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Allsidig. Kraftig. Kompakt.
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Ventilasjon. Kjøling. Skumproduksjon.

En som kan 
brukes til alt.
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En som kan 
brukes til alt.



Rosenbauer – Røykgassvifte

Avgjørende for redningsmannskapenes sikkerhet.

Er med fra starten av slokkingen.

Viften, innsatsressurs nummer en

Giftig røyk, dårlig sikt og høye temperaturer: Dette er 
utfordringer som et røykdykkerlag må takle ved første-
innsats mot en brennende bygning. I slike situasjoner kan 
bruk av en røykgassvifte være til god hjelp. Ved oppstilling 
og aktivering i lufttilførselsåpningen som første enhet i et 
brannslokkingsangrep, gir den ikke bare store fordeler og 
mer sikkerhet for mannskapene, men også for menneskene 
som skal reddes:

 ▪ Umiddelbar tilførsel av frisk luft til mannskaper og perso-
ner som er fanget i brannrøyk

 ▪ Bedre sikt ved hurtig røykavsug fra bygninger
 ▪ Holde rømnings- og redningsveier røykfrie
 ▪ Minimerer risikoen for antenning
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Mer sikkerhet for røykdykkerlaget

Ved å bruke viften som en integrert del av innsatstaktik-
ken ved brannslokking, vil den gi støtte til redningsmann-
skapene, slik at de kan utføre innvendig slokking så hurtig 
og trygt som mulig. I enkelte situasjoner vil viften være av 
avgjørende betydning for i det hele tatt å kunne gjenomfø-
re innvendig slokking. Bedre siktforhold takket være effek-
tiv ventilasjon gjør at røykdykkerlaget kan handle raskere. 
Dette gir mange fordeler og er avgjørende for sikkerheten 
for mannskapene:

 ▪ Kortere innsatstider
 ▪ Raskere lokalisering av savnede personer
 ▪ Økt trygghet for mannskapene (ingen panikk på grunn 
av null sikt)

 ▪ Bedre og raskere orientering 

Ett navn, ett løfte: Rosenbauer

I over 150 år har Rosenbauer ledet an som en pioner og partner til nødetatene. Bare vi er spesialister 
på å tilby fornuftige løsninger for alle viktige øyeblikk innen brann- og katastrofebekjempelse. Fra 
forebyggende brannvern til kjøretøyer for alle typer innsats, fra digitale applikasjoner til personlig og 
teknisk utstyr. Rosenbauer dekker alt dette med systemleverandørens kompetanse og erfaring.

For Rosenbauer betyr perfeksjon å forbli nysgjerrig av tradisjon. Vi setter stadig nye standarder innen 
brann- og katastrofebekjempelse med teknisk ledende innovasjoner. I en intensiv utveksling med våre 
kunder, finner vi nøyaktig riktig løsning og er på stedet når vi trengs. Verdensomspennende. Alt for å 
være godt forberedt i det avgjørende øyeblikket.



Mindre skade på eiendeler

Den taktiske ventilasjonen sikrer

 ▪ færre skader på bygninger ved raskere 
brannslokking

 ▪ mindre vannskader på grunn av mer 
målrettet bruk av slokkemidler

 ▪ lavere reparasjonskostnader for brann-
skader

Røykgassvifte – Rosenbauer
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Rosenbauer – Røykgassvifte

Alt-i-ett-viften.

Allsidig. Pålitelig. Raffinert.
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Airflow-teknologi

Hoveddelen på røykgassvifter er vifteenheten. Den paten-
terte luftføringen minimerer turbulens og sikrer sammen 
med det aerodynamisk designede viftehjulet en jevn, 
kraftig luftstrøm med et optimalt strømningsmønster.

Perfekt håndtering: Kompakt og lett

Selv om Rosenbauer vifter scorer med høy ytelse, er de 
de mest kompakte og letteste i sin klasse. For det første 
sparer dette lagringsplass i utrykningskjøretøyet og for det 
andre kan de brukes selv på vanskelige tilgjengelige steder.

Røykgassviftene fungerer best når de 
er to skritt fra lufttilførselsåpningen.



Røykgassvifte – Rosenbauer
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For ekstra god sikt: LED-lyspakke

Et gjennomtenkt LED-system sørger for sikker betjening av 
viften. Arbeidsområdet og betjeningselementene er godt 
opplyst og samtidig unngås gjenskinn.

