akik jól ismerik a 

jelen útmutatót, a terméket, valamint az érvényes nemzeti munka-

végzési, biztonsági és baleset-megelőzési előírásokat. 

A Rosenbauer nem vállal semmilyen felelősséget a képesítés 

nélküli személyek, vagy az érvényes munkavégzési, biztonsági és 

baleset-megelőzési előírások figyelmen kívül hagyása által okozott 

direkt vagy indirekt személyi vagy vagyoni károkért. 

Amennyiben a jelen útmutató műszaki hibákat vagy elírásokat 

tartalmaz, a Rosenbauer fenntartja magának az előzetes értesítés 

nélküli módosítások jogát. 

A jelen útmutató tartalmazhat olyan ábrákat és leírásokat, amelyek 

nem szerepelnek a szállított termékben. 

A jelen útmutatóban található adatok, ábrák és leírások alapján 

nem lehet a már leszállított termék módosítására irányuló igényt 

támasztani. 

Saját biztonsága érdekében használjon kizárólag eredeti 

Rosenbauer pótalkatrészeket és tartozékokat. Más termékek 

használatáért és az abból származó károkért a Rosenbauer nem 

vállal semmilyen felelősséget! 

A szállítmány beérkezésekor azonnal ellenőrizni kell a szállítási 

sérüléseket és a szállítmány hiánytalanságát. 

 A hiányokat és sérüléseket azonnal írásban kell dokumentálni. 

 A sérült alkatrészeket le kell fényképezni. 

 Az írásos kárbejelentést küldje meg a gyártónak – lásd a 

„Gyártó és ügyfélszolgálat címe” fejezetet. 
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3.3 Azonosítás 

A pótalkatrészekre vagy műszaki kérdésekre vonatkozóan a 

gyártónak küldött megkereséseknél fontos, hogy megadja a 

sorozatszámot. 

A nagyteljesítményű ventilátor sorozatszáma az adattáblán 

látható. Az adattábla a készülék keretén található. 

FANERGY B16 nagyteljesítményű ventilátor: 

               

► Írja be a sorozatszámot a táblázatba. 

3.4 A kezelési útmutató használata 

3.4.1 Érvényesség 

A jelen útmutató a termék üzemeltetéséhez szükséges információ-

kat tartalmaz. 

A jelen útmutató a speciális felszerelés leírása mellett néhány 

absztrakciót és példaszerű ábrát is tartalmaz. Az Ön terméke ezért 

részben eltérhet a leírásoktól és ábráktól. 

3.4.2 Jelmagyarázat 

Az olvashatóság és áttekinthetőség érdekében a különböző be-

kezdések és információk szimbólumokkal rendelkeznek. 

A szimbólumok jelentése: 

► A cselekvésre vonatkozó utasítások. Az utasítás szerinti 

műveleteket egymás után, a leírt sorrendben kell végrehajtani.  

 A cselekvés eredménye (eredmények). 

• Felsorolások. 

 A témára vonatkozó további információk. 

 

 

Kiegészítő információ. 

 

 

 

Olvassa el / vegye figyelembe a kiegészítő dokumentációt. 

 

 

Azonosító számok 

Szükség esetén a szöveg ábrával van illusztrálva. A jelmagyarázat 

az ábra alatt található. 

Azt, hogy a szöveg az ábra melyik pozíciójára vonatkozik, egy 

pozíciószám jelzi (pl. S1). 
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3.4.3 Figyelmeztetések 

A biztonsági információk a felhasználót a veszélyekre figyel-

meztetik, valamint tájékoztatják, hogy a veszélyeket hogyan lehet 

elkerülni. 

A biztonsági információk a fejezet elején állnak, azon cselek-

vésekre vonatkozó utasítások előtt, amelyek veszélyforrások 

lehetnek. További biztonsági információ a jelen útmutató elején 

található.  

Az okvetlenül követendő biztonsági utasítások az alábbi módon 

vannak kiemelve: 

  ! VESZÉLY! 

Ez a jel rendkívül veszélyes helyzetre figyelmeztet, amelynél a 

veszély figyelmen kívül hagyása halálhoz, vagy visszafordíthatat-

lan, súlyos sérüléshez vezet. 

 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

Ez a jel olyan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amelynél a figyel-

meztetés figyelmen kívül hagyása halálhoz, vagy visszafordítha-

tatlan, súlyos sérüléshez vezethet. 

 

  ! VIGYÁZAT! 

Ez a jel olyan veszélyes helyzetre figyelmeztet, amelynél a figyel-

meztetés figyelmen kívül hagyása könnyű, visszafordítható sérü-

léshez vezethet. 

 

  MEGJEGYZÉS 

Ez a jel olyan helyzetre figyelmeztet, amelynél a figyelmeztetés 

figyelmen kívül hagyása anyagi kárt okozhat. 

 
 

Okvetlenül figyelembe kell venni a „Műszaki adatok” fejezetben és 

a rendelkezésre bocsátott beszállítói dokumentációban foglalt 

biztonsági információkat. 
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4 Biztonság 

4.1 Rendeltetésszerű használat 

A termék nem rendeltetésszerű használata személyi sérülésekhez 

vezethet. Sérülhet továbbá a termék maga, vagy más tárgyi érték. 

A Rosenbauer csak akkor tudja szavatolni terméke biztonságát, 

megbízhatóságát és teljesítményét, ha azt a jelen útmutatóban 

foglaltak szerint használják. 

A jogosulatlan módosítások, átépítések vagy a hibás kezelés ne-

gatív hatással vannak a rendeltetésszerű használatra, és személyi 

vagy anyagi kárt okozhatnak. 

A tűzoltó-technikai termékeket csak műszakilag tökéletes álla-

potban, szakképzett személyzettel az alábbi célokra szabad 

használni: 

 Műszaki mentés 

 Személyek mentése vészhelyzetből 

 Tűzoltás 

Módosításokat, átépítéseket és javításokat csakis a gyártó által 

felhatalmazott személyek végezhetnek. Önhatalmú módosítások, 

átépítések vagy a nem rendeltetésszerű használat az ezek követ-

keztében keletkezett károk esetében kizárják a gyártó felelős-

ségét. 

A nagyteljesítményű ventilátort kizárólag csak az alábbi célokra 

szabad használni: 

 Égő objektumok gyors füstmentesítése 

 A beavatkozók látási viszonyainak gyors javítása 

 A környező hőmérséklet gyors csökkentése (pl. lángra lobba-

nás megakadályozása) 

A nagyteljesítményű ventilátort nem folyamatos üzemre tervezték. 

Mindemellett teljes terhelés mellett 12 óra üzemelés lehetséges. 

Működés után 2 óra szünetet kell tartani. 

A nagyteljesítményű ventilátor kommunális és ipari környezetben 

történő használatra szolgál. 

4.2 Eligazító- és figyelmeztető címkék 

Veszélytelen használat csak akkor lehetséges, ha figyelembe 

vesznek minden, a biztonságos működéshez szükséges 

információt. Ezek közé az információk közé tartozik az összes 

biztonsági és figyelmeztető útmutatás. 

A jelen útmutatóban foglalt útmutatásokon túl el kell olvasni, és 

figyelembe kell venni a terméken elhelyezett címkéket. 
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4.3 Egyéb előírások 

A jelen útmutató kiegészítéseként figyelembe kell venni a minden-

kori nemzeti törvényeket, rendeleteket és előírásokat, azok érvé-

nyes formájában (pl. védőruházat, KRESZ, ország-specifikus tűz-

oltósági képzési irányelv, baleset-megelőzési előírások, tűzoltó 

szakszolgálati előírások, munkaegészségügyi és környezettechni-

kai szabályok, országos tűz- és katasztrófavédelmi törvények). 

4.4 Oktatás és szakképesítés 

A hiányos képesítésből származó kezelési hibák súlyos balesete-

ket okozhatnak, vagy megkérdőjelezhetik a bevetés sikerességét. 

Veszélytelen bevetést csak úgy lehet biztosítani, ha a kezelést és 

következetes karbantartást kizárólag speciálisan képzett személy-

zet végzi. 

