Automatische uitlaatgasafzuiginstallaties
voor speciale dienstvoertuigen

www.ecovent.de

ecovent, clean air for you!
ecovent GmbH & Co. KG is in 1997 opgericht door
dipl.-ing. Jens Hagemeister in Lübbecke in de Duitse
deelstaat Westfalen en is één van de marktleiders op het
gebied van afzuiginstallaties voor uitlaatgassen; inmiddels
zijn vele duizenden installaties opgezet.
Met de systemen voor de brandweer concentreren we
ons op het Duitstalige gebied en bieden we beproefde
oplossingen voor voertuigen die in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland worden ingezet.
Van links naar rechts: Frank Sandeck (teamleider distributie),
Jens Hagemeister (eigenaar-directeur),
Thorben Pax (sales), Roger Wulf (sales, binnendienst).

Korte lijnen bij het nemen van beslissingen en competente, attente medewerkers zorgen ervoor dat er
functionele en hoogwaardige afzuiginstallaties voor
uitlaatgassen worden geproduceerd.
Van ontwikkeling, productie en projectplanning tot en met
montage en service, bij ons krijgt u alles uit één hand.
Van links naar rechts :Michel Franz en Nikolai Jassan (teamleider)

Productportfolio
Als dynamische producent bieden we een omvangrijk programma voor garages, brandweer, scholen,
hogescholen en industrie. Afzuiginstallaties voor uitlaatgassen en lasrook van ecovent zijn ergonomisch,
hebben een gunstige prijs/kwaliteitverhouding en een lange levensduur.

Boven: uitlaatgastrechter, zuigsleufkanaal AS200 met zuigwagen Ø100mm, slangoproller, lasrookarm „New Line“
Beneden: uitlaatgasslang TG1000, zwenkkraan met zuigsleufkanaal, radiaalventilator VB 100-R, looprailsysteem LS 10-D
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Weg met de giftige uitlaatgassen!
Een groot aantal van deze voertuigen is voorzien van dieselmotoren. Bij het
starten, het werken in de hal en het uitrijden ontstaan aanzienlijke hoeveelheden dieseluitlaatgas. Ook uitlaatgassen van Ottomotoren zijn niet
ongevaarlijk.
Die uitlaatgassen vormen een groot risico bij inademing. Dan kan er sprake
zijn van irritatie van ogen en luchtwegen, hoesten, ademnood en problemen
met hart en bloedvaten. Die gifstoffen kunnen in de bloedsomloop raken en
een gevoel van duizeligheid of braakneigingen veroorzaken.
Het uitlaatgas van dieselmotoren is kankerverwekkend en kan een rol spelen
bij het ontstaan van allergie. Moderne motoren produceren heel kleine
deeltjes die in de longen kunnen raken.
Een mechanische ruimteventilatie alleen is niet voldoende om de schadelijke stoffen zonder risico af te
voeren. De nog koude uitlaatgassen die bij het starten vrijkomen ’blijven hangen op ademhoogte voor ze
kunnen worden opgevangen door een ventilatie-installatie.

Systeem ecovent® - 100% luchtdicht
Het direct opvangen van uitlaatgassen met behulp van een pneumatische aankoppeling aan de uitlaat is de
enige juiste oplossing! Alleen zo wordt gegarandeerd dat er geen schadelijke stoffen in de voertuighal
kunnen komen.
Met onze meerijdende systemen kunt u weer opgelucht ademhalen: geen gezondheidsrisico's voor u,
geen reukbelasting van uw kleren, geen vervuiling van de behuizing van het apparaat.

Uw voordelen vergeleken:
Systeem ecovent ®
Ontwikkeling en productie in Duitsland
GS-teken voor alle systeemcomponenten
Montage door geschoolde fabrieksmonteurs
Luchtdichte opvang direct bij de uitlaat
Handzame hogetemperatuurslang met Ø=100 mm
Automatische ventilatorstart door drukschakelaar
Kleinere afmetingen van buisleiding en ventilator
Minder behoefte aan verwarming/stroom, geluidsarm
Geen wijzigingen aan het voertuig

evt. bij een ander systeem
GS-teken alleen voor het opvangen van uitlaatgassen
Montage door onderaannemer
Open opvang met bijkomende lucht
Tot Ø=160 mm slangen
Start van de ventilator via hulpsignalen of handmatig
Grote doorsnedes door het aanzuigen van bijkomende lucht
Grote ventilator, behoefte aan energie en ruimte
Aanbouw van magnetische of mechanische ankerplaten

Het luchtdichte opvangsysteem
van ecovent gaat nog een stap
verder.
In vergelijking met andere
systemen is dit systeem verder
ontwikkeld en grensverleggend
op het gebied van functionaliteit, betrouwbaarheid en
duurzaamheid.

