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LEADER BATFAN 3 Neo 
Litium+ akulla 

• Leader Batfan 3 Litium+ on akkukäyttöisten savutuulettimien uusin su-
kupolvi. 

• Erittäin nopea kasettimainen Litium+ akun vaihto. Tämä mahdollistaa 
jatkuvan savutuuletuksen vain akkuja vaihtamalla. 

• Voidaan käyttää ja ladata sisäisellä laturilla. (100%  7,5 h) 
• Lisävarusteena saatavana myös ulkoinen pikalaturi. (100%  3 h)   
• Entistä tehokkaampi, mutta kevyempi käyttää. 
• 5 portainen nopeudensäätö kalvopainonapein.  
• 7-portainen tuuletuskulman säätö ja lisäksi viemärituuletus asento.   
• Iskun kestävä muovikuori kestää joka suunnasta tulevan voimakkaan 

vesisuihkun. IP66. 
• Kierrejohdollinen sähköjohto suojassa laitteen sisällä kuljetuksen aika-

na. 
• Kotelon muotoilu ja olkahihna helpottaa laitteen kuljettamista käyttö-

kohteeseen.  
• Läpäisee 1,5 metrin pudotustestin 
• Mahdollista käyttää myös 220 V verkkovirralla 
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Leader Batfan 3 Li+ NEO  on uuden sukupolven akkusavutuuletin, jonka iskunkestävä muovikuori 
on voimakkaan vesisuihkun kestävä IP 66. Batfan 3 Li+ NEO–tuulettimen ilmakeila on soikea ja 
jäljittelee oviaukon muotoa. Tästä johtuen tuuletuksen hyötysuhde on perinteistä tekniikkaa 
käyttäviä tuulettimia parempi (+20 %). NEO tuuletinta voidaan käyttää 0,5—6 M etäisyydellä ovi-
aukosta, mutta paras teho saavutetaan noin 4-5 M etäisyydellä. Etäisyys helpottaa myös palo-
miesten liikkumista oviaukosta tuuletuksen aikana. 
Tasapainotetun tuulettimen siivet on valmistettu kevyestä,  mutta erittäin lujasta ja mittatarkasta 
synteettisestä komposiitista. 

 
 

         

 

Tuulettimen kulman säätö: Tuuletin voidaan asentaa 7-eri tuuletusasentoon. Lisäksi viemärien 
ja kaivojen tuuletusasennossa voidaan helposti tuulettaa suoraan alaspäin. 
Imu/poisto tuuletus: Leader Batfan 3 Litium+ Neo savutuulettimeen voi helposti kiinnittää 
poisto– ja/tai imuputken. Batfan 3 Li+ NEO soveltuu siis kaikkiin tuuletus tapoihin. 

Tekniset tiedot: 
 
Tuotto:       29 270 m³/h * 
AMCA:      18 600 m³/h 
Mitat:      540 x 530 x 270 mm    
Paino:       23,5 kg (19,4 Kg ilman akkua) 
Potkurin halkaisija:    420 mm 
Käyttöaika akulla ilman latausta:  50 min (100 %)  
Virtalähde:      Litium + akku ja sisäinen lataus 220V 50/60H 
Sähköturvallisuus:    EN 50178 mukaan 
Melutaso:      76,8 dB 3m etäisyydellä 
Suojausluokka :      IP 66  
Pudotustesti:     Läpäisee 1,5m pudotuksen 
Takuu:      2 vuotta. (akku 1 vuosi) 
Lisävarusteet:      Pikalatauslaite 
       Imu/poistoputki 
       Poistoletku adapteri 
       Vesisumuadapteri 
Savutuuletin ja akku myydään erikseen.  

Soveltuu myös viemärituuletukseen! 