Biztonságos bevetést csak minősített képzés, valamint a kezelési 

folyamatok állandó gyakorlása biztosítja. 

Egy egyszeri oktatás nem elegendő! 

A személyzetnek testileg és szellemileg alkalmasnak kell lennie.  

A terméket nem kezelhetik kiskorúak, valamint minősített képzés-

ben nem részesült személyek. 

Az üzemeltető felelős az illetékesség és felelősség megállapításá-

ért, a személyzet felügyeletéért, valamint az érvényes előírások-

nak megfelelő képzésért és gyakorlatért. 

A bevetés során is arra kell ügyelni, hogy a terméket sose kezeljék 

megfelelő szakirányú ismeretekkel nem rendelkező személyek. 

A terméken és annak tartozékain módosításokat és átépítéseket 

csakis a Rosenbauer írásos engedélye alapján, és csakis a gyártó 

által felhatalmazott személyek végezhetnek. 

4.5 Általános biztonsági utasítások 

Az alábbiak áttekintést nyújtanak arra vonatkozóan, hogy hogyan 

lehet a terméket biztonságosan használni. Ezt az általános áttekin-

tést kiegészítik az egyes fejezetek biztonsági útmutatásai. 

Vegye figyelembe az általános, a gépek használata során 

keletkező veszélylehetőséget. 

Használja az előírt személyi védőfelszerelést. 

Gondoskodjon arról, hogy a termék feleljen meg a mindenkori ér-

vényes biztonsági előírásoknak, ill. a helyi tűzoltósági rendelkezé-

seknek, és mindig legyen bevetésre kész. 

Vegye figyelembe a motorgyártó kezelési és karbantartási útmu-

tatóját. 

Amennyiben az üzemzavart nem tudja saját erővel elhárítani, vagy 

a javítást nem tudja elvégezni a speciálisan képzett gyári személy-

zet, forduljon közvetlenül a Rosenbauer céghez, vagy a legköze-

lebbi Rosenbauer szervizpartnerhez. 
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4.6 A használt biztonsági jelölések jegyzéke 

4.6.1 A figyelmeztető jelek jelentése 

  

 

Veszély. 

 
Forró felületek veszélye. 

 
Robbanásveszély.  

 
Zúzódásveszély. 

 
Csonkolásveszély. 

 
Áramütés veszélye. 

 
Fennáll a halláskárosodás veszélye. 

 
Fennáll a kémiai égési sérülések veszélye. 

 
Fennáll a kézsérülés veszélye. 
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4.6.2 A tiltó jelek jelentése 

 

Dohányozni tilos! 

 

Nyílt láng használata tilos! 

 

Megfogni vagy belenyúlni tilos! 

 

Használjon max. 5 bar víznyomást! 

 

4.6.3 A parancsjelek jelentése 

 

Használjon védőszemüveget és hallásvédőt! 

 

Használjon védőkesztyűt! 

 

Használjon védőcipőt! 

 

Használjon védőruhát!  

 

Használjon védőszemüveget vagy arcvédőt! 

 

Lásd az útmutatót! 
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4.7 Figyelmeztetések 

  ! FIGYELEM! 

Az akkumulátor sérülése baleset- és sérülésveszélyes! 

Sérülés vagy helytelen használat esetén az akkumulátor felrob-
banhat. 

► Ne kösse össze az akkumulátor pozitív (+) és negatív (–) 
pólusát. 

► Az akkumulátorokat ne tegye ki magas hőmérsékletnek, 
valamint fűtőberendezésnek vagy közvetlen napsütésnek. 

► Az akkumulátort nem szabad 80 °C (176 °F) fölé melegíteni, 
vagy elégetni. 

► Ne merítse az akkumulátort folyadékokba. 

► Az akkumulátort csak szakképzett villanyszerelő szerelheti 
szét. 

► Az akkumulátorok szétszerelése minden garancia elveszté-
séhez vezet. 

► Szállítás közben ne sértse meg az akkumulátort. 

► Ne ejtse le és ne dobja az akkumulátort. 

  

 

 

 

 

 

 

Életveszély vagy súlyos sérülés a nagyteljesítményű ventilá-

tor helytelen használata miatt! 

A beszívott piszok, beszívott ruha, a nagyteljesítményű ventilá-

tornál a védőrács hiánya vagy sérülése életveszélyes, vagy súlyos 

sérüléshez vezethet. 

 A terület legyen kövektől, homoktól és törmeléktől mentes.  

 A ventilátortól tartsa távol a ruházati elemeket, pl. sálakat, 

szalagokat, nyakkendőket, valamint köteleket, szíjakat vagy 

hasonló tárgyakat.  

 Emberek, állatok ne tartózkodjanak a nagyteljesítményű 

ventilátor által keltett légáramban, ez szigorúan TILOS!  

 Végtagjait tartsa távol a szórófejtől!  

 Ha sérült, hiányzik vagy meglazult a védőrács, ne üzemel-
tesse a nagyteljesítményű ventilátort! 

 

Életveszélyes sérülések és robbanásveszély! 

Ha a berendezést robbanásveszélyes területen üzemelteti, fennáll 

a robbanás veszélye. 

 Ne üzemeltesse a berendezést robbanásveszélyes területen. 

 
A védőfelszerelés mellőzése élet- és sérülésveszélyes! 

 Viseljen védőfelszerelést. 
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Mozgó vagy forgó alkatrészek által okozott préselés- és 

csonkolásveszély! 

 Ne nyúljon a mozgó illetve forgó alkatrészekhez. 

 Veszélyes területnél tartsa be a biztonsági távolságot. 

 Használjon védőfelszerelést. 

   

Életveszély az áramütés miatt! 

A víz, tűzoltó hab és a fém alkatrészek vezetik az elektromos 

áramot. 

 Ne irányítsa az ágyút vagy sugárcsövet (tűzoltósugarat) köz-

vetlenül a magasfeszültségű vezetékekre vagy más elektro-

mos berendezésekre. 

 Minden körülmények között tartson kellő biztonsági távolságot 

az elektromosságot vezető elemektől. 

 Égő elektromos berendezések oltásakor tilos habot használni. 

 A járművet nem szabad szabadvezetékek alatt vagy azok 

közelében leállítani. 

 Legyen rendkívül óvatos a tetőre épített elemekkel, pl. ki-

hosszabbítható fényárboccal vagy ágyúval rendelkező 

járműveknél. 

 Ne mozgasson vagy használjon fémlétrákat a magasfeszült-

ségű vezetékek, vagy más elektromos berendezések köze-

lében. 

 

 

Az elektromosságot vezető tárgyak és szabad vezetékek közötti  

biztonsági távolság 

Feszültség  Biztonsági távolság 

220 kV – 380 kV 5 m (16 láb) 

110 kV – 220 kV 4 m (13 láb) 

1 kV – 110 kV 3 m (9 láb) 

1 kV-ig 1 m (3 láb) 

 
 

Biztonsági távolság az alacsony feszültségű berendezések  
tűzoltó készülékkel történő oltásánál 

 
Feszültség  Tűzoltóanyag Biztonsági távolság 

1 kV-ig Oltópor (ABC, BC), CO2 és halon 1 m (3 láb) 

Nedves tűzoltó készülék, tűzcsap  3 m (9 láb) 
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Biztonsági távolság az alacsony feszültségű berendezések C / nagynyomású 

sugárcsővel történő oltásánál 

Feszültség Oltórendszer Tűzoltóanyag Biztonsági távolság 

1 kV-ig C sugárcső Szórt vízsugár, oltópor,  

tűzoltó gáz 

1 m (3 láb) 

C sugárcső Kötött vízsugár 5 m (16 láb) 

HD sugárcső Kötött vízsugár 5 m (16 láb) 

 

 

Biztonsági távolság a nagyfeszültségű berendezések C / nagynyomású 

sugárcsővel történő oltásánál 

Feszültség Oltórendszer Tűzoltóanyag Biztonsági távolság 

1 kV – 380 kV C sugárcső Szórt vízsugár, 

oltópor, tűzoltó gáz 

5 m (16 láb) 

C sugárcső Kötött vízsugár 10 m (32 láb) 

HD sugárcső Kötött vízsugár 10 m (32 láb) 

Vízágyú Kötött vízsugár 30 m (98 láb) 

Szórt vízsugár 10 m (32 láb) 
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  ! VIGYÁZAT! 