Også inkludert: Et skumnett

Alle vifter kan også generere slok-
keskum. Nettet som benyttes til dette 
er plassert i et eget rom under viften 
og er alltid for hånden og klar til bruk.

Mer enn luft: Vanntåke

Vanntåkedysen sitter i midten av 
viften. Dette gjør viften til en vanntå-
kegenerator. Takket være den store 
kastelengden kan temperatursensitive 
ting avkjøles selv på lengre avstander.

Også inkludert: Kiler for dører

Å holde ventilasjonsåpningene frie er 
viktig ved bygningsventilasjonen.  
For å feste dører eller vinduer raskt 
og sikkert, har viftene plass til kiler - 
plassbesparende og godt festet direkte 
på enheten.

For et hvert scenario: 40° justeringsvinkel 

Takket være den vedlikeholdsfrie gassfjæren kan vifteen- 
heten justeres trinnløst og uten verktøy innenfor et  
område på 40°. Dette sikrer stor fleksibilitet og kort  
oppstillingstid ved bruk. Den maksimale hellingsvinkelen 
på +20° er ideell for å unngå hindringer, den store  
negative vinkelen på maks. -20° er egnet til å ventilere 
nedover trapper, kjellere eller lyssjakter.

Kjellernedgang (-20°)

Oppstartsstilling (+20°)



For frisk luft.



For frisk luft.



Viktig i bruk: Drift uten hindringer.

Enhetlig. Selvforklarende. Lett.

Kompakt og lett 

Rosenbauers ingeniører har ved utvikling av viftene sørget for å lage multi- 
funksjonelle enheter som til tross for ytelsen er ekstremt kompakte og lette. 
Resultatet er at i sammenklappet tilstand er dette den miste viften i 16"- 
klassen og en veldig kompakt batteridrevet vifte. Det minimale plassbehovet 
skaper mer plass til utstyr i kjøretøyet.

Fremragende håndtering 

Alle vifter kan flyttes, igangsettes og 
betjenes av en person. Takket være 
sin lette vekt og skulderstropp, kan 
den batteridrevne viften RTE AX B16, 
enkelt bæres opp og ned trapper. Den 
spesielle designen muliggjør også en 
ekstremt hurtig igangsetting. På E- og 
V-modellene blir bærehåndtaket klap-
pet opp og dysen svinges automatisk 
til den mest brukte angrepsstillingen 
(+20°).

Rosenbauer – Røykgassvifte
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RTE AX B16 transporteres trygt opp og ned trapper ved hjelp av bærestroppen.



Velkjent 

Viftens betjeningskonsept er velkjent og 
finnes i mange Rosenbauer-produkter. 
Dette gir en rask gjenkjennelsesverdi og 
reduserer dermed opplæringsbehovet, 
da personellet hurtig blir fortrolige med 
det nye produktet. Dette igjen forenkler 
betjeningen, spesielt i stressituasjoner, 
og reduserer dermed muligheten for 
feilbetjening.

Intuitiv forståelse 

I tillegg til at røykgassvifter kan betjenes 
likt som mange andre Rosenbauer-pro-
dukter: En intuitiv forståelse var avgjø-
rende for designerne under utviklingen. 
Dette gjør betjeningen så enkel som 
mulig. Et eksempel: Den grønne knappen 
starter viften, den røde knappen stopper 
driften. Selv med lite trening og under 
stress er målrettet betjening garantert.

Integrert feilanvisning 

Den nyeste generasjonen røykgassvif-
ter kommuniserer nå enda bedre med 
redningsmannskapene. Hvis noe er galt 
med enheten - f.eks. hvis batterinivået 
blir for lavt - melder viften fra om dette 
både via LED-anvisningen og med en 
varsellyd. Ingenting står i veien for 
målrettet og rask feilsøking.

Røykgassvifte – Rosenbauer
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Betjeningen er enklere og 
sikrere enn noen gang.

E- og V-modellene kan settes i igangsettingsangrepsstilling (+20°) med et håndgrep.



Rosenbauer – Røykgassvifte

Innsats med vanntåke eller skum.

