
Chroni ekipy ratownicze. Ratuje życia.

FANERGY
Wszechstronny. Mocny. Kompaktowy.



Jeden wentylator  
do wszystkich  
zastosowań.
Wentyluje. Chłodzi. Wytwarza pianę.



Jeden wentylator  
do wszystkich  
zastosowań.



Rosenbauer – FANERGY

Niezbędny dla bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

Walczy z pożarem od początku działań.

Wentylator, pierwsze narzędzie na miejscu zdarzenia

Toksyczny dym, ograniczona widoczność i wysokie tem-
peratury; ratownicy przeprowadzający natarcie wewnętrz-
ne często muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami. 
Wysokowydajny wentylator FANERGY pozwala na poprawę 
warunków w płonącym budynku. Włączony wentylator 
ustawiony przed wejściem do obiektu zdecydowanie zwięk-
sza bezpieczeństwo ratowników i ludzi znajdujących się 
wewnątrz, poprzez:

 ▪ Natychmiastowe zapewnienie czystego powietrza  
na ścieżce natarcia i dla ludzi pozostających w budynku

 ▪ Szybkie usunięcie dymu skutkujące poprawą 
widoczności 

 ▪ Kontrolę zadymienia na drogach ewakuacji
 ▪ Ograniczenie ryzyka wystąpienia rozgorzenia

4

Większe bezpieczeństwo ratowników  
pracujących w aparatach powietrznych

Używanie wentylatora jako elementu taktyki gaśniczej to 
wsparcie dla rot pracujących wewnątrz. Stosując natarcie 
nadciśnieniowe mogą to zrobić w najkrótszym czasie i w 
bezpieczniejszych warunkach. W niektórych sytuacjach 
natarcie wewnętrzne jest możliwe tylko z pomocą wenty-
latora. Lepsza widoczność dla ratowników umożliwia im 
szybsze poruszanie się w budynku. To skutkuje zdecydowa-
ną poprawą bezpieczeństwa ratowników:

 ▪ Krótszy czas natarcia wewnętrznego
 ▪ Łatwiejsza lokalizacja poszkodowanych
 ▪ Zwiększone poczucie bezpieczeństwa ratowników  
(brak poczucia zagubienia wewnątrz obiektu)

 ▪ Lepsza i szybsza orientacja 

Jedna nazwa, gwarancja jakości: Rosenbauer

Każde zdarzenie jest inne i wymaga właściwego sprzętu. Aby zaprojektować odpowiednie urządze-
nie, wymagana jest nie tylko wiedza techniczna, ale także szerokie zrozumienie jego praktycznego 
zastosowania. Właśnie dlatego firma Rosenbauer bierze zawsze pod uwagę szerszą perspektywę. 
Dzięki takiemu spojrzeniu, czyni nas to tym, kim jesteśmy dzisiaj: jedynym kompletnym dostawcą w 
sektorze Straży Pożarnych.

Pomimo tego nie spoczywamy na laurach, ale codziennie zadajemy sobie pytanie jak możemy 
ulepszyć nasze produkty. W taki sposób w Rosenbauer tworzone są nowe, innowacyjne rozwiązania, 
które ciągle wyznaczają nowe standardy. Podczas tego ciągłego procesu optymalizacji nigdy nie 
zapominamy, że to właśnie klienci z całego świata są naszymi najważniejszymi partnerami.
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Mniejsze straty popożarowe

Wentylacja taktyczna minimalizuje:

 ▪ zniszczenia w budynku poprzez 
szybsze działania gaśnicze

 ▪ zniszczenia powodowane przez 
wodę umożliwiając efektywniejsze 
podawanie środków gaśniczych

 ▪ koszty późniejszych remontów
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Rosenbauer – FANERGY

Wentylator All-In-One.

Wszechstronny. Niezawodny. Optymalny.

6

Technologia Airflow

Sercem wentylatora FANERGY jest wysokowydajny wirnik. 
Opatentowana konstrukcja wentylatora minimalizuje turbu-
lencje, a aerodynamicznie zaprojektowany kształt wirnika 
zapewnia równomierny i silny przepływ powietrza oraz 
optymalny kształt strumienia.

