
BIG HP18 iB+
AKKUKÄYTTÖINEN  
SAVUTUULETIN



SEURAAVAN SUKUPOLVEN  
AKKUTUULETIN

HP18 iB+:n älykäs akkuteknologia asettaa uuden standardin akkukäyttöisten 
tuulettimien käyttöajalle sekä käyttömahdollisuuksille.

PITKÄ AKUNKESTO TEKEE AKUNVAIHDOT SEKÄ VERKKOVIRTAAN KYT-
KEMISEN TARPEETTOMAKSI KESKEN TUULETUKSEN!
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BIG HP18 iB+  //  AKKUKÄYTTÖINEN SAVUTUULETIN

Made in Germany

 > Korkealaatuinen vaihdettava litiumioniakku, valmistettu Saksassa

 > Käyttöaika 85 minuuttia täydellä teholla ja jopa 9 tuntia pienemmällä teholla

 > Tehokkaan akun ansiosta tuuletin on usein valmis seuraavaan käyttöön jopa ilman latausta.

 > Automaattinen vaihto akun ja verkkovirran välillä ilman vaikutusta suorituskykyyn

 > Värinäyttö kertoo selvästi jäljellä olevan käyttöajan käytössä olevalla tuuletusteholla

 > Tuuletin on kompaktin kokoinen, mikä helpottaa käsittelyä sekä autoon lastaamista

 > Akku voidaan vaihtaa tarvittaessa ilman työkaluja muutamassa sekunnissa

 > Voidaan käyttää myös sisätiloissa – ei pakokaasuja

SUUNNITELTU PALOKUNNALLE 
ÄLYKÄS AKKUTEKNIIKKA
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Pienen painonsa ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta akkukäyttöinen  
HP18 iB+ saadaan nopeasti ja helposti käyttöön tuhlaamatta aikaa sähköjohto-

jen selvittämiseen. Tehokas akku mahdollistaa tuuletuksen 85 minuutiksi 
täydellä teholla ja 9 tunniksi pienemmällä teholla. Tuulettimen akun käyttöaika 

valitulla tehoasetuksella on luettavissa näytöstä, ja tehoasetuksen muutoksella 
voidaan pidentää operointi aikaa tarpeiden mukaiseksi. Siksi akun vaihtoa tai 

verkkovirtaa tarvitaan harvoin. Verkkovirtaan kytkettäessä tuuletin vaihtaa au-
tomaattisesti käytön verkkovirralle. Akkukäyttöinen HP18 iB+ -tuuletin mah-

dollistaa palokaasujen, lämmön ja myrkyllisten kaasujen tehokkaan tuuletuksen 
pois palokohteista. Sitä voidaan käyttää ongelmitta myös palavien rakennusten 

sisällä tehostamaan tuuletusta. Tehokkaalla tuuletuksella sammuttajien työskente-
lyolosuhteet ja turvallisuus paranevat merkittävästi. Tehokkaalla tuuletuksella 

myös savusukeltajat voivat toimia nopeammin sekä tehokkaammin.
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VÄLITTÖMÄSTI KÄYTTÖVALMIS

HP18 iB+

Type HP18-iB+-B1

Ilmantuotto ~ 38.000 m³/h

Moottori sähkö

Akku Li-Ion

Käyttöaika 85 min – 9 tuntia

Lataussyklit 500

Latausaika ~ 270 min (100%)

Virtalähde 230 V / 50 Hz

Kallistuskulma 0° – 180°

Mitat (w x h x d) 51 x 52,5 x 28,5 cm

Paino 22,6 kg



BIG-FIRE.DE

INNOVATION
EST. 1991

MADE IN GERMANY

BIG on menestynyt tuomalla markkinoille innovatiivisia 
tuotteita savutuuletukseen vuodesta 1991 alkaen. BIG 
Mobile Grand – suurtehotuulettimet ovat olleet mark-
kinajohtajia jo yli 20 vuoden ajan. Saksassa valmistetut 
uuden sukupolven savutuulettimet ovat tulos yli 30 vu-
oden kokemuksesta ja asiantuntemuksesta myynnin, 
kehitystyön ja valmistuksen parista. Hyvä suorituskyky 
yhdistettynä täydelliseen ergonomiaan ja laatuun ovat 
olleet tavoitteena uusissa BIG savutuulettimissa. 

B.S. Belüftungs-GmbH
89429 Bachhagel, Germany

+49 (0)9077 95776-0
info@big-fire.info
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