Robbanás, tűz és savmarás okozta súlyos sérülés és 

anyagi kár! 

Helytelen használat, vagy nem eredeti alkatrészek használata-

kor fennáll a robbanás veszélye. Sérülést okozhatnak a vegy-

szerek, vagy leváló részek. 

 Csak eredeti akkumulátorokat használjon. 

 Csak eredeti töltőkészülékeket használjon. 

 Az akkumulátorokat használja helyesen. 

 Kerülje a kifolyó akkumulátorsav bőrrel és szemmel való 

érintkezését. 

 A meghibásodott akkumulátorokat ártalmatlanítsa szabá-

lyosan. 

 
Sérülésveszély a rossz sorrendben végzett műveletek 

miatt! 

 Az egyes műveleteket mindig az előírt sorrendben kell 

végrehajtani. 

 

Halláskárosodás veszélye a hangos ventilátor tartós 
közelsége miatt! 

 Használjon hallásvédőt.  

 Ne tartózkodjon a veszélyes területen. 

 
Személyi sérülés és anyagi kár a kapcsok kiszámíthatatlan 
kioldása miatt! 

 Üzembe helyezés (nyomás) előtt kapocspárkulcs segítsé-
gével ellenőrizze, hogy minden kapocs meg van-e szorítva. 

 
A tűzoltóanyag egészségre veszélyes! 

 Vegye figyelembe a tűzoltóanyag-gyártó biztonsági adat-
lapjait. 

 

A tűzoltóanyag egészségre veszélyes! 

A tűzoltóanyaggal történő szennyezés egészségkárosodást 

okozhat. 

 A beszennyeződés vagy a tűzoltóanyag belélegzésének 
elkerülése érdekében figyelje a szélirányt. 

 Viseljen védőfelszerelést.  

 Viseljen szemvédőt.  

 Kerülje a tűzoltóanyaggal történő közvetlen érintkezést.  

 Szükség esetén nyújtson elsősegélyt. 

 

 

 

 



17 

 
Személyi és anyagi kár kritikus üzemállapot esetében! 

A kritikus üzemállapotra adott késleltetett reakció súlyos sze-

mélyi és anyagi kárt vonhat maga után. Annak érdekében, 

hogy azonnal reagálni tudjon, a gépkezelőnek be kell tartania 

az alábbiakat: 

 Tartózkodjon mindig a kezelőelemek közelében.  

 Helyezkedjen úgy, hogy mindig lássa az ellenőrző 

műszereket. 

 Mindig legyen kéznél a kezelési útmutató. 
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  MEGJEGYZÉS 

A helytelen tárolás az akkumulátor károsodását okozza! 

A helytelen tárolás az akkumulátor károsodását és teljesítményé-

nek csökkenését okozhatja. 

 Tárolja az akkumulátort hűvös, száraz helyen.  

 Az akkumulátort tárolja közvetlen napsütéstől védetten.  

 2 hónapot meghaladó tárolás esetén az akkumulátort 2 ha-

vonta 2 óra hosszát tölteni kell. 

A helytelen szállítás anyagi kárt okoz! 

A helytelen szállítás kárt okozhat a nagyteljesítményű ventilá-

torban. 

 A ventilátort nem szabad működés közben szállítani. 

 A ventilátort csak leállított motorral szabad szállítani. 

 A szállítás közben megsérült ventilátort nem szabad üze-

meltetni. 

 Az akkumulátoroknak rögzítve kell lenniük. 

 A ventilátort a járműben csak az erre szolgáló tartóban, vagy 

megfelelő rögzítéssel szabad szállítani. 

A figyelmeztető fény- és hangjelzések figyelmen kívül hagyá-

sából a járműben anyagi kár keletkezik! 

 Figyelje az összes fény- és hangjelzést, mérőműszert és 
jelzőfényt.  

 Kövesse a kezelési útmutatóban foglaltakat és az oktatáson 

tanultakat. 

A kifolyó víz veszélyes! 

Sok anyag vízfelvétel útján kitágul és/vagy megnöveli súlyát. Vegyi 

reakció veszélye miatt sok anyag nem érintkezhet vízzel.  

 Veszély esetén azonnal meg kell szakítani a víz használatát. 

Anyagi kár tűzoltóanyag használata következtében! 

Az oltópor és habképző anyag koncentrátum keveréke nagyon 

korrozív, és nehezen lehet eltávolítani. 

 Az oltóport és habképző anyag koncentrátumot ne keverje 

egymással. 
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5 Termékleírás 

5.1 Nagyteljesítményű ventilátor 

A nagyteljesítményű ventilátor a tűz során képződő füst és hő 

gyors mesterséges szellőztetésére szolgál. 

A nagyteljesítményű ventilátor egy elfordítható fúvókaegységgel 

rendelkezik. Az elfordítható fúvókaegység révén a légáramot 

optimálisan a légbevezető nyílásra lehet irányítani. 

5.2 Opciós felszerelés 

5.2.1 Vízködbetét 

A vízködbetét és egy vízbetáplálás segítségével a nagyteljesítmé-

nyű ventilátorral vízködöt lehet előállítani.  

A vízköd lecsapja a gázokat és gőzöket, és hűti a tárgyakat. 

Annak érdekében, hogy a vízhasználat során is stabilan álljon, a 

nagyteljesítményű ventilátor egy stabilizátorral rendelkezik.  

Habképző anyaggal, habbekeverő, habháló és egy gégecső 

segítségével még könnyűhabot is elő lehet állítani.  

A vízködbetét a fúvókaegység közepébe van integrálva, és széria-

szerűen egy Storz C-kapoccsal rendelkezik. 

5.2.2 Kerékkészlet 

 

 

A kerékkészlet felszerelését csak képzett személyzet végezheti. 
Számolni kell az általános veszélyekkel, amelyek a szerelés során 
felléphetnek. 

 
Mozgatáshoz és az egyszemélyes szállításhoz a nagyteljesítmé-

nyű ventilátorra kerekeket lehet szerelni. 

Szállítási terjedelem: 

 2 kerék 

 rögzítő tartozék 

 

 

Kerékkészlet 
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5.2.3 Hordheveder 

Az egyszemélyes szállításhoz a nagyteljesítményű ventilátort 

hordhevederrel lehet felszerelni. 

A heveder felszereléséhez a motorfelfüggesztő jobb és bal oldalán 

lyukak találhatók. 

Szállítási terjedelem: 

• Szerelőkészlet csavarokkal 

• 1 m hosszú heveder, 2 karabinerrel 

 

 

1  Beakasztott heveder 

5.3 Digipot 

 

Digipot és kapcsoló 

 

A Digipot egy potenciométerből, négy funkciókapcsolóból és egy 

megnyomható forgókapcsolóból áll. 

A középen található szimbólum jelzőfény. 
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6 Műszaki leírás 

6.1 Alkatrészek 

6.1.1 FANERGY B16 nagyteljesítményű ventilátor 

 

1 Alapkeret 

2 Dőlést beállító fogantyú 

3 Fúvóka szívóráccsal és járókerékkel (fúvókaegység) 

4 LED-lámpa 

5 Dőlésbeállító akasztója 

6 Akku 

7 Stabilizáló (opció) 

8 Stabilizáló rögzítő (opció) 

9 Kezelőegységtartó lemez 

10 Digipot 

11 Elektromotor 

12 24 Volt Mag Code csatlakozó fenntartó töltéshez 

13 Hálózati csatlakozó 

14 Műanyag ék, ajtónyíláshoz 

15 Kerékkészlet (opció) 

16 Vízködbetét csatlakozó (opció) 
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6.1.2 Akkumulátor 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

Az akkumulátor sérülése baleset- és sérülésveszélyes! 

Sérülés vagy helytelen használat esetén az akkumulátor felrob-

banhat. 

