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Højtydende  
overtryksventilator



One for all.
Ventilation. Køling. Fremstilling af skum.





Rosenbauer – Højtydende overtryksventilator

Vigtig for mandskabets sikkerhed.

Anvendes allerede i førsteindsatsen.

Ventilatoren, med helt i front fra start

Giftig røg, dårlig sigtbarhed og høj temperatur: ofte er 
det vanskelige betingelser, som indsatsmandskabet skal 
arbejde under ved indsats i en brændende bygning. Brugen 
af en højtydende overtryksventilator kan være en afgøren-
de forskel i præcis disse situationer. At placere og aktivere 
overtryksventilatoren ved tilluftsåbningen hurtigst muligt, 
giver store fordele og forbedret sikkerhed for både indsats-
mandskabet og indespærrede

 ▪ Umiddelbar forsyning med frisk luft til indsatsmandska-
bet og personer truet af røg

 ▪ Bedre sigtbarhed som følge af den hurtige udledning af 
røgen fra bygningen

 ▪ Overblik over røgens udledning fra flugtvejstrapper og 
flugtvejsgange

 ▪ Reducerer risikoen for overtænding
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Større sikkerhed for det indtrængende  
indsatsmandskab

Brugen af overtryksventilation, som en integreret og 
indøvet del af førsteindsatsen, er en støtte til indsats-
mandskabet, der hurtigere og mere sikkert kan påbegynde 
en indendørs slukningsindsats. I visse situationer, vil et 
indendørs slukningsarbejde kun være muligt og forsvarligt 
ved samtidig brug af en overtryksventilator. En effektiv 
ventilering giver indsatsmandskabet bedre muligheder for 
en hurtig indsats. Det giver flere fordele for indsatsmand-
skabet:

 ▪ Kortere indsatstid
 ▪ Hurtigere lokalisering af savnede personer
 ▪ Større følelse af sikkerhed for indsatsmandskabet  
(ingen nervøsitet på grund af manglende sigtbarhed)

 ▪ Bedre og hurtigere afsøgning af rum 

Navnet forpligter: Rosenbauer 

I mere end 150 år, har Rosenbauer været pioner og partner for beredskaberne. Vi er eneståen-
de til at levere effektive løsninger til enhver situation i brandbekæmpelsen. 

Fra forebyggende brandbekæmpelse til alle typer af brandslukningskøretøjer, fra digitalt udstyr 
til personligt udrustning og materiel. Som systemleverandør, er Rosenbauer den førende med 
kompetence og erfaring. For Rosenbauer, betyder perfektion, at vi fastholder vores position som 
den førende i udviklingen. Det er derfor vi fortsat vil sætte nye standarder med vores tekno-
logiske udvikling indenfor brand og redning. I tæt dialog med vores kunder, udvikler vi de helt 
rette løsninger så vi altid er på kundens side når i har mest brug for os. Worldwide. Alt hvad du 
behøver for at være optimalt rustet i det afgørende øjeblik.
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Reducerede skader på 
ejendom og inventar

Taktisk ventilation sikrer
 ▪ reducerede skader på 
bygning som følge af den 
hurtigere slukningsindsats

 ▪ reduktion af vandskade som 
følge af en mere målrettet 
brug af slukningsmidler

 ▪ reduktion af udgifter til reno-
vering efter brand
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Rosenbauer – Højtydende overtryksventilator

The all-in-one ventilator.

Alsidig. Driftsikker. Smart.
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Teknologien bag luftstrømning

Hjertet i den høje ydelse fra ventilatoren er propellen. 
Den patenterede styreenhed minimerer turbulens og den 
aerodynamisk designede propel sikrer en velfungerende 
og optimeret luftstrømning.

Perfekt håndtering: kompakt og let

Samtidig med Rosenbauer-ventilatorens høje ydelse, er 
den også den mest kompakte og lette i sin klasse. På den 
ene side, så spares der plads i brandkøretøjet, og samtidig 
betyder det, at ventilatoren kan anvendes på steder med 
begrænset plads.

Den bedste funktion af ventilatoren  
opnås ved en opstilling to trin fra 
tilluftsåbningen. Iagttag dog altid 
nationale regler og standarder.