Kompaktowe i lekkie

Wentylatory Rosenbauer FANERGY posiadają nie tylko 
bardzo wysokie parametry pracy, ale są także najbardziej 
kompaktowe i najlżejsze w swojej klasie. Z jednej strony 
pozwala to na zaoszczędzenie miejsca w pojeździe bojo-
wym, a z drugiej na wykorzystanie wentylatorów w trudno 
dostępnych miejscach.

Wentylatory FANERGY działają 
najlepiej po ustawieniu ich w 
odległości dwóch kroków od 
otworu wlotowego.



FANERGY – Rosenbauer
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Pakiet oświetlenia LED

Dopracowany pakiet oświetlenia LED zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo. Pole pracy oraz elementy sterownicze 
wentylatora są dobrze oświetlone, a usytuowanie diod nie 
pozwala na powstawanie zjawiska olśnienia. 

Dodatkowo: siatka do piany lekkiej

Wszystkie wentylatory FANERGY 
mogą również wytwarzać pianę lekką. 
Niezbędna siatka jest przechowywa-
na i łatwo dostępna pod jednostką 
napędową wentylatora, na specjalnej 
półce.

Więcej niż powietrze:  
mgła wodna

Dysza do wytwarzania mgły wodnej 
usytuowana jest w osi wentylatora. 
Dzięki temu wentylator staje się 
urządzeniem wytwarzającym mgłę 
wodną. Przedmioty wrażliwe na 
działanie temperatury można 
chłodzić nawet z dużej odległości, ze 
względu na daleki zasięg rzutu.

W zestawie: kliny pod drzwi  

Zabezpieczenie przed zamknięciem się 
otworów wentylacyjnych jest niezwy-
kle ważne do prowadzenia niezakłóco-
nej i skutecznej wentylacji. W tym celu 
wentylatory FANERGY posiadają na 
wyposażeniu dwa kliny - umieszczone 
w dolnej części obudowy wentylatora. 

Przygotowany na każdą ewentualność:  
regulacja kąta pracy w zakresie 40° 

Dzięki bezobsługowemu siłownikowi pneumatycznemu, 
kąt natarcia może być płynnie ustawiany w zakresie 40°, 
bez użycia specjalnych narzędzi. Wentylator cechuje duża 
uniwersalność i krótki czas sprawiania. Maksymalny kąt 
dodatni (+20°) jest idealny do obejścia przeszkód, duży 
kąt ujemny (-20°) jest idealnie dopasowany do wentylacji 
piwnic, schodów i kanałów technologicznych.

Wentylacja piwnicy (-20°)

Wstępne ustawienie natarcia (+20°)



Powiew świeżego 
powietrza.





 

Praca bez przeszkód.

Kompaktowy. Intuicyjny. Lekki.

Kompaktowe i lekkie 

W trakcie projektowania wentylatorów FANERGY inżynierowie Rosenbauer po-
stawili sobie za cel stworzenie maksymalnie uniwersalnego, lekkiego i kompak-
towego urządzenia, przy założeniu jego dużej wydajności. W rezultacie powstał 
najmniejszy w klasie 16" (po złożeniu) i niezwykle kompaktowy wentylator 
akumulatorowy. Jego minimalne wymiary pozwalają na zmieszczenie dodatko-
wego sprzętu w skrytce pojazdu.

Łatwy w transporcie 

Wszystkie wentylatory FANERGY 
mogą być transportowane, sprawione 
i obsługiwane przez jednego stra-
żaka. Dzięki niskiej masie i paskowi 
naramiennemu wentylator akumulato-
rowy B16 może być bezproblemowo 
przenoszony po schodach. Innowacyj-
ny design pozwala na błyskawiczne 
uruchomienie urządzenia. W modelach 
E i V, po odchyleniu uchwytu transpor-
towego dysza automatycznie ustawia 
się do najczęściej stosowanej pozycji 
ataku (+20°). 