 Ne kösse össze az akkumulátor pozitív (+) és negatív (–) 

pólusát. 

 Az akkumulátorokat ne tegye ki magas hőmérsékletnek, 

valamint fűtőberendezésnek vagy közvetlen napsütésnek. 

 Az akkumulátort nem szabad 80 °C (176 °F) fölé melegíteni, 

vagy elégetni. 

 Ne merítse az akkumulátort folyadékokba. 

 Az akkumulátort csak szakképzett villanyszerelő szerelheti szét. 

 Az akkumulátorok szétszerelése minden garancia elvesztésé-

hez vezet. 

 Szállítás közben ne sértse meg az akkumulátort. 

 Ne ejtse le és ne dobja az akkumulátort. 

 

  MEGJEGYZÉS 

A helytelen tárolás az akkumulátor károsodását okozza! 

A helytelen tárolás az akkumulátor károsodását, és teljesítményé-

nek csökkenését okozhatja. 

 Tárolja az akkumulátort hűvös, száraz helyen.  

 Az akkumulátort tárolja közvetlen napsütéstől védetten.  

 2 hónapot meghaladó tárolás esetén az akkumulátort 2 

havonta 2 óra hosszát tölteni kell. 

 

 

Vegye figyelembe az akkumulátoron található biztonsági matricát. 

 
A nagyteljesítményű ventilátor két akkumulátorral rendelkezik. Az 
akkumulátorok a kereten bal és jobb oldalon helyezkednek el. 

  

Az alapkeretre szerelt akkumulátor 

1  Zár 
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Az akkumulátorok zárral rendelkeznek. 

 Az akkumulátort a tartóban zárni kell. 

Az akkumulátorok zárása: 

 Nyomja be a kulcsot.  

 Zárja le az akkumulátort.  

 Húzza ki a kulcsot, és őrizze szabályosan 

Az akkumulátor részei 

 

1 Akku főkapcsoló 

2 Külső töltőkészülék csatlakozó  

3 Hordfogantyú 

4 Akkumulátorállapot jelzőfény  

Akkumulátor főkapcsoló 

Használathoz az akkumulátor főkapcsolója mindig bekapcsolva 
kell legyen. 

Az akkumulátorok önkisülésének elkerülése érdekében ajánlott: 

•  az akkumulátort csepptöltőre csatlakoztatni,  

 vagy 

•  kikapcsolni a főkapcsolót. 

Külső töltőkészülék csatlakozó 

A töltési folyamathoz az áramellátás érdekében az akkumulátor fel 

van szerelve egy csatlakozóval. 

Hordfogantyú 

Szállításhoz az akkumulátorok hordfogantyúval rendelkeznek. 

Az akkumulátor szállítása 

 Nyissa a zárat.  

 Húzza ki az akkumulátort a tartóból.  

 Szállítsa az akkumulátort a fogantyúnál fogva. 

Akkumulátorállapot jelzőfény 

Az Akkumulátorállapot jelzőfény csak akkor világít, ha be van 

kapcsolva a főkapcsoló. 
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A jelzőfénynek négy kapcsolási állapota van: 

•  4 LED világít: Akkumulátor tele 

•  3 LED világít: Akkumulátor háromnegyedig tele  

•  2 LED világít: Akkumulátor félig tele 

•  1 LED világít: Akkumulátor majdnem teljesen üres 

6.2 Funkciókapcsolók 

Szimbólum Megnevezés Funkció leírása 

 

Kezelőegység 

bekapcsolása  

A kapcsoló bekapcsolja a kezelő-

egységet. Amikor a kezelőegység 

be van kapcsolva, a kapcsoló 

háttérvilágítást kap. 

 

 

 

 

Nagyteljesít-

ményű 

ventilátor 

leállítása 

A kapcsoló kikapcsolja a kezelő-

egységet. Ha a kapcsolót hosz- 

szabban megnyomják, az kikap-

csolja a kezelőegységet. A keze-

lőegység 2 perc után automatikus 

készenléti állapotba kapcsol. 

Amikor a kezelőegység be van 

kapcsolva, a kapcsoló háttér-

világítást kap. 

 

 

Forgókapcsoló 

A forgókapcsolóval a nagyteljesít-

ményű ventilátor teljesítményét 

lehet szabályozni. A teljesítmény 

szabályozása a fordulatszámon 

keresztül történik. 

 

Teljesítmény-

növelés 

(Boost) 

A kapcsoló a nagyteljesítményű 

ventilátor teljesítményét 120%-ra 

emeli. 

 

Világítás 

A kapcsolóval a nagyteljesítményű 

ventilátor világítását lehet be- és 

kikapcsolni. 

 

6.3 Jelzőfények 

Szimbólum Megnevezés Funkció leírása 

 

Töltés 
ellenőrzés 

A jelzőfény azt jelzi, hogy a nagy 
teljesítményű ventilátor tölt. 

 



25 

7 Kezelés 

7.1 Szállítás 

  ! VIGYÁZAT! 

Szállítás közben fennáll a kezelőszemélyzet sérülésének 

veszélye! 

A nagyteljesítményű ventilátort csak a kereten található fogantyúk-

nál fogva szabad szállítani.  

 A helytelen szállítás a kezelőszemélyzet sérüléséhez és a 

nagyteljesítményű ventilátor károsodásához vezethet. 

 

  MEGJEGYZÉS 

A helytelen szállítás anyagi kárt okozhat! 

A helytelen szállítás a nagyteljesítményű ventilátor károsodásához 

vezethet. 

 Működés közben ne szállítsa a nagyteljesítményű ventilátort.  

 A ventilátort csak leállított motorral szabad szállítani.  

 A szállítás közben megsérült ventilátort nem szabad üzemel-
tetni.  

 Az akkumulátoroknak rögzítve kell lenniük. 

 A ventilátort a járműben csak az erre szolgáló tartóban, vagy 
megfelelő rögzítéssel szabad szállítani. 

 

7.1.1 Kézi szállítás 

 

 

A szállítást lehetőleg mindig 2 személy végezze, és a gerinc-

problémák elkerülése érdekében mindig térdből kell emelni. 

A hosszú távon történő szállítás túlzott megerőltetést okozhat. 

Bevetés közben nem szabad szállítani a ventilátort. 

Annak érdekében, hogy az esetlegesen felvett sugárzott hőt lead-

hassa, minden egyes bevetés után az elszállítás előtt meg kell 

várni, míg a nagyteljesítményű ventilátor kihűl. 

 
 A nagyteljesítményű ventilátor cipeléséhez 2 személy szüksé-

ges. 

 A nagyteljesítményű ventilátor szállításához a kereten talál-

ható fogantyúkat kell használni.  

 Szállításhoz a nagyteljesítményű ventilátort meg kell emelni.  

 A nagyteljesítményű ventilátort nem szabad a földön 

vonszolni. 
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7.1.2 Szállítás kerékkészlettel (opció) 

Manőverezéshez és egy személy által végzett szállításhoz a nagy-

teljesítményű ventilátort fel lehet szerelni egy kerékkészlettel. 

 

A kerékkészlet felszerelése 

 

 

A kerékkészlet felszerelését csakis képzett szakember végezheti. 
Ügyeljen a szerelés során előforduló esetleges általános 
veszélyekre. 

 
 Rögzítse a kerekeket a szükséges tartozékokkal a kereten 

kialakított helyekre.  

 A szerelőfuratok a kereten előre ki vannak fúrva.  

 Használjon megfelelő szerszámot.  

  A kerékkészlet segítségével szállítani lehet a ventilátort. 

A nagyteljesítményű ventilátor szállítása 

 A kereten elhelyezett fogantyúknál fogva emelje meg a nagy-
teljesítményű ventilátort.  

 Annyira emelje meg, hogy a nagyteljesítményű ventilátor a 
kerekeken álljon. 

  A nagyteljesítményű ventilátort egy személy tudja mozgatni. 

 

 

Az emelkedőn és lejtőn haladáshoz egy további személy segít-
sége szükséges. 