Ventilation via kældertrappe (-20°)

Startopstilling (+20°)

Højtydende overtryksventilator – Rosenbauer
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De bedste sigtbarhed: LED belysningspakken

Et avanceret LED belysningssystem giver den største sikker-
hed under brugen af ventilatoren. Arbejdsområdet og betje-
ningsgrebene bliver oplyst og samtidig undgås blænding.

Også med frem: et skumnet

Alle ventilatorere kan også fremstille 
skum. Det nødvendige net er praktisk 
placeret i et specialdesignet rum 
under motoren.

Mere end luft: vandtåge

Dysen til vandtåge er placeret 
centreret på fronten af ventilatoren. 
Dermed bliver ventilatoren en 
generator for vandtåge. Temperatur-
følsomt gods kan dermed køles fra 
større afstand, takket være den store 
kastelængde.

Inklusiv: kiler til døre  

Det er vigtigt, at ventilationsåbninger 
holdes åbne når bygningen ventileres. 
For at sikre, at vinduer og døre hurtigt 
og sikkert bliver fastholdt åbne, har 
ventilatoren plads til delete ax. fire 
kiler opbevaret og forsvarligt fastgjort 
direkte på aggregatet.

I alle indsatssituationer: 40° justerbar 
hældningsvinkel 

Takket være den vedligeholdelsesfrie gasstøddæmper, 
kan blæseren justeres trinløst uden værktøj indenfor en 
vinkel på 40°. Det sikrer en stor fleksibilitet og en hurtig 
opstilling på skadestedet. Den maksimale hældnings-
vinkel på +20° anvendes hvor tilluftåbningen ligger over 
terræn, den negative hældningsvinkel på højst  -20° 
anvendes hvor tilluftåbningen for eksempel er trapper, 
kælderrum eller ventilationskanaler.



I den friske 
vind.





Indsats uden problemer.

Ensartet. Selvforklarende. Letvægt.

Kompakt og let 

Under udviklingen af ventilatorerne, havde Rosenbauers teknikere fokus på, 
at udvikle mulitfunktionelle aggregater, der er ekstremt kompakte uden at 
gå på kompromis med kravet om høj ydelse. Det resulterede i den mindste 
ventilator i 16" klassen og er en yderst kompakt batteridrevet ventilator. Det 
beskedne pladsbehov giver mere plads til andet udstyr i køretøjet.

Simpel håndtering 

Alle ventilatorere kan transporteres, 
opstilles til indsats og betjenes af en 
person. Takket være den beskedne 
vægt og skulderstroppen, kan  
RTE AX B16 batteri-ventilatoren 
ubesværet bæres ad trapper. Det 
gennemtænkte design muliggør en 
hurtig opstilling og start. Når håndtag 
foldes op på E og V modeller, vil dysen 
automatisk stille sig i den oftest 
anvendte angrebsposition (+20°).

Rosenbauer – Højtydende overtryksventilator
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RTE AX B16 kan let og ubesværet transporteres ad trapper ved hjælp af skulderremmen.



Indsats uden problemer.

Velkendt 

Ventilatorernes funktionskoncept er vel-
kendt. Det kan genkendes i mange andre 
Rosenbauer produkter. Med et hurtigt 
blik genkendes betjeningen og reduceret 
uddannelsesbehovet, da brandmandska-
bet hurtigt bliver fortrolig med det nye 
produkt. Med dette bliver betjeningen 
mere enkel, særligt i pressede situationer, 
hvor muligheden for fejl reduceres.

Intuitiv logik 

Bortset fra det faktum, at ventilatorere 
kan betjenes som mange andre Rosen-
bauer produkter, var en logisk og intuitiv 
betjening højt proriteret af designerne 
under udviklingen. Det gør betjeningen 
så enkel som mulig. Et eksempel: venti-
latoren startes med den grønne knap, og 
stoppes med den røde knap. Det betyder 
en stor sikkerhed for en vellykket indsats, 
også med mindre rutineret mandskab og i 
en presset situation.