Rosenbauer – FANERGY

10

Wentylator FANERGY B16 może być bezpiecznie transportowany po schodach przy użyciu pasa naramiennego.



 

Praca bez przeszkód.

Dobrze znany 

Koncepcja obsługi FANERGY jest już doskonale 
znana. Można ją spotkać w wielu produktach  
Rosenbauer. Zapewnia to szybką rozpoznawal-
ność i pozwala skrócić czas szkolenia z obsługi 
nowego sprzętu do minimum. Powyższe ułatwia 
obsługę, szczególnie w stresujących sytuacjach, 
redukując w ten sposób możliwość popełnienia 
błędów.

Intuicyjna obsługa 

Unifikacja intuicyjnych schematów obsługi jest 
cechą wspólną wszystkich produktów  
Rosenbauer, w tym wentylatorów FANERGY. 
To czyni sprawienie i uruchomienie wentylato-
ra możliwie najłatwiejszym. Przykład: zielony 
przycisk uruchamia wentylator, czerwony go 
wyłącza. Oznacza ta, że efektywne użycie 
wentylatora jest zagwarantowane nawet w 
przypadku ograniczonego szkolenia i działania 
pod presją. 

Zintegrowany wskaźnik błędu 

Najnowsza generacja wysokowydajnych 
wentylatorów FANERGY teraz "komuni-
kuje się" ze strażakami jeszcze lepiej. W 
przypadku problemu z urządzeniem - np. 
poziom naładowania akumulatorów jest 
zbyt niski - wentylator sygnalizuje to na 
wyświetlaczu LED oraz sygnałem dźwię-
kowym. Dzięki temu na bieżąco można 
usuwać sygnalizowane problemy. 

FANERGY – Rosenbauer
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Modele E i V mogą zostać ustawione do pozycji ataku (+20°) tylko jednym ruchem.

Obsługa jest łatwiejsza 
i bezpieczniejsza niż 
kiedykolwiek wcześniej.
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Mgła wodna i podawanie piany.

Szczegóły mają znaczenie. 
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Wielofunkcyjne zastosowanie

W odniesieniu do taktyki operacyjnej interesujące są 
dwie kolejne funkcje wentylatora FANERGY: wytwarzanie 
mgły wodnej i piany lekkiej. Wentylator jest wyposażony 
w centralną dyszę gaśniczą. Dzięki dalekiemu zasięgowi 
rzutu mgły wodnej budynki, zbiorniki z gazem, materiały 
niebezpieczne czy akumulatory mogą być chłodzone i 
osłaniane z bezpiecznej odległości. Skuteczne tłumienie 
niebezpiecznych produktów lotnych jest również możliwe 
przy użyciu mgły wodnej. Dodatkową, ważną funkcją 
wentylatora jest generowanie piany lekkiej. 

Umieszczona centralnie dysza gaśnicza

Poprzez umieszczenie dyszy gaśniczej pośrodku dyszy 
wentylującej istnieje możliwość wytworzenia mgły wod-
nej w strudze podawanego powietrza. Zasięg rzutu mgły 
wodnej z wentylatora FANERGY może wynosić nawet 20 m. 
Przy ciśnieniu 5 bar przepływ wody przez dyszę wynosi ok 
200 l/min. Użycie dyszy gaśniczej jest bardzo szybkie i 
intuicyjne. Nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów, 
adapterów z uwagi na kompatybilność z pozostałym sprzę-
tem gaśniczym. Wąż tłoczny może być podłączony bezpo-
średnio do wentylatora za pomocą nasady Storz C/52; 
ciśnienie wody (5 bar) pozwala na wytworzenie wysokiej 
jakości mgły wodnej o dalekim rzucie.

Centralnie umieszczona dysza wodna.