 
 

7.1.3 Szállítás hordhevederrel (opció) 

Az egy személy által végzett szállításhoz a nagyteljesítményű 

ventilátort fel lehet szerelni egy hevederrel. 

 

1 A beakasztott heveder 
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A heveder felszerelése 

 Az elkészített furatokba szerelje be a gyűrűs csavarokat.  

Beakasztás: a motorfelfüggesztés mellett bal és jobb 

oldalon. 

 Karabinerek segítségével akassza be a hevedert a fülekbe.  

 Győződjön meg róla, hogy a karabinerek megfelelően 

vannak beakasztva és rögzítve.  

 A nagyteljesítményű ventilátort a heveder segítségével szállí-

tani lehet. 

A nagyteljesítményű ventilátor szállítása 

 A nagyteljesítményű ventilátort emelje meg a hevederrel.  

 A nagyteljesítményű ventilátort nem szabad a földön 

vonszolni.  

  A nagyteljesítményű ventilátort egy személy tudja mozgatni. 

7.2 Monitorozás működés közben 

A kezelőelemek mindig legyenek a gépkezelőtől elérhető távolságra. 

Folyamatosan ellenőrizni kell: 

  a stabilitást,  

  a jó szellőztetést. 

 

 

Ha a nagyteljesítményű ventilátor személyeket veszélyeztet, azt 
azonnal ki kell kapcsolni. 

 

7.3 A nagyteljesítményű ventilátor elhelyezése 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

A stabilitás elveszése életveszélyt vagy súlyos anyagi kárt 

okozhat! 

A nagy nyomás miatt a nagyteljesítményű ventilátor elveszítheti a 

stabilitását. 

 A nagyteljesítményű ventilátor teljesítményét növelje lassan. 

 Győződjön meg róla, hogy a nagyteljesítményű ventilátor 

stabilan áll. 

7.3.1 Helyszínvizsgálat 

 Végezzen alapos helyszínvizsgálatot.  
 Vegye figyelembe az időjárási helyzetet, a szélirányt, a 

helyi adottságokat és a bevetés-taktikai eljárást. 

 

 

Annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja a stabilitást, a nagytelje-
sítményű ventilátort mindig lassan indítsa el. 
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7.3.2 A nagyteljesítményű ventilátor elhelyezése 

 Mindig válassza ki a megfelelő távolságot az objektum bejára-

tától.  

  A távolság a helyszínvizsgálat eredményétől függ.  

  A levegőkúp le kell fedje a teljes levegőbemenetet.  

  A legtöbb esetben a bemenettől számított kb. 2 lépés 

ajánlott. 

 A nagyteljesítményű ventilátort minél egyenletesebb, sík 

felületen kell felállítani.  

 Ügyeljen a stabil és biztonságos állásra.  

 Amennyiben a nagyteljesítményű ventilátor burkolat nélküli 

talajon és dőlt helyzetben üzemel, a nagyteljesítményű ven-

tilátort biztosítani kell elcsúszás és borulás ellen. 

 A nagyteljesítményű ventilátor el van helyezve. 

 

Példa a használatra: 

 

Ajánlott (x) távolság: 2 lépés 

 

Fej lefelé döntve: pl. pincelejáratnál 
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7.4 Működés 

 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

Életveszély vagy súlyos sérülés a nagyteljesítményű ventilá-

tor hibás kezelése miatt! 

A beszívott piszok, beszívott ruha, a nagyteljesítményű ventilá-

tornál a védőrács hiánya vagy sérülése életveszélyes, vagy súlyos 

sérüléshez vezethet. 

 A terület legyen kövektől, homoktól és törmeléktől mentes.  

 A nagyteljesítményű ventilátortól tartsa távol a ruházati 

elemeket, pl. sálakat, szalagokat, nyakkendőket, valamint 

köteleket, szíjakat vagy hasonló tárgyakat.  

 Emberek, állatok ne tartózkodjanak a nagyteljesítményű 

ventilátor által keltett légáramban, ez szigorúan TILOS!  

 Végtagjait tartsa távol a szórófejtől!  

 Ha sérült, hiányzik vagy meglazult a védőrács, ne üzemel-

tesse a nagyteljesítményű ventilátort. 

 

Életveszély vagy súlyos sérülés áramütés következtében! 

A sérült elektromos vezetékek vagy sérült a dugók halált vagy 

súlyos sérüléseket okozhatnak.  

 Az elektromos vezetékek vagy dugók sérülése esetén ne 

használja a nagyteljesítményű ventilátort.  

 A sérüléseket azonnal javítsa vagy javíttassa ki. 

 

  MEGJEGYZÉS 

Elektromágneses interferencia miatti károsodások! 

A nagyteljesítményű ventilátor ipari környezetben történő haszná-

latra készül. Működés közben az elektromágneses zavarok 

elektromos károsodást okoznak a környezetben. 

 

7.4.1 A nagyteljesítményű ventilátor beindítása 

 Helyezze el a nagyteljesítményű ventilátort a megfelelő pozí-

cióba.  

  Lásd az „A nagyteljesítményű ventilátor elhelyezése” fe-

jezetet.  

 Működtesse a Kezelőegység bekapcsolása funkciókapcsolót. 

 A kezelőegység aktiválódik. 

 Bekapcsol a kezelőegység háttérvilágítása. 
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 A nagyteljesítményű ventilátor beindításához forgassa a Forgó-
kapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók járásának irányába.  
 A nagyteljesítményű ventilátor működik.  
 A nagyteljesítményű ventilátor felveszi a beállított for-

dulatszámot. 
 A forgókapcsoló körül LED-ek találhatóak, amelyek a 

teljesítmény változtatásakor egymás után kigyulladnak, ill. 
kialszanak.  

 A LED-ek az aktuális fordulatszámot mutatják. 

Vagy 

 A nagyteljesítményű ventilátor beindításához működtesse a 
Teljesítménynövelés (Boost) funkciókapcsolót. 
 A nagyteljesítményű ventilátor működik. 
 A nagyteljesítményű ventilátor teljesítménye 120%-ra 

emelkedik. 
 Villognak a forgókapcsoló körül található LED-ek. 
 Lásd „A szórófej dőlésszögének beállítása” fejezetet. 

 Figyeljen a ventilátor kerék és a ház közötti érintkezési zajokra. 
 Érintkezést jelző zaj esetén ne üzemeltesse a nagytel-

jesítményű ventilátort.  
 Rezgések, mechanikai zajok és szokatlan körülmények ese-

tén azonnal állítsa le a nagyteljesítményű ventilátort.  
 Szabályozza a nagyteljesítményű ventilátor teljesítményét a 

kívánt értékre.  
 Lásd a „Teljesítmény beállítása” fejezetet. 

 Szükség esetén be lehet állítani a szórófej dőlését.  
 Lásd „A szórófej dőlésszögének beállítása” fejezetet. 

 Szükség esetén a teljesítménynövelőn keresztül is be lehet 

indítani a nagyteljesítményű ventilátort. 

7.4.2 Teljesítmény beállítása / fordulatszám tárolás 

Teljesítmény beállítása 

 A teljesítmény szabályozása a fordulatszámon keresztül 

történik.  

 A teljesítmény beállítása a szükséges levegőmennyiségtől 

függően történik.  

 A teljesítményt 0 és 100% között lehet beállítani.  

 A nagyteljesítményű ventilátor fordulatszámának növeléséhez 

a Forgókapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók járásának 

irányába kell forgatni. 

 A nagyteljesítményű ventilátor fordulatszámának csökkentésé-

hez a Forgókapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók járásá-

val ellentétes irányba kell forgatni.  

 A forgókapcsoló körül LED-ek vannak, amelyek a teljesítmény 

változtatáskor egymás után kigyulladnak, ill. kialszanak. 

 A LED-ek az aktuális fordulatszámot mutatják. 

 

Fordulatszám tárolás 

 A nagyteljesítményű ventilátor fordulatszámának növeléséhez 

a Forgókapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók járásának 

irányába kell forgatni. 
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 A nagyteljesítményű ventilátor fordulatszámának csökkentésé-

hez a Forgókapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók járásá-

val ellentétes irányba kell forgatni.  