Zo is de aluminium looprail wat betreft de bevestiging en de rail bijzonder stabiel en heeft een lengte van wel
zes meter. Alle stalen onderdelen zijn met de laser gesneden en volledig galvanisch verzinkt.
De grote manometer is vanaf de grond makkelijk te lezen.
Maak gebruik van de kwaliteitskenmerken van ecovent.
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Steunpunt van de brandweer in de stad Einbeck
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Regels en voorschriften
Dieselmotorenemissies (DME) kunnen kanker veroorzaken. Daarom bestaan al langere tijd de volgende
wettelijke bepalingen en branchevoorschriften:
Technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen TRGS 900 (juni 2008)
De grenswaarde op de werkplek voor koolmonoxide bedraagt bijvoorbeeld 30 ppm. Deze maximale
grenswaarde wordt al heel snel overschreden als de poort van de hal is gesloten en er verbrandingsmotoren
in bedrijf zijn.
Technische regels voor de omgang met gevaarlijke stoffen TRGS 554 (dieselmotoremissies: DME)
4.1.1 Volgorde van de beschermende maatregelen:
Vermijden, verminderen, afzuigen op de plek van ontstaan, ventilatie in de hal.
4.1.4 Reductie van de dieselmotorimmissies
Afleiding van de DME door vast aangesloten uitlaatgasleidingen
Opvangen van de DME door afzuiging op de plek van uittreding uit de uitlaat en afleiding naar buiten
Duitse verordening over de werkplek (in Duitsland de ArbStättV van 12.08.2004)
§4 Bijzondere eisen die gesteld worden aan het onderhouden van werkplekken
(3) De werkgever is verplicht om de veiligheidsvoorzieningen in te richten om gevaren te vermijden resp.
onschadelijk te maken, en is met name verplicht . . . . om ruimteluchttechnische installaties regelmatig
vakkundig te laten onderhouden en op hun functionaliteit te laten onderzoeken.
Onder het begrip werkplek vallen ook voertuighallen van brandweerwagens.
Over het algemeen moet aangenomen worden dat er sprake is van gevaarlijke hoeveelheden DME als er
meer dan één groot voertuig met dieselmotor in een brandweerkazerne wordt gestald. De installatie van een
centrale persluchtvoorziening voor voertuigen verhindert niet dat er DME in de voertuighal uittreden. Alleen
de standlooptijd van de voertuigen wordt daardoor verkort. In zoverre moet deze maatregel primair worden
gezien als een van de tactische aspecten van toepassing.
De beschermende maatregel "afzuiging" is met name dan uit te voeren, als in de voertuighal ook de
persoonlijke veiligheidsuitrusting is opgeslagen. Als er bij lopende motor in een voertuighal wordt gewerkt, is
afzuiging altijd noodzakelijk.

GS-keurmerk(gecontroleerde veiligheid)
Begin 2004 is onze complete installatietechniek gekeurd door de commissie Fachausschuss Metall- en
Oberflächenbehandlung van de brancheorganisatie, de Berufsgenossenschaft (BG), in Hannover. Zo heeft
ons complete systeem met inbegrip van het opvangen op de parkeerplek, de ventilator, de sturing en de
bevestigingen op basis van de Duitse wet op de veiligheid van apparatuur het GS-keurmerk (controleerde
veiligheid) met het nummer 094103 gekregen. U hebt de zekerheid dat u een beproefd systeem uit Duitse
serieproductie ter beschikking krijgt.
De volgende bouwgroepen beschikken over het GS-keurmerk:
•
•
•
•
•
•

Looprailsysteem LS 10-D
Zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D
Overdrukbegrenzing UB
Bevestigingen KS en VS
Elektrische sturingen FST
Ventilatoren VB en VG

Bovendien beschikken ecovent-installaties over de volgende
kwaliteitskenmerken:
•
•
•

BG gekeurd en gecertificeerd op productveiligheid
BG gekeurde en gecertificeerde productiewerkplaats
BG afgegeven GS-keurmerk

En dat niet alleen voor de afzonderlijke componenten,
maar voor de systemen als geheel.
Vanzelfsprekend beschikken alle producten van de firma ecovent over het CE-keurmerk.
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Looprailsysteem LS 10-D
Onze Top-Seller voor de behuizing van brandweerapparatuur, het systeem LS 10-D, is in Duitsland al
duizenden keren geïnstalleerd. Het zeer stevige aluminium profiel, de lichtlopende loopwagen en de
hoogwaardige installatietechniek zorgen voor grote betrouwbaarheid en prima bedieningscomfort.

