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LEADER  ESV Parkfan 80 
Sähköinen suurtehotuuletin 

 
Markkinoiden tehokkain sähköinen nopeussäädettävä savutuuletin, 

jonka tuotto on riittävä pysäköintihalleihin, teollisuus– ja myymälätiloi-
hin sekä    PPV-mentelmällä että tuuletin rakennuksen sisälle vietynä. 

 
85 700 m3/h tuotto alhaisella melutasolla ja ilman päästöjä 

 
Uusi langaton kaukokäynnistys 

 
Parkfan-tuulettimen uuden erittäin kehittyneen taajuusmuuttaja- 
moottorin hyötysuhteen ansiosta ainutlaatuinen teho-/painosuhde 

Paino vain 83 kg 
 

Euroopan johtavan savutuuletin valmistajan Leaderin uuden paten-
toidun Powair-teknogian ansiosta tuulettimen voi sijoittaa 0,9 – 6 met-

rin etäisyydelle tuuletusaukosta ilman tehon laskua 
 

Automaattisesti kuljetusasentoon lukittuva leveä työntökahva ja suuret 
puhkeamattomat kumipyörät 

 
 
 
 
 

85 700 m³/h 
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Leader ESV Parkfan sähköinen suurtehotuuletin  

Leader ESV Parkfan  moderneja suurien liike- ja teollisuus-
tilojen tuulettamista  varten suunniteltu sähkökäyttöinen   
erittäin suuritehoinen sähkökäyttöinen savutuuletin, joka  
soveltuu perinteisen PPV-tuuletuksen lisäksi käytettäväksi 
myös imevänä tuulettimena.  
 
Tuottoonsa  nähden erittäin kevyt tuuletin on suurikokoisten 
pyörien ja kunnollisen kehikon ansiosta yhden miehen      
käsiteltävissä.   
 
 

Leader ESV Parkfan on varustettu uusinta taajuusmuutta-
jan tekniikkaa käyttävällä portaattomasti säädettävällä moot-
torilla, jonka ansiosta 14 kW:n tehoisella moottorilla varustet-
tu tuuletin painaa ainoastaan 83 kiloa. Tuuletin on käytettä-
vissä ja käynnistettävissä silloinkin kun käyttövirran saanti on 
rajoitettu.  Nopeuden säätö myös  laajentaa tuulettimen 
käyttömahdollisuuksia,  helpottaa tuulettimen käyttöä sisäti-
loissa ja varoittaa ylikuormitusvaarasta. 
 

Tuulettimen kulman säätö: Portaaton lukittava säätö kallis-
tuskulman säätö. Työntökahvan avaaminen kallistaa 
tuulettimen automaattisesti oikeaan tasaisen alustan 
käyttökulmaan, kulmaan voidaan muuttaa portaattoman 
säädön avulla käytön aikana. 
 
Kuljetuskehikko: tukevarakentein kehikko suojaa tuuletinta 
kaikista suunnista. Suurikokoinen kahva lukittuu 
automaattisesti kuljetusasentoon. työnkökahvan pituuden ja 
muotoilun ansiosta tuulettimen siirtämine on helppoa.  
Kehikko on varustettu suurikokosilla kumisilla liukuesteillä, 
joiden ansiosta tuuletin pysyy paikoillaan sekä käytön että 
ajoneuvossa kuljettamisen aikana. 
 
Vesisumu: Parkfan on varustettu liittimellä ja venttiilillä    
jäädyttävän ja myrkyllisiä savukaasuja sitovan sumun        
muodostamiseksi. 
Kauko-ohjain: Parkfan on varustettu uudella langattomalla 
kauko-ohjaimella käynnistystä ja pysäytystä varten. 
Merkkivalo: Parkfan on varustettu suurikokoisella punaisella 
vilkkuvalolla jonka avulla tuuletin voidaan paikantaa savussa ja 
joka kertoo että tuuletin on kytketty virtaan ja toimintavalmis.  

Tekniset tiedot ESV Parkfan 
 
Kokonaistuotto**:   85 700 m³  
Moottori: 7,5 kW / 400 V  
Suojausluokka : IP 65 iskun-,pölyn-, ja roiskeveden kestävä 
Melutaso: 96,3 dB (3 metrin etäisyydeltä)  
Tehontarve: 16 A täydellä teholla 
Kallistuskulma: säädetttävä –10 - +20 ° 
Mitat:  ( L,S,K ) 710 x 720 x 678 mm            
Paino: 83 kg  
 
 
 
 