 A nagyteljesítményű ventilátor aktuális fordulatszámának táro-

lásához nyomja meg a Forgókapcsoló funkciókapcsoló köze-

pében a rögzítő gombot. 

  A forgókapcsoló kéken világít.  

  Az aktuális fordulatszám beállított fordulatszámként tárolásra 

került. 

 A nagyteljesítményű ventilátor beprogramozott fordulatszámá-

nak beállításához nyomja meg ismét a Forgókapcsoló funkció-

kapcsoló közepében a rögzítő gombot. 

  Elindul a beállított fordulatszám. 

7.4.3 A szórófej dőlésszögének beállítása 

A szórófej dőlését működés közben fokozatmentesen be lehet 

állítani. 

  Döntési tartomány: –20° … +20° 

 Óvatosan nyissa ki a dőlésszög-beállító reteszt.  

 Fogja meg a szórófejet a dőlésszög-beállításra szolgáló 

fogantyúnál.  

 A dőlésszög-beállításra szolgáló fogantyú segítségével állítsa 

be a kívánt dőlést.  

 Rögzítse ismét a dőlésszög-beállító reteszt. 

  A szórófej dőlése be van állítva. 

 
A szórófej döntése 

7.4.4 A világítás bekapcsolása/kikapcsolása 

A nagyteljesítményű ventilátor lámpája a nagyteljesítményű venti-

látor helyének az optimális kivilágítására szolgál. 

A világítás bekapcsolása 

 A világítás bekapcsolásához nyomja meg a Világítás funkció-

kapcsolót. 

  Bekapcsol a nagyteljesítményű ventilátor lámpája. 

  A lámpa Standby üzemmódban is világít. 
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A világítás kikapcsolása 

 A világítás kikapcsolásához nyomja meg a Világítás funkció-
kapcsolót. 

 Kikapcsol a nagyteljesítményű ventilátor lámpája. 
 

 

7.4.5 Ventilátorteljesítmény növelés (Boost) 

A nagyteljesítményű ventilátor teljesítménye 120%-os teljesít-

ményre növelhető. 

 Üzemeltesse a nagyteljesítményű ventilátort.  

  Lásd az „A nagyteljesítményű ventilátor beindítása” feje-

zetet.  

 A teljesítmény növeléséhez nyomja meg a Teljesítmény-

növelés (Boost) funkciókapcsolót. 

  A nagyteljesítményű ventilátor teljesítménye 120%-ra emel-

kedik.  

  Villognak a forgókapcsoló körüli LED-ek. 

 A kiindulási teljesítmény beállításához nyomja meg ismét a 

Teljesítménynövelés (Boost) funkciókapcsolót. 

 A nagyteljesítményű ventilátor teljesítménye a kiindulási 
teljesítményen áll. 

Vagy 

 A nagyteljesítményű ventilátor teljesítményének csökkentésé-

hez forgassa a Forgókapcsoló funkciókapcsolót az óramutatók 

járásával ellentétes irányba.  

  Automatikusan beáll a 100% nagyteljesítményű ventilátor-

teljesítmény.  

  Ezt követően csökken a nagyteljesítményű ventilátor telje-

sítménye. 

  A nagyteljesítményű ventilátor teljesítménye beáll a kiválasz-

tott teljesítményre. 

7.4.6 A nagyteljesítményű ventilátor leállítása 

 A nagyteljesítményű ventilátor leállításához nyomja meg a 

Nagyteljesítményű ventilátor Stop funkciókapcsolót. 

  A nagyteljesítményű ventilátor leállt. 

 A kezelőegység kikapcsolásához nyomja meg ismét a 

Nagyteljesítményű ventilátor Stop funkciókapcsolót. 

  A kezelőegység kikapcsol. 

 Használat után hagyja a nagyteljesítményű ventilátort kihűlni.  

 A nagyteljesítményű ventilátort el lehet pakolni. 
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7.5 Működés vízköd alkalmazásával 

  ! VIGYÁZAT! 

Botlásveszély! 

Amennyiben üzem közben vízködöt alkalmaz, a kiegészítő felsze-

relés miatt fennáll a veszély, hogy megbotlik.  

 Mozgás közben figyeljen a talajra. 

 

7.5.1 Vízködhasználat 

 A vízköd bekapcsolt és kikapcsolt nagyteljesítményű ventilá-

torral egyaránt generálható. 

 

Vízköd készítése légáramlás nélkül 

 Nyissa ki a stabilizátort.  

 Oldja ki a stabilizátor reteszét.  

 Hajtsa ki a stabilizátort.  

 Zárja ismét a stabilizátor reteszét. 

 Csatlakoztassa a megfelelő vízellátást.  

 A vízellátást biztosító tömlőket hátulról vezesse a nagytel-

jesítményű ventilátorhoz.  

  Max. 5 bar víznyomás, és kb. 200 l hozam. 

  Vízköd keletkezik. 

Vízköd készítése légáramlással 

 Nyissa ki a stabilizátort.  

 Oldja ki a stabilizátor reteszét.  

 Hajtsa ki a stabilizátort.  

 Zárja ismét a stabilizátor reteszét. 

 Csatlakoztassa a megfelelő vízellátást.  

 A vízellátást biztosító tömlőket hátulról vezesse a nagytel-

jesítményű ventilátorhoz.  

  Max. 5 bar víznyomás, és kb. 200 l hozam. 

 Üzemeltesse a nagyteljesítményű ventilátort. 

  Lásd az „A nagyteljesítményű ventilátor beindítása” fe-

jezetet. 

A vízködhöz légáram társul. 

Vízköd 
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7.5.2 Könnyűhab előállítása 

 A következő felszerelésekkel könnyűhabot lehet előállítani. 

• Habképző anyag 

• Habbekeverő 

• Habháló 

• Gégecső 

A könnyűhab használat indítása 

 Nyissa ki a stabilizátort. 

 Oldja ki a stabilizátor reteszét. 

 Hajtsa ki a stabilizátort. 

 Zárja ismét a stabilizátor reteszét. 

 Csatlakoztassa a megfelelő vízellátást. 

 A vízellátást biztosító tömlőket hátulról vezesse a nagytel-

jesítményű ventilátorhoz. 

  Max. 5 bar víznyomás, és kb. 200 l hozam. 

 Az integrált feszítőszíjjal szerelje a habhálót a szórófejre. 

 Szerelje a gégecsövet a habháló fölé, és rögzítse a feszítő-

szíjjal. 

 A szórófejbe történő beszippantás megakadályozása érdeké-

ben rövidítse a feszítőszíjat az okvetlenül szükséges hosszú-

ságra. 

 A beszippantás elkerülése érdekében a feszítőszíjak végeit 

rögzítse a nagyteljesítményű ventilátor fogantyúihoz vagy ke-

retéhez. 

 Szerelje fel a bekeverőt. 

 Szerelje a nagyteljesítményű ventilátoron lévő kapocshoz. 

Vagy 

 Szerelje a nagyteljesítményű ventilátor és vízellátás közé.  

 Üzemeltesse a nagyteljesítményű ventilátort. 

  Lásd az „A nagyteljesítményű ventilátor beindítása” feje-

zetet. 

 A nagyteljesítményű ventilátor könnyűhabot ad le.  

  A kereskedelmi forgalomban kapható többfokozatú habképző 

anyagok esetében a légbevitellel a következő habosítás 

érhető el. 

• 1:500 ... 1:800 

A könnyűhab használat befejezése 

 Állítsa le a habellátást. 

 Állítsa le a nagyteljesítményű ventilátort. 

  Lásd a „A nagyteljesítményű ventilátor leállítása” feje-

zetet. 

  A könnyűhab-üzem leállt. 

 

 

Minden habhasználat után öblíteni kell minden részt, ami habbal 

érintkezett. 
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7.5.3 Öblítés könnyűhab használat után  

 Állítsa le a habellátást.  

 Generáljon vízködöt a nagyteljesítményű ventilátorral.  

 Addig kell mosni, míg a ventilátorból már csak tiszta víz 

távozik.  

 Szerelje le a habhálót és a gégecsövet.  