Osiągalny zasięg rzutu do 20 m.
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Wentylator jako generator piany

Przy wykorzystaniu siatki wentylator może wytwarzać 
pianę lekką. Dla modeli V i E siatka jest przechowywana w 
małej komorze bezpośrednio w dolnej części ramy wentyla-
tora, dlatego zawsze jest "pod ręką". Wystarczy ją założyć 
na obudowę i zabezpieczyć za pomocą jednego prostego 
ruchu. Piana lekka może zostać wytworzona również z 
wykorzystaniem zasysacza liniowego Z2. Pianę lekką moż-
na tłoczyć do piwnic i podziemnych korytarzy za pomocą 
dodatkowych rękawów. Opcjonalnie wentylatora można 
używać na drabinie mechanicznej, aby wypełnić przestrze-
nie między stropem a dachem.
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Z rękawem do podawania piany lekkiej do piwnic i obiektów podziemnych. 

Montaż siatki pianowej na obudowie wentylatora.



Najlepsze  
rozwiązanie na  
każdą sytuację.



Najlepsze  
rozwiązanie na  
każdą sytuację.



Rosenbauer – FANERGY

Łatwość wentylacji.
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Tak bardzo wszechstronny jest FANERGY B16.

Dwa wydajne akumulatory 

FANERGY B16 posiada dwa wysoko-
wydajne akumulatory litowo-jonowe 
o dużej pojemności. Są jednymi z naj-
nowszych na rynku - dzięki inteligent-
nemu systemowi zarządzania energią 
cechują się długą żywotnością oraz 
długim czasem pracy. Łączna pojem-
ność akumulatorów wynosi 835 Wh 
co pozwala na ciągłą pracę przy peł-
nej mocy przez 60 minut. Ułatwia to 
szybkie opanowanie każdej sytuacji. 

Dwa tryby pracy  

Wentylator FANERGY B16 może być zasilany akumulatorami lub z sieci 230 V. To pozwala na jego szybkie sprawienie i uru-
chomienie podczas akcji. Nawet jeżeli 60 minut prowadzenia wentylacji przy pełnej mocy okaże się niewystarczające, to 
możliwe jest - bez przerywania pracy wentylatora - podłączenie go do zewnętrznego źródła zasilania albo zmiana jednego z 
akumulatorów. Jeżeli w krótkim czasie wymagany jest jeszcze większy przepływ powietrza (wydajność), dostępny jest także 
tryb BOOST. 

Akumulatory są zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem.  

Dane techniczne B16

Moc silnika / pojemność akumulatorów 1,25 kW / 2 x 11,6 Ah

Średnica wirnika około 16"/ 410 mm

Przepływ zgodnie z ISO 5801 5,154 m3/h

Siła ciągu zgodnie z normą ISO 13350 21,6 N

Wymiary  
(szerokość x wysokość x głębokość)

520 x 640 x 355 mm

Czas pracy akumulatorów przy 
obciążeniu 100%

60 min

Czas pracy akumulatorów w  
trybie BOOST

30 min

Masa około 25 kg
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  Kółka transportowe
Dzięki kółkom transportowym 
wentylator można nie tylko 
przenosić, ale i ciągnąć po ziemi. 

  Akumulatorowy wentylator FANERGY B16.

  Płynna regulacja 
kąta pracy
Wirnik wentylatora 
można bezstopnionowo 
ustawiać pod kątem 
od -20° do +20°. 

  Centralnie umieszczona 
zintegrowana dysza gaśnicza
Opcjonalnie możliwe jest 
wytwarzanie mgły wodnej i 
generowanie piany lekkiej.

  Ultralekki i solidny
Jednym z głównych celów na etapie projek-
towania FANERGY B16 była redukcja masy, a 
jednocześnie stworzenie bardzo wytrzymałego  
wentylatora. Rezultat: o 50 % lżejsza konstruk-
cja w porównaniu do wentylatorów V i E.

  Zintegrowana jed-
nostka sterująca w 
obudowie ochronnej
Zapewnia skuteczny  
przepływ dużej ilości 
powietrza. 



FANERGY – Rosenbauer
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  Tryb BOOST
Płynna regulacja prędkości.  
W przypadku potrzeby jeszcze 
większej wydajności - z pomocą 
przychodzi tryb BOOST.

  Pakiet 
oświetleniowy LED
Oświetlenie pola 
pracy i elementów 
wentylatora jest 
energooszczędne 
i nie oślepia.

