RTE FX
Rosenbauer Technical Equipment
Det nye strålerør.

Sikkert og effektivt til enhver indsats.

Rosenbauer – RTE FX
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RTE FX – Rosenbauer

Klar til angreb.
Rosenbauer strålerør.
Strålerøreret er et af de vigtigste og mest brugte værktøjer, som en brandmand
har brug for. Strålerører standser brandudbredelsen og er med til, at redde liv.

Brandfolk er afhængige af strålerør til at sikre bygninger og anlæg,
og redder liv - inklusive deres eget. Det er derfor Rosenbauer
lægger vægt på det allerhøjeste niveau for funktion, ydelse og
upåklagelig kvalitet.

High tech – men tilgængeligt
Rosenbauer har udvidet sit sortiment i denne kategori, med RTE FX , som det
førende indenfor betjening, ergonomi og ydelse. Selv med de enorme omkostninger, der ligger bag udviklingen af udstyret, er det eksklusive, højkvalitets
udstyr tilgængeligt for alle niveauer af brandberedskaber.

Navnet forpligter: Rosenbauer
I mere end 150 år, har Rosenbauer været pioner og partner for beredskaberne.
Vi er enestående 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 teknologiske
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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Det rigtige svar, hver gang.
Et strålerør. Mange anvendelsesmuligheder.
Strålerør er et uundværligt værktøj til brand og redningsopgaver. Her er nogle af de vigtigste anvendelsesmuligheder.

Indvendigt slukningsangreb
Et vigtigt aspekt i brandslukning er
at opsøge arnestedet. Ved indendørs
slukning, kan det ofte være nødvendigt at arbejde på kort afstand. Med
Rosenbauers strålerør er det muligt
at justere strålebilledet optimalt i
forhold til afstanden.

Takket være fleksibiliteten og den
enkle betjening, sikrer Rosenbauer
strålerør dig fuld kontrol over situationen.

Slukning af brande i industrien
Ved industribrande kan brandbelastningen være høj. For at beskytte
brandmandskabet bedst muligt mod
den ekstreme varme, kan strålebilledet
justeres så det kan danne et varmeskjold. Det giver dem også mulighed
for at trænge frem hvis de skal lukke
en ventil i forbindelse med en gasbrand.
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Køling af røggasser.
Et vigtigt aspekt er muligheden for
køling af røggasser. Når brandmandskabet trænger ind i en bygning kan
mængden af indstrømmende ilt, der
kommer i kontakt med de brandbare
røggasser, forøges og medføre, at
røggasserne antændes. Et strålebillede, der er indstillet til medium, kan
køle røggasserne og forhindre de
antændes.

Brandslukning på afstand
Ved indendørs brandslukning kan det
også blive nødvendigt at arbejde på
større afstand af arnestedet. I disse
situationer, kan strålebilledet justeres
til en passende kastelængde.

Slukning af udendørs brande
Brandslukning på afstand skal udføres med præcision for at ramme
arnestedet. Samlet stråle er det
perfekte strålebillede når der skal
slukkes på afstand og nærliggende
bygninger skal sikres.
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Designet til
perfektion.
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RTE FX strålerør.
Det førende strålerør.
Rosenbauer har udvidet sit sortiment af strålerør med RTE FX. Vi har, uden kompromier, kombineret
førende teknologi, et intuitivt betjeningskoncept og valgt den højeste kvalitet af materialer og fremstillingsproces for at udvikle et enestående produkt, stadig med skelen til omkostningerne. Fremstillet af
anodiseret aluminium, rustfrit stål og glasfiberforstærket plastik. Herved er RTE FX blevet et værktøj
til brandslukning, der ikke behøver vedligeholdelse.

Let at anvende for at optimere sikkerheden
RTE FX med flere nye innovative tiltag. Noget af det vigtigste ved denne
forenklede hurtig indstilling er, at det er blevet lettere at anvende. Gør det
muligt for brandmanden at vælge den korrekte indstilling, selv i situationer
uden sigtbarhed. Det intuitive system sikrer perkekt kontrol og minimerer
behovet for træning. Bøjlegrebet giver mulighed for, at vandydelsen
finjusteres: jo længere tilbage håndtaget drejes, jo mere vand afgives der.
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Indstilling til hurtig indsats
For at anvende hurtig indsats positionen, indstilles strålebilledet med spredt stråle og vandydelse til den optimale start position til indendørs brandslukning. Det er en indstilling enhver
brandmand kan genkende i enhver situation.
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Nyt design. Afprøvet kvalitet.
Detajler der gør forskellen.
Et væld af detaljer, der gør RTE FX til et ideelt værktøj. For
eksempel, så er strålerørets dyse fjederbelastet for at aflaste
ved slag. Strålerørets bøjlehåndtag er kun lige langt nok til,
at det er let at bruge uden det forringer brandmandens greb.
Håndtaget og dets overflade er designet til at sikre et solidt
greb med handsker i enhver størrelse. Foran koblingen er der
et øje, hvori der kan fastgøres en line hvis strålerøret skal
hejses op i eks. en trappeopgang.

Praktisk
Monteringsøje

Drejelig
kobling del

Kan leveres med alle
typer standardkoblinger

Tekniske data
Modeller i henhold til
EN 15182
Justerbar vandydelse
l/min
Maksimal kastelængde
ved samlet stråle
Længde
Vægt

RTE FX 235 EN

RTE FX 400 EN

40
130
235

130
235
400

cirka 39 m

cirka 46 m

32 cm

32 cm

cirka 2.2 kg

2.2 kg

Ydelse og kastelængder forudsætter et tryk ved strålerører på 6 bar som
reference. Længde og vægt er beregnet med en C Storz kobling monteret.
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Modeller i henhold til
NFPA 1964

RTE FX
230 NFPA

RTE FX
475 NFPA

Justerbar vandydelse
l/min

50
150
230

115
230
475

cirka 42 m

cirka 49 m

Længde

32 cm

32 cm

Vægt

2.2 kg

2.2 kg

Maksimal kastelængde
ved samlet stråle

Ydelse og kastelængder forudsætter et tryk ved strålerører på 7 bar som
reference. Længde og vægt er beregnet med en C Storz kobling monteret.
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Nyt bøjlegreb
til den perfekte vandmængde
Holdbar
sikkerhedstandkrans
til selv de mest
krævende opgaver

Ny FX beskyttelse
med indbygget fjedersystem

Fast attack design
til intuitiv betjening

3 indstillinger for maksimal vandydelse

Stødsikrer skruemontering,
der ikke griver fast i noget

Nyt FX ERGO greb
optimeret greb og perfekt at holde på

Supplerende beskyttelse af håndtag
fremstillet af støddæmpende materiale
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Det nye strålerør.
Bestillingsdata
RTE FX

235 EN

BSP 1 1/2" IG

230 NFPA

475 NFPA

2790001

2790501

2790201

2790601

-

2790506

-

2790606

Storz C

2790002

2790502

2790202

2790602

Storz 65

2790005

2790505

2790205

2790605

BS 336 2 1/2" male

2790004

2790504

2790204

2790604

NH 1 1/2"

2790003

2790503

2790203

2790603

Forsats til tungt skum

279005

279005

279005

279005

Forsats til mellemskum

279004

279004

279004

279004

Storz B eller C

www.rosenbauer.com

Forsats til tungt skum

Follow us on

Tekst og illustrationer er uden forpligtigelse. Ved illustrationerne kan der være vist komponenter, der kun leveres mod merpris. Vi forbeholder os ret til at ændre ydelse og specifikationer,
for at imødekomme den tekniske udvikling.
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Storz B

400 EN