Integreret fejlindikator 

Den seneste generation af højtydende 
ventilatorere kommunikerer endnu 
bedre med indsatsmandskabet. Hvis 
der er et problem med aggregatet, 
eks. at batterikapaciteten er for lav 
- vil aggregatet give signal på LED 
panelet og samtidig vil der blive givet 
et akkustisk signal. Intet står i vejen 
for en målrettet og hurtig problemløs-
ning.

Højtydende overtryksventilator – Rosenbauer
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Betjeningen er lettere og 
mere sikker end nogensinde.

E og V modellerne kan opstilles til indsats (+20°) med en enkelt bevægelse.
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Brug af vandtåge og skum.

Fordelene ligger i detaljerne.
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Multifunktionel anvendelse

Indsatstaktisk er der yderligere to karakteristika for ventila-
toren, der er relevante: den kan producere både vandtåge 
og skum. Den mobile højtydende ventilator er udstyret 
med en vanddyse, centralt placeret. Takket være den store 
kastelængde på vandtågen, kan bygninger, trykbeholdere, 
farligt gods, containere, batterier m.m. køles og beskyttes 
fra en sikker afstand. Vandtågen kan også anvendes til at 
slå farlige gasser og dampe ned. Herudover kan ventilato-
ren anvendes som skumgenerator. 

Centralt placeret vanddyse

Med den centrale placering af vanddysen kan vandtågen 
sendes frem med endnu større kraft. Der kan opnås  
op til 20 meter kastelængde ved brug af ventilatoren.  
Ved et vandtryk på ca. 5 bar, er vandydelsen ca. 200 liter/
min. Skumtallet ligger indenfor 1:500 til 1:800.  
Ventilatoren kan opstilles hurtigt og intuitivt, intet ekstra 
udstyr, ingen koblinger og er kompatibel med det øvrigt 
forekommende udstyr ved beredskabet. Der kan tilkobles 
en brandslange direkte til ventilatoren via en C- Storz 
kobling, og hermed er ventilatoren forsynet med vand  
og kan frembringe vandtåge.

Centralt placeret vanddyse.

Kastelængde op til 20 meter er mulig.
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Ventilatoren som skumgenerator

Ventilatoren kan også producere skum ved hjælp af et 
skumnet. På V og E modeller opbevares nettet i et ma-
gasin under motoren og kan derfor hurtigt findes frem. 
Nettet bliver let og ubesværet trukket ud over ventilatorens 
beskyttelsesskærm og fastgøres. Skummet kan fremstilles 
ved hjælp af en supplerende Z2 tilblander i standardudfø-
relse. Skum til brandslukning kan ved hjælp af en luft-
slange ledes til kælderrum eller andre lavtliggende rum. 
Alternativt, kan ventilatoren også indsættes fra en drejesti-
ge hvis en bygning skal sikres med skum.
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Med en luftslange ledes der skum til en kælder og andre lavtliggende rum.

Montering af skumnettet.



Den bedste løsning  
til enhver situation.



Den bedste løsning  
til enhver situation.
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Den bekvemme ventilation.
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Så fleksibel er RTE AX B16.

Tekniske data RTE AX B16

Motor ydelse/batterikapacitet 1,25 kW/26,1 Ah

Diameter på propelhus Cirka 16"/410 mm

Luftydelse i overensstemmelse 
med ISO 5801

5.154 m3/h

Overholder ISO 13350 21,6 N

Dimensioner (B x H x D) 520 x 600 x 355 mm

Driftstid på batteri ved 100 % 
ydelse

60 min

Driftstid på batteri ved 
funktionen BOOST

30 min

Vægt Cirka ≥ 25 kg

Et kraftfuldt batteri. 

Lithium-ion-batteriet på RTE AX B16 
er en ekstremt effektiv og langvarig 
energileverandør. Det er et af de mest 
moderne på markedet og takket være 
det intelligente batteristyringssystem 
sikrer det en lang levetid og lang levetid. 
Batteriet leverer 953 watt timer, hvilket 
muliggør en uafbrudt indsats i 60 minut-
ter ved fuld kraft. Det gør det enkelt at 
gennemføre enhver indsats.