Forsprangent ligger i detaljene.
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Multifunksjonell bruk

Når det gjelder operasjonelle taktikker, er ytteligere to 
egenskaper til viftene relevante: Det kan produseres både 
vanntåke og lettskum. Den mobilen røykgassviften er 
utstyrt med en sentralt montert vanntåkedyse. På grunn av 
vanntåkens lange kastelengde, kan bygninger, gassflasker, 
beholdere med farlig innhold, batterier etc.  
avkjøles fra lang og sikker avstand og dermed beskyttes. 
En kan slå ned farlige gasser og damper ved hjelp av 
vanntåken. I tillegg kan viften også brukes til verdifulle 
bruk som lettskumgenerator. 

Sentralt montert vanntåkedyse

På grunn vanntåkedysens sentrale plassering midt i viften 
kan vanntåken blåses ut med høy luftytelse. Med røyk-
gassvifter kan du oppnå en kastlengde på opptil 20 m. 
Ved et trykk på ca. 5 bar er gjennomstrømningsmengden 
ca. 200 l/min. Håndteringen fungerer veldig raskt og 
enkelt: Uten ekstra tilbehør, uten overgangsstykke og med 
brannvesenets standard utrusting. Brannslangen med 
vanntilførsel kobles direkte til tilkoblingen (KLO eller NOR 
lås) på viften, og dermed kan vanntåke produseres.

Sentral vanntåkedyse.

Kastelengde opp til 20 m er mulig.



Forsprangent ligger i detaljene.

Røykgassvifte – Rosenbauer

Viften som skumgenerator

Ved hjelp av et skumnett kan viften også brukes til å 
produsere lettskum. Nettet for V- og E-modellene ligger i et 
lite rom rett under viftehuset og er dermed alltid medbragt. 
Det trekkes ganske enkelt over flensen på vifteenheten 
og festes med et håndgrep. Lettskum kan dermed produ-
seres ved å bruke en konvensjonell Z2-skumblander på 
vanninntaket. Lettskummet kan brukes til brannslokking i 
kjellerområder eller underjordiske systemer ved hjelp av en 
trykkslange. Alternativt kan viften også brukes på maskin-
stiger eller lifter for påføring av skum på halltak eller andre 
brannkilder ovenfra.
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Med påkoplet trykkslange for å kunne føre skum ned i kjellere og underjordiske systemer.

Monter skumnett på vifteenheten.



Det  
riktige for alle.





Rosenbauer – Røykgassvifte

Enkel ventilering.
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Så fleksibel er RTE AX B16.

Tekniske data RTE AX B16

Motoreffekt/Batterikap. 1,25 kWkW/26,1 Ah

Luftutgangsdiameter ca. 16"/410 mm

Volumstrøm iht. ISO 5801 5.154 m3/t

Skyvekraft iht. ISO 13350 21,6 N

Mål (B x H x D) 520 x 600 x 355 mm

Vekt ca. 25 kg

Batteridriftstid ved 100% 60 min

Batteridriftstid ved BOOST 30 min

Et sterkt batteri 

Litiumionbatteriet til RTE AX B16 er en 
ekstremt effektiv og langvarig energile-
verandør. Det er et av de mest moder-
ne på markedet, og takket være det 
intelligente batteristyringssystemet, 
sørger det for lang levetid og lang 
levetid. Batteriet leverer 953 wattimer, 
noe som tilsvarer kontinuerlig drift i 60 
minutter ved full effekt. Dette betyr at 
enhver innsatssituasjon kan mestres 
på best mulig måte.

To driftsformer 

RTE AX B16 kan drives med både batteri og strøm fra nettet. Dette muliggjør hurtig igangsetting av en slokkeinnsats.  
60 minutters driftstid med full vifteytelse er som regel tilstrekkelig for de fleste bruksområder: Ved behov for lengre  
driftstid tillater systemet uavbrutt bytte fra batteri til strømdrift under drift. Skulle det i en kort periode være behov for  
mer luftvolum, finnes det også en BOOST-modus.

Et velprøvd, batteri med høy ytelse sørger for lang batterilevetid.



  Hjulsett
Transporthjulene muliggjør at man 
ikke behøver å bære batteriviften, 
men at den kan også trekkes uten 
stor kraftbehov. 

  RTE AX B16 batteridrevet vifte.