 Szerelje le a bekeverőt.  

 Hagyja a nagyteljesítményű ventilátort kihűlni.  

 Könnyű permetezéssel távolítsa el a habanyagmaradvá-

nyokat. 

 Az öblítés véget ért. 

 

 

Az öblítést minden habhasználat, valamint minden tengervízzel 

vagy szennyezett vízzel végzett munka után alaposan el kell 

végezni. 
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8 Szerviz és tisztítás 

8.1 Ápolás 

  MEGJEGYZÉS 

A nagynyomású tisztítóval történő tisztítás károsítja az alkat-

részeket! 

A nagynyomású tisztítóból kilépő víz károsíthatja a termék 

alkatrészeit. 

 Ne tisztítsa a terméket nagynyomású tisztítóval! 

 
Az ápolási munkák olyan munkák, amelyeket a célirányosan 

kiképzett tűzoltók el tudnak végezni. 

Ezeket a munkákat a termék optimális működésének biztosítása 

érdekében rendszeresen, különösképpen pedig minden egyes 

használat után el kell végezni. 

 Tisztítsa meg és tartsa olvasható állapotban a figyelmeztető 

táblákat.  

 Pótolja a hiányzó vagy sérült táblákat. 

 A termék tisztításához ne használjon folyóvizet. 

 Tisztítsa meg alaposan nedves rongy segítségével. 

 A szerelvények és LCS-kezelőmezők tisztításához kizárólag 

nedves rongyot használjon. A fröcskölt víz károsíthatja az 

elektromos alkatrészeket.  

 Ne használjon oldószert. 

8.1.1 A jármű és a felszerelés szárítása 

A felszerelés és a jármű élettartamának megtartása érdekében 

csak száraz felszerelést helyezzen a járműbe. 

 Bepakolás előtt hagyja megszáradni a felszerelést és a 

készülékeket.  

 A szertárban nyissa ki a jármű málhatereit. 

8.2 Vizsgálat és ellenőrzés 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

Baleset- és sérülésveszély! 

A támasztó és tároló rendszerek hibái, valamint a nem szabályo-

san javított felszerelés súlyos balesetet okozhat, vagy veszélyez-

tetheti a bevetés sikerét. 

 A keletkezett hibákat okvetlenül el kell hárítani, mielőtt hasz-

nálnák a tárgyakat. 
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A felülvizsgálat és ellenőrzés olyan munka, amit a terméket jól 

ismerő, erre megfelelően kiképzett tűzoltó személyzet kell elvé-

gezzen. 

Ezeket a munkákat a termék optimális működésének biztosítása 

érdekében rendszeresen, különösképpen pedig minden egyes 

használat után el kell végezni. Ellenőrizni kell a támasztó és tároló 

rendszerek komponenseinek, reteszeinek és rögzítőinek állapotát, 

valamint a biztonságos tárolást. 

 

 

Lásd az egyes málhafelszerelések és készülékek használati 

útmutatóját! 

 
 Ellenőrizni kell, hogy a nagyteljesítményű ventilátor működ-

tetői könnyen működnek-e.  

 Ellenőrizni kell a nagyteljesítményű ventilátor sérüléseit vagy 

hibáit.  

 Ellenőrizni kell a nagyteljesítményű ventilátor védőrácsának 

biztonságosságát.  

 Helyezze üzembe a nagyteljesítményű ventilátort, és 
ellenőrizze a helyes működését.  
 Lásd az „A nagyteljesítményű ventilátor beindítása” 

fejezetet. 
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8.3 Szervizelés 

A szervizmunkák olyan munkák, amelyeket csakis speciálisan 

felhatalmazott szakemberek végezhetnek el.  

Ezeket a munkákat gyártói előírás szerint kell elvégezni, vagy 

elvégeztetni.  

 

 

A szervizintervallumokat, valamint a hatóságilag előírt ellenőrzési 

határidőket be kell tartani, és azokról írásos feljegyzést kell 

készíteni. 

 
 

 

 

Lásd az egyes málhafelszerelések és készülékek használati 

útmutatóját! 

 
 

  MEGJEGYZÉS 

Az információk, óv- ill. védintézkedések figyelmen kívül hagyása 

károsodáshoz és a garancia elvesztéséhez vezethet. 

 
 

Rosenbauer Original Service 

 A biztonságos működés biztosítása, és a termék élettartamá-

nak meghosszabbítása érdekében be kell tartani az összes 

előírt szervizintervallumot.  

 Csak a szakértők által rendszeresen karbantartott technika 

tud megfelelni a magas követelményeknek. 

A Rosenbauer szervizpartnerek örömmel nyújtanak átfogó taná-

csokat az ellenőrzésekről és a Service PLUS-ról, valamint az 

ellenőrzési és karbantartási munkák pontos terjedelméről és 

költségeiről. 

 További információ a www.rosenbauer.com honlapon található. 

8.3.1 Akkumulátor 

  ! FIGYELMEZTETÉS! 

Sérülésveszélyes áramütés veszélye! 

Elektromos áramot vezető elemek közvetlen megérintésekor 

fennáll a súlyos sérülés veszélye. 

 A munkák megkezdése előtt a berendezést áramtalanítani 

kell. 

 Távolítsa el a hálózati kábelt vagy akkumulátorokat. 

 

 

http://www.rosenbauer.com/
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  ! VIGYÁZAT! 

Fennáll a robbanás, tűz és kémiai égési sérülések, illetve az 

anyagi kár veszélye! 

Helytelen használat, vagy nem eredeti alkatrészek használata 

esetén fennáll a robbanásveszély. A vegyi anyagok vagy 

elszabaduló alkatrészek sérülést okozhatnak. 

 Csak eredeti akkumulátorokat szabad használni.  

 Csak eredeti akkumulátortöltőt szabad használni.  

 Az akkumulátorokat helyesen kell használni.  

 Kerülje a haj és a szemek érintkezését a szivárgó 

anyagokkal.  

 A meghibásodott akkumulátorokat/elemeket ártalmatlanítsa 

szabályosan. 

 

Égési sérülés veszélye! 

Az akkumulátor töltése során az akkumulátor és az elektronika 

melegszik. 

 Töltés közben ne nyúljon az akkumulátorhoz vagy 

elektronikához.  

 Töltés közben az akkumulátort ne tartsa éghető anyagok 

közelében.  

 Az akkumulátort csak száraz állapotban és tűzbiztos helyen 

szabad tölteni.  

 Töltés után hagyja az akkumulátort lehűlni. 

 

Fennáll a kézsérülés veszélye! 

Az akkumulátorcsere során sérülhetnek a kezek. 

 Az akkumulátorcserénél kesztyűt kell viselni. 

 

Akkumulátorcsere  

Az akkumulátort csak sérülés esetén kell cserélni. 

 A sérült akkumulátort késedelem nélkül ki kell cserélni. 

 A kulcs segítségével ki kell nyitni az akkumulátor reteszét.  

 Az akkumulátort ki kell venni a tartóból.  

 A teljesen feltöltött akkumulátort helyezze a nagyteljesítményű 

ventilátorban található tartóba.  

 A kulcs segítségével zárni kell az akkumulátor reteszét. 

 Az akkumulátor ki van cserélve. 

Akkumulátortöltés 

Az akkumulátort 3 különböző módon lehet feltölteni: 

•  Gyorstöltés hálózati csatlakozással  

•  Gyorstöltés a szertárban található külső akkumulátortöltővel 

(tartozék)  

•  Szinten tartó töltés a tűzoltó gépjárműnél, a 24 V-os MAG-Code 

csatlakozón keresztül 
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 Az akkumulátor számára ajánlott a gyorstöltést használni, 

hálózati csatlakozással. 

 Üzembe helyezés előtt az akkumulátorok teljesen fel kell 
legyenek töltve.  

 Használjon eredeti akkumulátorokat és akkumulátortöltőket! 

 

 

Az akkumulátort csak az 1. változaton keresztül szabad tölteni. 

Több változaton keresztül történő párhuzamosan töltés TILOS! 