To driftsformer 

RTE AX B16 kan drives enten med batteri eller kabeltilslutning. Det muliggør hurtig drift ved start af en indsats. En driftstid 
på 60 minutter ved fuld kraft er tilstrækkeligt ved de fleste indsatser: hvis det tager længere tid, kan der, uden afbrydelse, 
kobles om fra batteridrift til netdrift. Hvis der er behov for en ekstra stor luftmængde, kan BOOST drift være en mulighed.

Et afprøvet og højtydende batteri sikrer lang levetid.
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  Transporthjul
Ved hjælp af transporthjulene, er det 
ikke blot muligt at bære ventilatoren, det 
er også muligt at køre let og ubesværet. 

  RTE AX B16 batteridrevet ventilator.

  Trinløs variabel 
overtryksventilering
Blæserhuset på  
RTE AX B16  
kan justeres trinløst  
i hældningsvinkler  
fra -10° til +20°. 

  Centralt placeret vanddyse
Som option kan der leveres 
integreret vanddyse eller udstyr 
til skumfremstilling.

  Ultra-light og robust
Det primære fokus ved udviklingen af  
RTE AX B16 var at reducere vægten og 
gøre den robust på samme tid. Resultatet: 
50 % vægtbesparelse sammenlignet med 
ikke batteridrevne aggregater.

  Integreret styreenhed 
med beskyttelsesgitter
Yder en kraftfuld og  
effektiv luftstrøm. 



Højtydende overtryksventilator – Rosenbauer
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  BOOST mode
Hastigheden kan reguleres 
trinløst. Hvis der er brug for 
mere kraft på ventilationen, så 
kan BOOST mode anvendes.

  LED belysning 
Belysningen af 
betjeningspanelet er 
energisparende 
og blændfri.

  Højtydende batteri
Lithium-ion-batteriet har  
kapacitet til 60 minutters 
drift ved fuld kraft. Der 
kan til enhver tid omkob-
les til ekstern strømfor-
syning via et strømkabel.

  Kiler
For at fastholde døre, vinduer, elevatorere og 
ventilationskanaler, er der placeret kiler af 
skridsikker silikone som en del af udstyret.

  Kraftfuld og ren
Elmotoren er kraftfuld, 
stille og fremfor alt em-
missionsfri. Det giver 
en ekstra sikkerhed 
for indsatsmandskabet 
under gennemførelsen 
af ventilationsopgaven.

  Letvægt. Uafhængig. Kraftfuld.

  Hovedafbryder
For at aktivere og deaktivere 
den højtydende ventilator  
skal hovedafbryderen betjenes 
for sikkert at aktivere og  
deaktivere den.



  Mange anvendelsesmuligheder.

Scenario 2:  
Ventilation over 
lang afstand, brug 
af en supplerende 
ventilator

Scenario 1:
Ventilation af et tilrøget objekt

Scenario 3:
Ventilation af lavtliggende  
områder

Kan anvendes overalt

På grund af den lave vægt, 
uafhængigheden af ekstern 
strømforsyning og nul emmis-
sion, RTE AX B16 er den det 
perfekte valg som den primære 
eller supplerende ventilator i 
en bygning.

Ventilation af kanaler

Som følge af det avancere-
de design, kan RTE AX B16 
anvendes til ventilation af 
kanaler.

Højtydende overtryksventilator – Rosenbauer
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To motorvarianter.
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Tekniske data FANERGY V16 FANERGY V22

Forbrændingsmotor B&S 1-cylinder 4.8 kW (6.5 hk) eller
Honda 1-cylinder GX200 4.8 kW (6.5 hk)

Diameter på propelhus Cirka  16"/410 mm Cirka 22"/560 mm

Luftydelse i overensstemmelse  
med ISO 5801 5.981 m3/h 13.672 m³/h

Overholder ISO 13350 27.5 N 69.8 N

Dimensioner (B x H x D) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 

Vægt (inklusive olie med uden brændstof) Cirka 45 kg Cirka 49 kg

Brændstoftank/kapacitet Blyfri benzin ≥ 91 oktan/cirka 3 l

Driftstid med fuld tank Cirka 110 min. ved fuld ydelse

  Forbrændingsmotor

FANERGY V16 FANERGY V22 med Briggs & Stratton motor

Det kraftfulde alternativ

Højtydende højtydende venti-
lator med forbrændingsmotor 
er ekstremt kraftfuld. Den 
leveres i to størrelser med en 
diameter på 16" og 22". Der 
tilbydes 1-cylindrede mo-
torere fra Briggs & Stratton 
eller fra Honda.
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  Elektrisk motor