  Wysokowydajne  
akumulatory
Dwa litowo-jonowe 
akumulatory zapewniają 
60 minut pracy wenty-
latora przy pełnej wy-
dajności. Przełączenie 
na zewnętrzne zasilanie 
kablowe jest możliwe w 
każdej chwili.

  Klin
Do zablokowania drzwi lub 
okna przy wentylatorze 
dostępny jest silikonowy, 
antypoślizgowy klin. 

  Mocny i bez spalin
Silnik elektryczny o 
dużej mocy jest cichy 
oraz, co najważniejsze 
nie produkuje spalin. 
To zapewnia dodatko-
we bezpieczeństwo dla 
służb podczas wenty-
lacji.

  Lekki. Niezależny. Mocny.



  Szeroka gama zastosowań.

FANERGY – Rosenbauer
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Scenariusz 2   
Wentylacja na dużą 
odległość z wykorzy-
staniem dodatkowe-
go wentylatora

Scenariusz 1
Wentylacja zadymionego 
obiektu

Scenariusz 3
Wentylacja przestrzeni  
podziemnych 

Po prostu wszechstronny 

Dzięki niskiej masie, niezależ-
ności od zewnętrznych źródeł 
zasilania i braku spalin, wentyla-
tory B16 można wykorzystać jako 
główny lub dodatkowy wentylator 
podbijający ciśnienie wewnątrz 
budynku.

Wentylacja kanałów

Dzięki specjalnej konstrukcji 
wentylatory FANERGY B16 
można wykorzystać do 
wentylacji kanałów (w tym 
technologicznych). Istnieje 
możliwość pracy wentylatora 
w trybie nadmuchowym lub 
wyciągowym.
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Dwa typy napędu.

20

  Silnik spalinowy

FANERGY V16 FANERGY V22 z silnikiem Briggs & Stratton

Mocna wersja

Seria wentylatorów FANERGY 
z silnikiem spalinowym jest ich 
najmocniejszą wersją. Dostępne 
są w dwóch różnych rozmiarach 
(średnica 16" lub 22") oraz dwóch, 
1-cylindrowych jednostkach silni-
kowych: Briggs&Stratton Vanguard 
4,8 kW (6,5 KM) lub Honda GX200 
4,8 kW (6,5 KM).

Dane techniczne V16 V22

Silnik napędowy B&S 1-cylindrowy 4,8 kW (6,5 KM) lub
Honda 1-cylindrowy GX200 4,8 kW (6,5 KM)

Średnica wirnika około 16"/410 mm około 22"/560 mm

Strumień powietrza zgodnie z ISO 5801 5.981 m3/h 13.672 m³/h

Siła ciągu zgodnie z normą ISO 13350 27,5 N 69,8 N

Wymiary (S x W x G) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 

Masa (silnik zalany olejem, bez paliwa) około 41 kg około 46 kg

Paliwo / pojemność zbiornika Benzyna bezołowiowa ≥ 91 oktanów / około 3 l

Czas pracy z pełnym zbiornikiem ok. 110 min przy pełnym obciążeniu
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  Silnik elektryczny

Uniwersalna, cicha i przyjazna dla  
środowiska alternatywa

Wysokowydajne wentylatory FANERGY z silnikami elek-
trycznymi są ciche, przyjazne dla środowiska i wolne od 
spalin. Bezstopniowa regulacja mocy w zakresie 0-100 %. 
Ustawiona wartość jest prezentowana na podświetla-
nym wyświetlaczu cyfrowym. Zintegrowany ogranicznik 
prądu rozruchowego zapewnia sprawne funkcjonowanie 
urządzenia z agregatem prądotwórczym o mocy 5 kVA. 
Modele FANERGY z silnikami elektrycznymi można też 
podłączyć do dowolnego gniazda 230 V przy użyciu 
wtyczki Schuko. Możliwe jest również sprawienie wenty-
latora wewnątrz. 