 

Gyorstöltés hálózati csatlakozással 

  Töltéshez az akkumulátort nem kell kivenni a tartóból.  
  A nagyteljesítményű ventilátort töltés közben is lehet 

használni 
  A töltési idő kb. 3 óra. 
 Kapcsolja be az Akkumulátor főkapcsoló-t.  
 A hálózati csatlakozón keresztül csatlakoztassa a 

nagyteljesítményű ventilátort az áramforráshoz. 
  Automatikusan beindul a töltési folyamat.  
  A Digipot-on világít a Töltésvezérlés jelzőfény.  
  A töltési folyamat befejezését követően a töltőkészülék 

automatikusan átvált töltés szinten tartásra.  
  Az akkumulátor teljesen fel van töltve. 

Gyorstöltés külső akkumulátortöltő segítségével 

  A töltési folyamathoz az akkumulátort ki kell venni a tartóból.  

  A töltési idő kb. 6 óra.  

 A kulcs segítségével ki kell nyitni az akkumulátor reteszét.  

 Az akkumulátort ki kell venni a tartóból.  

 A Külső töltőkészülék csatlakozón keresztül csatlakoztassa az 

akkumulátort a külső töltőkészülékhez. 

  Automatikusan beindul a töltési folyamat.  

  Az akkumulátor automatikusan bekapcsol a töltési 

folyamathoz. 

  Kövesse a külső akkumulátortöltő utasításait. 

 Az akkumulátor teljesen fel van töltve.  

 Csatlakoztassa le az akkumulátort a külső akkumulátortöltőről.  

 A teljesen feltöltött akkumulátort helyezze a nagyteljesítményű 

ventilátorban található tartóba. 

  A kulcs segítségével zárni kell az akkumulátor reteszét. 

  Használni lehet a nagyteljesítményű ventilátort. 

Töltés szinten tartás a tűzoltó gépjárműben 

  Töltéshez az akkumulátort nem kell kivenni a tartóból.  

  A tűzoltó gépjárműben ne üzemeltesse a nagyteljesítményű 

ventilátort. 
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  Nem gyorstöltésről, hanem töltés szinten tartásról van szó.  

  A töltés lényegesen kevesebb energiával történik.  

  Teljesen üres akkumulátor esetében a töltési idő kb. 24 

óra lehet.  

 A járműben rögzítse rendesen a nagyteljesítményű ventilátort.  

 Kapcsolja be az Akkumulátor főkapcsoló-t.  

 A 24 V-os MAG-Code csatlakozón keresztül csatlakoztassa a 

nagyteljesítményű ventilátort a töltés szinten tartásához. 

  Automatikusan beindul a töltés szinten tartás.  

  A Digipot-on világít a Töltésvezérlés jelzőfény.  

  Figyeljen a töltés szinten tartó táplálására. Lásd a 

gépjárműgyártó használati útmutatóját. 

  Az akkumulátor teljesen fel van töltve. 
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9 Hibaelhárítás 

9.1 Meghibásodások 

 

 

Amennyiben a hibákat vagy javításokat nem tudja egyértelműen 

azonosítani vagy orvosolni, vegye fel a kapcsolatot a Rosenbauer 

ügyfélszolgálattal, vagy a legközelebbi Rosenbauer szervizzel. 

 

9.2  Figyelmeztetések 

9.2.1  Akkumulátorérzékelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A funkciókapcsolón lévő állapotjelző LED-ek figyelmeztetésként is 

szolgálnak. 

Az Akkumulátorérzékelés figyelmeztetésnél az állapotjelző LED-ek 

pirosan világítanak. A bal oldali állapotjelző LED a bal oldali 

akkumulátort mutatja. A jobb oldali állapotjelző LED a jobb oldali 

akkumulátort mutatja. 

Az Akkumulátorérzékelés figyelmeztetés az alábbi hibák esetén 

jelentkezik: 

  Az akkumulátor ki van kapcsolva.  

  Még nem jött létre a kommunikáció az akkumulátor felé (Bus-

hiba). 

Akkumulátorérzékelési figyelmeztetés a Digipot-nál 
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9.2.2 Akkumulátorhiba 

 

A funkciókapcsolón lévő állapotjelző LED-ek figyelmeztetésként is 

szolgálnak. 

Az Akkumulátorhiba figyelmeztetésnél az összes állapotjelző LED 

pirosan villog, és egy figyelmeztető hangjelzés hallatszik. 

Az Akkumulátorhiba figyelmeztetés az alábbi hibák esetén 

jelentkezik: 

•  Az egyik akkumulátor túlmelegedett. 

•  Az integrált töltőkészülék túlmelegedett. 

•  Az akkumulátorkapacitás 15% alá süllyedt. 

 

 

10 Ártalmatlanítás 

A készülék kezelésénél és javításánál használt anyagokat és régi 

alkatrészeket környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani. 

Akkumulátorok ártalmatlanítása 

Az akkumulátorokat, mivel káros anyagokat tartalmaznak, 

szakszerűen kell ártalmatlanítani. 

 Az akkumulátorokat sose dobja háztartási hulladékba!  

 Kövesse a helyi előírásokat. 

Fém, gumi és műanyag alkatrészek ártalmatlanítása 

A fém, gumi és műanyag alkatrészek helytelen ártalmatlanítása 

szennyezi a környezetet. 

 Kövesse a helyi előírásokat. 

A vezérlőberendezések ártalmatlanítása 

A vezérlőberendezések különleges hulladékok, és szakszerű 

ártalmatlanítást igényelnek.  

 Kövesse a helyi előírásokat. 

Akkumulátorhiba figyelmeztetés a Digipot-nál 
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11 Műszaki adatok 

11.1 Nagyteljesítményű ventilátor 

FANERGY B16 nagyteljesítményű ventilátor 

Gyártó Rosenbauer 

Típus FANERGY B16 

Szórófej  

Ventilátor propeller 8 lapátos nagyteljesítményű 

propeller 

Terelőlapok 9 terelőlap az optimalizált 

áramlási minta létrehozásához 

Levegő kilépési átmérő kb. 410 mm (16 in) 

Térfogatáram 

ISO 5801 szerint 

5154 m3/h 

Állandó tolóerő 

ISO 13350 szerint 

21,6 N 

Nagyteljesítményű ventilátor 

méretek 

 

Mélység 355 mm (14 in) 

Szélesség 520 mm (20,5 in) 

Magasság 640 mm (25,2 in) 

Teljesítmény 1170 W 

Feszültség 110/230 V 

Frekvencia 50/60 Hz 

Védelem IP54 

Töltés szinten tartó csatlakozó 24 V/2 A 

Csatlakozó kábel  

Hossz 1,5 m 

Típus Schuko, Nema, British Stan-

dard, CEE vagy 23-Schweiz 

Súly < 25 kg 

Motor 

Motortípus Permanens mágneses 

gerjesztésű szinkronmotor 

Motorteljesítmény 1250 W 
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Akkumulátor 

Típus Lítium-ion akkumulátor 

Kivitel Gyorscsere rendszerrel 

cserélhető  

Darabszám 2 

Névleges feszültség 36 V 

Kapacitás/akkumulátor 11,6 Ah 

Üzemidő akkumulátoros 

üzemmódban 

60 perc 100%-os teljesítmény-

nél, külső áramellátás nélkül 

30 perc 120%-os teljesítmény-

nél (Boost-üzem), külső áram-

ellátás nélkül 

 

 

12 Pótalkatrész jegyzék 

12.1 Pótalkatrész jegyzék 

A nagyteljesítményű ventilátor pótalkatrész katalógusa az alábbi 

linken érhető el: 

https://spareparts.rosenbauer.com/template/index.php 

Felhasználónév: Fan 

Jelszó: Fan 

 

 

Bejelentkezéskor okvetlenül oda kell figyelni a kis- és nagybetűkre. 
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Rövidítések jegyzéke 
 

Általános rövidítések 

m méter 

mm milliméter 

dB decibel 

min perc 

s másodperc 

l liter 

kg kilogramm 

l/min liter/perc 

km/h kilométer/óra 

kg/s kilogramm/másodperc 

 

 