Afbeelding van een parkeerplek

De voordelen in één oogopslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerijdend afzuigsysteem van de parkeerplek tot de poort
100% luchtdichte opvang van de uitlaatgassen
Volautomatisch bedrijf van ventilator en afkoppeling
Dicht bij het voertuig gelegen 100 mm-slang
Trajecten van meer dan 10 m mogelijk (met 6 m rail)
Veel bewegingsvrijheid bij het voertuig
Geen elektrische en magnetische velden
Geen beschadigingen aan het voertuig door extra
anker- of magneetplaten
Hoge uitrijdsnelheden
Rustige afkoppeling zonder terugslaan van de slang

Detail opvang van
uitlaatgassen

Hoogwaardige onderdelen
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Inbouwsituatie LS 10-D
Systeemtekening

Afb. van de zijkant LS 10-D

1 = Looprail van aluminium
2 = Bevestigingsconsoles, galvanisch verzinkt
3 = Kantelhefboomafsluiter van aluminium, verschuifbaar
4 = Slangaansluitstuk Ø100 / Ø125mm
5 = Loopwagen, met gelagerde looprollen
6 = Eindaanslag met 2 veiligheidsschroeven
7 = Balancer, slagvaste aluminiumbehuizing
8 = Slangpakket, hogetemperatuurbestendig
9 = Slanghouder met weefselversterking
10 = Drukschakelaar, vrij van hysterese, 12 Pa
11 = Drukverminderaar, in te stellen van 0-2,5 bar
12 = Speciale afzuigkop, Ø 100 – Ø 200 mm leverbaar

Afb. van de voorkant LS 10-D

Functiebeschrijving
Het systeem LS 10-D van ecovent wordt gekenmerkt door snelle, simpele en precieze bediening.
Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd.
Startklaar maken -> De speciale afzuigkop(12) wordt in gemakkelijke lichaamshouding op de uitlaat
geschoven en dan met een druk op de knop binnen een seconde gevuld met perslucht. Dan zit hij vast op de
uitlaat.
Uitrijden -> Zodra het voertuig wordt gestart herkent de drukschakelaar(10) een gasstoot in de uitlaatgasslang en start de afzuigventilator. Nu volgt de uitlaatgasslang het uitrijdende voertuig en koppelt bij het
passeren van de kantelhefboomafsluiter (3) af van de uitlaat. De rubberen eindaanslag (6) reduceert bij het
uitrijden de bewegingsenergie van de loopwagen aanzienlijk. Na de afkoppeling bij de poort wordt de slang
door de Balancer (7) in de hal teruggetrokken. De ventilator loopt nog na om het leidingensysteem te
spoelen.
Binnenrijden -> De speciale afzuigkop wordt bij de poort opgezet en volgt met de uitlaatgasslang het voertuig
tot de parkeerpositie. Vanzelfsprekend start ook nu de ventilator vanzelf direct na het aankoppelen.
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Zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D
Nog een innovatie van de firma ecovent: we hebben ons beproefde persluchtgestuurde afzuigsysteem nog
verder verbeterd. De uitlaatgasslang wordt in een meerijdende zuigwagen meegenomen.
Zo kan het afzuigen van voertuigen achter elkaar worden uitgevoerd. Ook voor lange trajecten is dit systeem
optimaal.

Afbeelding van de parkeerplek

Detail afzuiging van uitlaatgassen

De voordelen in één oogopslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Meerijdend afzuigsysteem van de parkeerplek tot de poort
100% luchtdichte afzuiging van de uitlaatgassen
Volautomatisch bedrijf van ventilator en afkoppeling
Drukschakelaar in de zuigwagen voor betrouwbare reactie
Dicht bij het voertuig gelegen 100 mm-slang
Trajecten van 20 m en meer mogelijk
Veel bewegingsvrijheid bij het voertuig
Geen elektrische en magnetische velden
Geen beschadigingen aan het voertuig door extra
anker- of magneetplaten
Bijzonder geschikt voor doorrijdtrajecten en
achter elkaar staande voertuigen
Hoge uitrijsnelheden
Rustige afkoppeling zonder terugslaan van de slang