  Trinnløs justerbar  
vifteenhet
Vifteenheten til RTE AX 
B16 er også trinnløst jus-
terbar og dekker helnings-
vinkler fra -10° til +20°. 

  Sentral integrert 
vanntåkedyse
Mulig tilleggsutstyr for 
generering av vanntåke 
eller lettskum.

  Ultralett og robust
Ved utviklingen av RTE AX B16 ble det 
fokusert på vektreduksjon og samtidig lang 
holdbarhet. Resultatet: 50% vektbesparelse 
sammenlignet med utstyr med 230 V eller 
bensinmotor

  Integrert luftleder 
med beskyttelsesgitter
Gir en kraftig og effektiv 
luftstrøm. 
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  BOOST-modus
Trinnløs turtallsregulering. Hvis 
det er behov for mer kraft, kan 
viften settes i BOOST-modus.

  LED-lyspakke
Belysning av be-
tjeningselementer og 
viftearbeidsområdet er 
strømbesparende og 
blendfritt.

  Høyytelsebatteri
Litiumionbatteriet gir en 
driftstid på 60 minutter 
ved full effekt. Det kan 
når som helst byttes til 
ekstern strømforsyning 
via kabel.

  Kile
For blokkering av dører, vinduer, 
heiser og sjakter er det laget en kile 
av sklisikker silikon som en del av 
utstyret.

  Kraftig og ren
Elektromotoren er 
kraftig, går rolig og er 
fremfor alt utslippsfri. 
Dette sørger ekstra 
sikkerhet for rednings-
mannskapene under 
ventilasjonen.

  Lett. Uavhengig. Kraftig.

Røykgassvifte – Rosenbauer
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  Hovedbryter
Hovedbryteren må betjenes 
for å aktivere og deaktivere 
høyytelsesviften på en sikker 
måte.



Røykgassvifte – Rosenbauer
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Avløpsventilasjon

På grunn av sin geniale kon-
struksjon kan RTE AX B16 
brukes til avløps-ventilasjon.

  Allsidige bruksmuligheter.

Scenario 2:  
Ventilasjon over 
lange ventilasjonsav-
stander, tilleggsbruk 
av en ekstra vifte

Scenario 1:
Ventilasjon av et røykfylt 
objekt

Scenario 3:
Ventilasjon av underjordiske 
områder

Kan brukes hvor som helst

På grunn av sin lette vekt, sin uav-
hengighet fra eksterne energikil-
der og nullutslipp, er RTE AX B16 
perfekt egnet som hoved- eller 
tilleggsvifte i bygninger.



Rosenbauer – Røykgassvifte

To drivvarianter.
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Den kraftige varianten

Røykgassvifte med forbrenningsmotor 
er den ekstremt kraftige varianten. 
Den leveres i to forskjellige størrelser 
med 16" og 22" i diameter. De kan 
leveres med to 1-sylindrede motorer: 
Fra Briggs & Stratton eller fra Honda.

Tekniske data FANERGY V16 FANERGY V22

Drivmotor B&S 1-sylindret 4,8 kW (6,5 HK) eller
Honda 1-sylindret GX200 4,8 kW (6,5 HK)

Luftutgangsdiameter ca. 16"/410 mm ca. 22"/560 mm

Volumstrøm iht. ISO 5801 5.981 m3/t 13.672 m³/t

Skyvekraft iht. ISO 13350 27,5 N 69,8 N

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

Vekt (fylt med olje, uten driv-

stoff)
ca. 45 kg ca. 49 kg

Drivstoff/Tankkapasitet Blyfri bensin ≥ 91 oktan/ca. 3 l

Driftstid på 1 tankfylling ca. 110 min. ved full belastning

  Forbrenningsmotor

FANERGY V16 FANERGY V22 med Briggs & Stratton-motor



Røykgassvifte – Rosenbauer

  Elektromotor

Det universelle, stille og miljøvennlige alternativ

Røykgassvifte med en elektromotor har mange fordeler: 
Den er stille, miljøvennlig og avgir ikke avgasser. 
Effektinnstillingen kan trinnløst varieres fra 0-100 %. 
Verdien kan komfortabelt avleses på et display, også i 
mørket. Den integrerte startstrømbegrensningen sikrer at 
igangsettingen fungerer jevnt med en 5 kVA generator. 
Vifte med elektromotor kan også kobles til en hvilken som 
helst 230 V stikkontakt ved hjelp av Schuko-støpselet. 
Oppstilling innendørs er også mulig uten betenkeligheter. 

