
PARAMETRY TECHNICZNE
Typ PPV15/GX160 PPV15/GX200
Silnik Honda
Typ silnika GX160 GX200

Wyporność tłoka (ccm) 163 ccm 196 ccm

Moc 5,5 HP 6,5 HP

Maksymalne obroty 4000 obr./min 3600 obr./min

Zbiornik paliwa 3,6 l 3,6 l

Zużycie paliwa 310 g/kwh 310 g/kwh

Rozruch linka rozruchowa linka rozruchowa

Wentylator
Typ wentylatora 3-śmigła 3-śmigła

Średnica wentylatora 500 mm 500 mm

Wydajność powietrza 17500 m3/godz. 20000 m3/godz.

Wymiary i waga

Wymiary (dł x szer x wys) 550x603x625 mm 550x603x625 mm

Waga 36 kg 38 kg

Nasza linia benzynowych i elektrycznych wentylatorów ORKAN i Su-

cPress (wyciągowo-nadmuchowych) do stosowania w czasie walki

z pożarem oferuje trwałość, wytrzymałość i niezawodność jakiej po-

trzebuje dzisiaj straż pożarna. Oferujemy ten sam poziom wytrzyma-

łości w naszych produktach przemysłowych. Nasze przemysłowe wen-

tylatory są zaprojektowane żeby dostarczać wentylacji jakiej dzisiejsi 

kontrahenci wymagają poprzez lata używania. Wszystkie nasze wen-

tylatory spełniają standardy wentylatorów ratunkowo-pożarowych. 

Przenośne wysokiej jakości wentylatory ORKAN i wyciągowo-na-

dmuchowe SucPress są używane do mechanicznej wentylacji budyn-

ków za pomocą pozytywnego ciśnienia lub negatywnej wentylacji. 

Maszyn tych można używać w różnych przypadkach, kiedy jest ko-

nieczne wykonanie szybkiej wymiany zużywanego powietrza, nie-

bezpiecznych gazów, a także zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji 

lub dostarczenie świeżego powietrza ludziom uwięzionym w za-

mkniętych pomieszczeniach.

Nasze wentylatory są przystosowane do silników benzynowych 

HONDA, zasilania elektrycznego lub wodnego dla ATEX

Wentylatory są produkowane w różnych średnicach: 350 mm, 

500 mm i 600 mm. 

Wentylator nadciśnieniowy ORKAN 500

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW:
generator piany i mgły wodnej, pianowy wąż pvc, wysoko odporny 

wąż tłoczny i ssawny COMBINEC 2100 itp. Wentylatory mogą posia-

dać także lampę oświetlającą pole akcji.

GENERATOR MGŁY WODNEJ I PIANY
Jest w pełni kompatybilnym wyposażeniem, które może być uży-

wane z ratowniczymi wentylatorami ORKAN jak również z FAN

SucPress do generowania piany lekkiej i mgły wodnej. Akcesoria do 

generatora piany PZ 500 to zasysacz Z2R do podawania piany lekkiej

w stężeniu 0,6%, PVC wąż tłoczny do piany lekkiej.

Funkcje: Generator może bardzo łatwo i szybko być zamontowany 

do wentylatora za pomocą gumowej klamry. Zasysacz jest umiesz-

czony na linii zasysania pomiędzy pompą a generatorem piany. Ge-

nerator piany jest dopasowany do dysz, które rozpryskują mieszankę 

na powierzchnię siatki tekstylnej. Poprzez wydmuch powietrza który 

wytwarza FAN piana lekka jest generowana na siatkę. Do dostarcze-

nia piany używany jest wąż PVC.

Wydajność (ilość piany): 30-45 m3/min

WĄŻ
Jest używany do transportowania piany lekkiej i powietrza. Wąż jest do-

czepiony za pomocą pasa załączonego do zestawu generatora piany.

Średnica: 635 mm lub 796 mm, długość: 100 m.

WĄŻ SSAWNY I TŁOCZNY COMBIDEC 2100
(Z LUB BEZ TRANSPORTERA)
Jest przystosowany do zasysania i tłoczenia dymu (również czyste-

go powietrza) z miejsca pożaru do wolnej przestrzeni, jest bardzo 

giętki – ma elastyczną rurę usztywnioną przez spiralny stalowy pier-

ścień. Wewnętrzne okrycie jest wykonane z folii aluminiowej  Aludec 

45, osłona jest wytworzona z PVC pokryta fabrycznie. Do wykonania 

tych węży użyto najwyższej jakości materiałów odpornych na wyso-

kie temperatury, otarcia i rozerwania.

Długość po rozwinięciu: 5 m. Odporność na ciepło: do 130 stopni.

Wąż jest dopasowany do kołnierza z gumową armaturą, które 

są używane do łączenia węża połączonego z wentylatorem Fan.

MOTOPOMPY I WENTYLATORY
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