Największą zaletą wentylatorów elektrycznych jest 
możliwość pracy w każdej płaszczyźnie, dzięki czemu 
można prowadzić wentylację w pionie i poziomie.  
Przykładowo, wentylator można umieścić przodem do 
piwnicy jak i na otworze studzienki kanalizacyjnej.  
To sprawia, że   są one uniwersalne w zastosowaniu i 
elastyczne w pozycjonowaniu.
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Dane techniczne E16 E22

E16Ex 
W wykonaniu przeciwwybu-

chowym Ex II 3G C T3

Silnik napędowy 230 V / 2,2 kW
płynna regulacja

400 V / 1,85 kW

Średnica wirnika około 16"/410 mm około 22"/560 mm około 16"/410 mm

Strumień powietrza zgodnie z ISO 5801 5.606 m3/h 9.733 m³/h 5.606 m3/h

Siła ciągu zgodnie z normą ISO 13350 25,8 N 35,8 N 25,8 N

Wymiary (S x W x G) 545 x 490 x 545 mm 640 x 695 x 500 mm 569 x 630 x 460 mm

Masa około 45 kg około 50 kg około 47 kg

FANERGY E16



FANERGY
Wysokowydajne wentylatory oddymiające 
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Nr katalogowe FANERGY z silnikiem spalinowym

FANERGY V22 
z silnikiem B&S

FANERGY V22  
z silnikiem Honda

FANERGY V16  
z silnikiem B&S

FANERGY V16  
z silnikiem Honda

Wersja standardowa 513030 513031 513020 513021

ze zintegrowaną dyszą gaśniczą 513032 513033 513022 513023

z pakietem oświetleniowym 513034 513035 513024 513025

ze zintegrowaną dyszą gaśniczą i pakietem oświetlenia 513036 513037 513026 513027

Akcesoria opcjonalne do FANERGY V:

Wąż do spalin do wszystkich modeli "V" 654400

Licznik motogodzin i obrotów 075715

Nr katalogowe akcesoriów do wszystkich wentylatorów FANERGY
512026 Siatka do piany dla wentylatorów FANERGY 16" 51191001 Rura pianowa PE dla FANERGY 22", długość ok. 20 m

512016 Siatka do piany dla wentylatorów FANERGY 22" 512061 Rękaw półsztywny do FANERGY 16", długość ok. 3 m

703500 Zasysacz liniowy Z2 512060 Rękaw półsztywny do FANERGY 22", długość ok. 3 m

703810 Wąż do zasysacza, długość około 1,5 m 601031 Bosak

201105 Wąż tłoczny SYNTHETIC SPECIAL, długość około 5 m 513020E08 Klin

Nr katalogowe FANERGY z silnikiem elektrycznym

FANERGY E22 FANERGY E16 FANERGY E16Ex

Wersja standardowa 513050 513040 51195001

ze zintegrowaną dyszą gaśniczą 513051 513041 -

z pakietem oświetleniowym 513052 513042 -

ze zintegrowaną dyszą gaśniczą i pakietem oświetlenia 513053 513043 -

Nr katalogowe FANERGY akumulatorowego

FANERGY B16

513080 Wersja standardowa

513081 ze zintegrowaną dyszą gaśniczą

Przyłącza elektryczne do FANERGY B16:

513090 Kabel typ SCHUKO

513091 Kabel typ NEMA

513092 Kabel typ BRITISH STANDARD

513093 Kabel typ CEE 

513094 Kabel typ SWITZERLAND 

513095 Kabel typ AUSTRALIA 

Opcje i akcesoria do FANERGY B16:

11869A Prostownik 12 VDC / 24 VDC / 4 A dla sieci 12 V w pojazdach

513086 Dodatkowy akumulator litowo-jonowy do FANERGY B16 

513089 Zewnętrzna ładowarka akumulatorów 

513087 Kółka transportowe

513088 Naramienny pas transportowy

Follow us on

Tekst i zdjęcia nie są wiążące. Zdjęcia mogą przedstawiać edycje specjalne, które są dostępne tylko za dodatkową opłatą. Zastrzega się możliwość zmiany z uwagi na postęp techniczny. 