Den største fordelen med den elektrisk drevne viften, er at 
den kan fungere i hvilken som helst stilling og luftstrøm-
men kan brukes både vertikalt og horisontalt. For eksem-
pel kan viften plasseres i en kjeller- eller avløpsåpning. 
Dette gjør den universelt anvendelig og fleksibelt når det 
gjelder plassering.
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Tekniske data FANERGY E16 FANERGY E22
FANERGY E16Ex 

Eksplosjonsbeskyttelse Ex II 3G C T3

Drivmotor 230 V, 2,2 kW
trinnløs regulerbar

400 V/1,85 kW

Luftutgangsdiameter ca. 16"/410 mm ca. 22"/560 mm ca. 16"/410 mm

Volumstrøm iht. ISO 5801 5.606 m3/t 9.733 m³/t 5.606 m3/t

Skyvekraft iht. ISO 13350 25,8 N 35,8 N 25,8 N

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

Vekt ca. 51 kg ca. 53 kg ca. 47 kg

Tekniske data FANERGY V16 FANERGY V22

Drivmotor B&S 1-sylindret 4,8 kW (6,5 HK) eller
Honda 1-sylindret GX200 4,8 kW (6,5 HK)

Luftutgangsdiameter ca. 16"/410 mm ca. 22"/560 mm

Volumstrøm iht. ISO 5801 5.981 m3/t 13.672 m³/t

Skyvekraft iht. ISO 13350 27,5 N 69,8 N

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

Vekt (fylt med olje, uten driv-

stoff)
ca. 45 kg ca. 49 kg

Drivstoff/Tankkapasitet Blyfri bensin ≥ 91 oktan/ca. 3 l

Driftstid på 1 tankfylling ca. 110 min. ved full belastning

FANERGY E16



Røykgassvifte
Allsidig. Kraftig. Kompakt.

www.rosenbauer.com

Tekst og bilder er uforpliktende. Bildene og beskrivelsene kan inneholde spesialutførelser som kun kan leveres med et pristillegg. Det tas forbehold om endringer knyttet til tekniske fremskritt.
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Bestillingsdata vifte med forbrenningsmotor 
FANERGY V22 

med B&S-motor
FANERGY V22  

med Honda-motor
FANERGY V16  

med B&S-motor
FANERGY V16  

med Honda-motor

Standardutførelse 514030 514031 514020 514021

med vanntåkedyse og lyspakke 514036 514037 514026 514027

Tilleggsutstyr til FANERGY V-modeller:

Eksosslange for alle V-modeller 654400

Driftstimeteller og turteller 075715

Bestillingsdata tilleggsutstyr for alle vifter
512026 Skumnett for vifter 16" 51191001 PE luftslange med stropp for vifter 22", lengde ca. 20 m

512016 Skumnett for vifter 22" 512061 Formstabil luftslange med stropp for vifter 16",  
lengde ca. 3 m

703500 Z2 skumblander 512060 Formstabil luftslange med stropp for vifter 22",  
lengde ca. 3 m

703810 Sugeslange, lengde ca. 1,5 m 601031 Brannmannskrok

201105 Trykkslange SYNTETISK SPESIAL, lengde ca. 5 m 513020E08 Kile

Bestillingsdata vifte med elektromotor
FANERGY E22 FANERGY E16 FANERGY E16Ex

Standardutførelse 514050 514040 51195001

med vanntåkedyse og lyspakke 514053 514043 -

Bestillingsdata RTE AX B16 Batteridrevet vifte 

RTE AX B16

514080 Standardutførelse

514081 med vanntåkedyse

Tilkoblingsledninger for RTE AX B16:

513090 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type SCHUKO

513091 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type NEMA

513092 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type BRITISK STANDARD

513093 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type CEE

513094 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type SVEITS

513095 Tilkoblingsledning for strømforsyning, type AUSTRALIA

Tilleggsutstyr til RTE AX B16:

11869A Spenningsomformer 12 VDC/24 VDC/4 A for 12 V kjøretøy

514086 Ekstra batteri

514089 Ekstern batterilader

514087 Hjulsett og trallehåndtak 

513088 Bærestropp

Follow us on