Detail zuigwagen

Inbouwsituatie AS 10-D
Systeemtekening

afb. van de zijkant AS 10-D

1 = Zuigsleufkanaal van aluminium
2 = Bevestigingsconsoles, galvanisch verzinkt
3 = Kantelhefboomafsluiter van aluminium, verschuifbaar
4 = niet nodig
5 = Zuigwagen, met gelagerde POM-looprollen
6 = Eindaanslag, met veerbuffer aan de voorkant
7 = Balancer, slagvaste aluminiumbehuizing
8 = Slangpakket, hogetemperatuurbestendig
9 = Slanghouder met weefselversterking
10 = Drukschakelaar, vrij van hysterese, 12 Pa
11 = Drukreductie, in te stellen van 0-2,5 bar
12 = Speciale afzuigsproeier, Ø 100 – Ø 200 mm
leverbaar

afb. van de voorkant AS 10-D

Functiebeschrijving
De bediening is vergelijkbaar met die van het systeem LS 10-D. Door het zuigsleufkanaal zijn aanmerkelijk
langere trajecten mogelijk. Bij achter elkaar gelegen parkeerplekken is het systeem AS 10-D de beste
mogelijkheid om de uitlaatgassen van beide voertuigen volledig af te zuigen tot aan de poort.
De persluchttoevoer van de zuigeenheid is geregeld door een spiraalslang die direct naast het zuigsleufkanaal op een gespannen, tegen corrosie beschermde stalen kabel wordt geleid.
Alleen bij ons is de stuurleiding direct in de spiraalslang geïntegreerd.
Der drukschakelaar bevindt zich in de zuigwagen en reageert door de luchtdichte verbinding snel en
betrouwbaar op binnenstromende uitlaatgassen.
Een bijkomend voordeel is de kleinere slangenlus. De toch al goede toegankelijkheid van het voertuig
(100 mm-slang) wordt zo nog verder verbeterd.
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Oplossingen voor uitlaatpijpen boven
Dit soort voertuigen die in gebruik zijn op luchthavens en bij het Duitse leger, de Bundeswehr, beschikken
over krachtige motoren - die veel uitlaatgassen produceren. Vandaar dat de uitlaatgassen direct bij de uitlaat
moeten worden opgevangen om zonder risico naar buiten te worden geleid.

Op de afbeelding rechts ziet u ons systeem AS-VH met
zuigsleufkanaal AS440 en zuigwagen Ø 200 mm.
De zuigwagen volgt het voertuig tot de poort en koppelt
dan vanzelf af. Bij het binnenrijden wordt de zuigwagen
door de gele meeneembeugel geleid. Een
betrouwbare, automatische afzuiging is ook dan
gegeven.

Geen verandering in de uitlaat

Optimaal opvangen
Verschuifbaar kanaal

Bij het systeem AS-VT is het zuigsleufkanaal beweeglijk bevestigd.
De uitlaat is voorzien van een uitblaaskap die direct in het kanaal terechtkomt.
Na het uitrijden wordt het kanaal vervolgens door veerelementen in de middenpositie gebracht. De “inrijdtrechter” zorgt vervolgens voor betrouwbaar invoegen van de kap.
Verschillende beladingstoestanden of het niet perfect recht binnenrijden worden betrouwbaar
gecompenseerd door het systeem .
Inrijtrechter

Stationair afzuigen
Voor kleine brandweerkazernes met maar weinig uitritten is dit
systeem een financieel gunstige oplossing. De uitlaatgassen worden
alleen bij het starten van het voertuig opgevangen. De hoogte en
kanteling van de trechter zijn verstelbaar en kunnen dus aan het
voertuig worden aangepast. Het starten van de ventilator gebeurt via
de poortaansturing of een wandtaster. De activering van de ventilator
wordt na een vrij in te stellen tijd beëindigd.

Afb. van een parkeerplek
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Voorbeelden uit de praktijk:plattegrond
Voertuighal met looprailsysteem LS 10-D
Bij dit project zijn vier looprailsystemen ingebouwd.
De verzamelleiding achter in de voertuighal is met de ventilator verbonden. Die uitlaatgassen kunnen dan van daaruit met behulp van een
deflectorkap via het dak of wanduitblaassteunen naar buiten worden
geleid.

