
Kenbri Fire Fighting B.V. Industriestraat 8 -  3281 LB -  Numansdorp -  Nederland Follow us:
 T +31(0)187 49 35 88 - E info@kenbri.nl - www.kenbri.nlB02021614 V1-0217 

Overdrukventilatoren
Een overdrukventilator wordt gebruikt door de 
brandweer om rook en gas uit een gebouw te blazen na 
een brand of lekkage. De ventilator kan ook gebruikt 
worden tijdens een brand om rook en hete gassen uit het 
pand te blazen om zo het pand veilig te kunnen betreden.  
 
Groupe Leader is één van de leidende fabrikanten 
van overdrukventilatoren. Kenbri Fire Fighting B.V. is 
exclusief dealer voor Nederland.

ParkFan 80 Easy Pow’air
Elektrisch aangedreven hoge snelheid ventilator.
Speciaal ontworpen voor gebruik in grote ruimtes zoals 
parkeergarages. Ingebouwd in een epoxy gecoat frame 
met 2 wielen. Met uitklapbare transportbeugel welke 
bij uitklappen automatisch de ventilator in positie 
plaatst. Voorzien van een draadloze afstandbediening 
en een Xenon flitslampje voor zichtbaarheid. Ventilator 
is verstelbaar tussen 0° en + 20° en -10° met speciale 
tilt adapter. Ventilator wordt standaard met een mister 
geleverd voor het verdunnen/neerslaan/koelen van 
rookgassen en als aanvulling op de blussing.

Te gebruiken met een generator vanaf:
  9 kVA =  70% van de max. flow
13 kVA =  80 % van de max. flow
20 kVA = 100 % van de max. flow

Aansluitkabel 5 mtr (wordt geleverd zonder stekker).
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Groupe Leader overdrukventilator
ParkFan 80 Easy Pow’air 

    TECHNISCHE GEGEVENS
 Model   ParkFan 80  
 Capaciteit   85.700 m3 / uur   
Gewicht   83 kg  
 Afmetingen (l x b x h)   710 x 720 x 678 mm  
 Propeller diameter   570 mm  
 Elektromotor   7,5 kW met traploze 
     toerentalregeling - IP65    
Voeding   400V - 50/60 Hz  
Geluidsbelasting   96,3 dB op 3 m afstand 
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•  De ventilator is het meest efficiënt op een afstand tussen 2 en 6 meter van de inblaasopening, maar kan al vanaf
 0,90 m gepositioneerd worden.
•  Met het uitklappen van de transportgreep wordt de oprichthoek van de ventilator automatisch ingesteld.
•  Motortoerentalregeling, waardoor geen aanloopspanning.
•  Stabiel en eenvoudig te manoeuvreren: Met zijn grote en brede wielen is de ventilator bijzonder eenvoudig te
 manoeuvreren, zelfs in moeilijk begaanbaar terrein (wielen aan de achterzijde).
•  Sterkere turbine
•  Robuust frame: Het frame is voorzien van een epoxy coating en zo vormgegeven dat de turbine optimaal
 beschermd wordt.
•  Oprichthoek instelbaar in iedere gewenste positie tussen +10o en +20o. De hoekinstelling boven 10° is speciaal
 voor trappenhuizen, etc. Voor negatieve hoeken is een speciale (optionele) accessoire leverbaar.
• Met geintegreerde mister 

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden zijn door het robuuste ontwerp tot een minimum gereduceerd. Alle componenten zijn 
eenvoudig door de gebruiker te vervangen.

Accessoires
• 5 m ducting  
• Lichtschuim adapter 
• -10° oprichthoek adapter 
• Beschermhoes
• CEE Stekker 5P (3P+N+Aarde) 400V rood 

Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.
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