Et universelt, stille og miljøvenligt alternativ

Højtydende overtryksventilator med elmotor har flere 
fordele, den er stille, miljøvenligt og emmissionsfri. Trinløs 
variabel overtryksventilering fra 0-100 %. Indstillingen kan 
ses på instrumentpanelets display, som også er synligt i 
mørke. En indbygget begrænser sikrer, at der kan startes 
roligt op med strømforsyning fra en 5 kVA generator. Elek-
trisk drevne modeller kan også tilsluttes en traditionel 230 
V stikkontakt. Kan også tilsluttes indendøre. 

Blandt de største fordele kan nævnes, at en elektrisk 
drevet ventilator kan køre med hvilken som helst hæld-
ningsvinkel, både vertikalt og horisontalt. Som eksempel, 
kan ventilatoren placeres liggende og blæse ned i en 
kælder eller ventilationsåbning. Det gør den universal og 
fleksibel når der skal vælges placering.
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Tekniske data FANERGY E16 FANERGY E22
FANERGY E16Ex 

Explosion sikker Ex II 3G C T3

Motor 230 V, 2,2 kW
trinløst variabel

400 V/1,85 kW

Diameter på propelhus cirka 16"/410 mm Cirka 22"/560 mm Cirka 16"/ 410 mm

Luftydelse i jævnfør med ISO 5801 5.606 m3/h 9.733 m³/h 5.606 m3/h

Overholder ISO 13350 25,8 N 35,8 N 25,8 N

Dimensioner (B x H x D) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 569 x 630 x 460 mm

Vægt Cirka ≥ 51 kg Cirka ≥ 53 kg Cirka ≥ 47 kg

FANERGY E16



Højtydende overtryksventilator
Alsidig. Kraftfuld. Kompakt.

www.rosenbauer.com

Tekst og illustrationer er uden binding. I illustrationerne kan der forekomme ekstraudstyr, der kun leveres mod merbetaling. Ændringer kan forekomme som følge af den tekniske udvikling.
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Ordre data for ventilator med forbrændingsmotor 

FANERGY V22 
med B&S motor

FANERGY V22  
med Honda motor

FANERGY V16  
med B&S motor

FANERGY V16  
med Honda motor

Standard version 514030 514031 514020 514021

Med vanddyse og LED lyspakke 514036 514037 514026 514027

Tilbehør til FANERGY V modeller:

Udstødningsslange til alle V modeller 654400

Timetæller og omdrejningstæller 075715

Ordre data for tilbehør til alle varianter ventilatorere

512026 Skumnet til ventilatorere 16" 51191001 PE luftslange med  rem til ventilatorere 22", længde  
cirka 20 m

512016 Skumnet til ventilatorere 22" 512061 Formfast luftslange med rem til ventilatorere 16", længde  
cirka 3 m

703500 Z2 skumtilblander 512060 Formfast luftslange med rem til ventilatorere 22", længde  
cirka 3 m

703810 Sugeslange til tilblander, længde ca. 1,5 meter 601031 Fastgørelseskrog

201105
Trykslange SYNTHETIK SPEZIAL,  
længde cirka 5 meter

513020E08 Kile

Ordre data for ventilator med elektrisk motor
FANERGY E22 FANERGY E16 FANERGY E16Ex

Standard version 514050 514040 51195001

Med vanddyse og LED lyspakke 514053 514043 -

Ordre data for RTE AX B16 batteridrevet ventilator 
RTE AX B16

514080 Standard version

514081 Centralt placeret vanddyse

Strømforsyningskabler til RTE AX B16:

513093 Strømforsyningskabel type CEE 

Tilbehør til RTE AX B16:

11869A Spændingsomformer 12 VDC/24 VDC/4 A for 12 V køretøjer

514086 Ekstra Lithium-ION battery til RTE AX B16 

514089 Batterioplader

514087 Hjulsæt og håndtag til vogn

513088 Skulderstrop

Follow us on