Hoofdcomponenten
4x Looprailsysteem LS 10-D
met speciale drukschakelaar DS12
4x Aftakleiding Ø125
1x Verzamelleiding Ø125 - Ø250
1x Radiaalventilator VB200, 1,5kW
1x Uitblaasleiding met deflector Ø250
1x Naloopsturing FST
1x Compressor K-200-8-24 (optioneel)

DN 160

5

DN 250

DN 160

4

DN 315

DN 160

3

DN 315

2

DN 355

1

DN 160

6

DN 160

Voertuighal met systeem AS-VT en AS 10-D
Op de beide parkeerplekken links worden de uitlaatgassen uit
de boven gelegen uitlaten opgevangen. Door de beweeglijke
ophanging compenseert het zuigsleufkanaal zijwaartse
verplaatsing van de uitlaat bij het binnenrijden. Ook hier is geen
handmatig aan- en afkoppelen noodzakelijk. De vier rechter
voertuigen hebben het zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D
gekregen. Aan de achterkant komen de leidingen samen en zijn
met de ventilator verbonden.

Hoofdcomponenten
2x Zuigsleufkanaal AS290 met inrijtrechter
4x Zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D
met speciale drukschakelaar DS12
2x Aftakleiding Ø 160, 4x aftakleidingen Ø 125
1x Verzamelleiding Ø 125 – Ø 355
1x Radiaalventilator VB550, 4 kW
1x Uitblaasleiding met deflector Ø 355
1x Naloopsturing FST
1x Compressor K-200-8-24 (optioneel)

11

Systeemcomponenten
Speciale afzuigkop
Dit onderdeel is gemaakt van hoogwaardig Kevlar-weefsel en biedt
bijzonder gunstige eigenschappen wat betreft snijvastheid en temperatuurbestendigheid. De afzuigkop omsluit de uitlaat voor 100%
luchtdicht. De bajonetpen aan de uitlaat blijft bestaan.
Aanrakingstemperatuur: 220°C, max. druk: 1,2 bar.
Onze speciale afzuigsproeier is de enige verbinding met het voertuig.
Andere afmetingen - ook ovaal - zijn op aanvraag leverbaar.
Ø slang
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm

Ø trechter
100 mm
125 mm
160 mm
80/150 mm, ovaal
200 mm
160 mm
200 mm

max. Ø uitlaat
80 mm
105 mm
140 mm
dubbele uitlaat auto
180 mm
140 mm
180 mm

Handventiel
Gemaakt van hoogwaardig aluminium.
Inclusief een kogelknop, die verhindert dat hij aan het voertuig blijft haken.

Veiligheidskoppeling
In te stellen veiligheidskoppeling in de nominale omvang van 100 mm of 125 mm.
Door de compacte bouwvorm worden beschadigingen aan het voertuig op
betrouwbare wijze verhinderd.
Wij geven de voorkeur aan advies ter plekke. Onze installaties worden door
fabrieksmonteurs ingebouwd en optimaal afgesteld.
Daarom is deze koppeling in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

Precisie-drukschakelaar
De uiterst precieze drukschakelaar DS-12 is vrij van hysterese en instelbaar vanaf 12 Pa.
Door zijn bijzondere constructie reageert hij direct bij het aanzetten van de motor van een
voertuig, terwijl hij geen hinder ondervindt van de wind. Slagvaste kunststofbehuizing met
metalen schroefsluiting.

Sturing
De kleinste drukverschillen door uitlaatgassen van het voertuig in de pijpleiding
worden al herkend door onze brandweersturing FST. De ventilator springt
volautomatisch aan en schakelt zichzelf na een in te stellen nalooptijd weer uit.
Hulpcontacten bij de poort of via radiocontact zijn niet nodig.
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Alarmstart

Afkoppeling in de buurt van de poort
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Voorbeelden van installaties
Vrijwillige brandweer, D-26683 Saterland - Scharrel
Installatie van meerijdende uitlaatgasafzuiginstallaties voor
brandweerwagens in de voertuighal en een stationaire
uitlaatafgasafzuiging in de washal die gebruikt wordt bij
onderhoudswerkzaamheden.
Hoofdcomponenten
7x Looprailsysteem LS 10-D
met speciale drukschakelaar DS12
7x Aftakleiding Ø125
1x Verzamelleiding Ø125 - Ø315
1x Radiaalventilator VB300, 2,2kW
1x Uitblaasleiding met geluidsdemper en deflector Ø315
1x Naloopsturing FST
1x Compressor K-240-10-50
1x Veerslangoproller voor de washal

Luchthavenbrandweer, D-28199 Bremen
Installatie van meerijdende uitlaatgasafzuiginstallaties voor
brandweervoertuigen in de voertuighal. Bij de bovengeplaatste
uitlaatpijpen was de uitdaging om rekening te houden met de
verschillende voertuighoogtes, afhankelijk van de lading.
Bovendien zijn afzuigoplossingen voor de werkruimte en de
blusgarage geleverd.
Hoofdcomponenten
5x AS200, 6 m voor bovengeplaatste uitlaat, systeem AS-VT
2x Zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D, 10 m met DS 12
4x Zuigsleufkanaalsysteem AS 10-D, 6 m met DS 12
2x Looprailsysteem LS 10-D, met speciale druksch. DS12
2x Radiaalventilator VB750, 5,5 kW in geluidsdempende kap
2x Naloopsturing FST
2x Afzuigarm „economy“ Ø 160, 3 m lang
1x Radiaalventilator VB200, 1,5 kW
(Leidingensysteem door de koper te verzorgen)

Brandweerschool in Regensburg, D-93138 Lappersdorf
Hier zijn de systeemlooprails bevestigd aan de houten balken van
het plafond.
Hoofdcomponenten
12x Looprailsysteem LS 10-D
met speciale drukschakelaar DS12
12x Aftakleiding Ø125
2x Verzamelleiding Ø125 - Ø315
2x Radiaalventilator VB300, 2,2kW
2x Uitblaasleiding met deflector Ø315
2x Naloopsturing FST
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FTZ, D-26624 Südbrookmerland - Georgsheil
De garage van de brandweertechnische centrale van het district
Aurich in het noorden van de Duitse deelstaat Niedersachsen is in
2006 gebouwd en voorzien van afzuiginstallaties van ecovent.
Hoofdcomponenten
2x Zuigsleufkanaal AS200 en AS290
2x Zuigwagen Ø100 en Ø160 met Balancer
2x Verzamelleiding Ø160 - Ø250
2x Radiaalventilator VG160, 1,2kW
2x Uitblaasleiding met wanduitblazer Ø250

Vrijwillige brandweer en FTZ, D-37574 Einbeck
Installatie van meerijdende uitlaatgasafzuiginstallaties voor
brandweerwagens in drie voertuighallen. In hal 3 zijn twee
parkeerplekken, de wagens rijden uit door een
gemeenschappelijke, 6m brede poort.
Onze projectafdeling plande de ideale bevestiging.
Hoofdcomponenten
2x Zuigsleufkanaal AS 10-D, 24 m, speciale druksch. DS12
5x Zuigsleufkanaal AS 10-D, 12 m, speciale druksch. DS12
2x Looprailsysteem LS 10-D, met speciale druksch. DS12
7x Aftakleiding Ø 160
2x Aftakleiding Ø 125
3x Verzamelleiding Ø 125 – Ø 250, Ø 160 – Ø 315
2x Radiaalventilator VB300, 2,2 kW
1x Radiaalventilator VB 100-R, 0,75 kW
3x Uitblaasleiding met deflector Ø 250 en Ø 315
3x Naloopsturing FST

Vrijwillige brandweer, D-84137 Vilsbiburg
Installatie van meerijdende uitlaatgasafzuiginstallaties voor
brandweerwagens in de voertuighal. Hier een voertuig met een
uitlaat die aan de voorkant is geplaatst.
Hoofdcomponenten
7x Looprailsysteem LS 10-D
met speciale drukschakelaar DS12
7x Aftakleiding Ø 125
2x Verzamelleiding Ø 125 – Ø 250, Ø 160-Ø 200
2x Radiaalventilator VB300, 2,2 kW en VB150, 1,1 kW
2x Uitblaasleiding met deflector Ø 200 en Ø 315
1x Naloopsturing FST
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Meer informatie over schone lucht ->
Wacht niet langer maar ga voor uitvoerige informatie naar onze Homepage. Daar vindt u behalve een
filmpresentatie over het systeem LS 10-D een groot aantal andere afbeeldingen en mogelijkheden.

http://feuerwehr.ecovent.de

Geen enkele manier om een product voor te stellen is zo informatief als een persoonlijk gesprek.
Onze vakkundige adviseur staat telefonisch tot uw beschikking onder het doorkiesnr. +49 5741 3016-28.
®
Of maak een afspraak voor een demonstratie van de originele, speciale afzuigkop van ecovent .
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