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Przenoœny wentylator nawiewny DRAGON-450

Przenoœny wentylator nawiewny DRAGON-450, s³u¿y do przewietrzania pomieszczeñ, w których 
okresowo wystêpuje niebezpieczna dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego koncentracja substancji toksycznych, 
takich jak CO, CO  oraz innych par i mieszanin o charakterze niewybuchowym. Wentylator wytwarza 2

ukierunkowany ruch powietrza. Kierunek ten, mo¿e byæ przez u¿ytkownika zmieniany w p³aszczyŸnie 
pionowej w zakresie 0 - 20 stopni. Urz¹dzenie dziêki wbudowanemu uk³adowi falownikowemu posiada 
regulacjê prêdkoœci obrotowej silnika a tym samym mo¿liwa jest zmiana wydajnoœci wentylatora. 
Maksymalna iloœæ przet³aczanego powietrza 26.000 m3/h
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1.  
2.  Kó³ko jezdne.
3.  Blokada pochylnia wentylatora.

04.  Uchwyt - zmiana k¹ta wentylatora do 20
5.  Rama.
6.  Wirnik z pokryw¹.
7.  Silnik.
8.  Zbiornik paliwowy silnika.

Dysze 12l / min.
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SILNIK

LIFAN SILNIK SPALINOWY gx160 5,5KM zamiennik Hondy

- silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, ch³odzony powietrzem
- pojemnoœæ silnika 160cm o mocy 5,5 KM (4,0kW)/ 3,600rpm
- rozruch silnika - rêczny
- paliwo - benzyna bezo³owiowa,
- pojemnoœæ baku - 3,7 L,
- masa netto,
- œrednica wa³ka - 19mm
- poziom g³oœnoœci - 105 dBA
- czas pracy silnika
  do wyczerpania paliwa 11 h

ON/OFF SILNIKA

D�WIGNIA SSANIA W£¥CZ/WY£¥CZ

BAGNET POZIOMU OLEJU

WLEW PALIWA

FILTR POWIETRZA

T£UMIK

STEROWANIE GAZEM

ZAWÓR PALIWA

LINKA ZAP£ONU



INSTRUKCJA OBS£UGI SILNIKA MARKI LIFAN

1 Ogólne zasady bezpieczeñstwa: 
   - nie nale¿y u¿ywaæ silnika w zamkniêtych pomieszczeniach; 
   - silnika nie nale¿y zbli¿aæ do materia³ów ³atwopalnych na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ 1 m; 
   - nie nale¿y paliæ tytoniu podczas wlewania paliwa do baku; 
   - podczas tankowania silnik powinien byæ wy³¹czony; 
   - nale¿y tankowaæ tak, by nie rozlewaæ paliwa na boki.

2. Przed uruchomieniem silnika nale¿y: 
   - sprawdziæ poziom oleju; 
   - a razie braku uzupe³niæ do najwy¿szego poziomu (krawêdŸ wlewu paliwa). 
   - sprawdziæ poziom paliwa i w razie braku uzupe³niæ.
   - typ paliwa: benzyna E95
   - typ oleju: 15W40. MOBIL SUPER M. 

3. Uruchamianie silnika. 
    (a) prze³¹czyæ: zawór paliwa na pozycjê ,,ON''; 
    (b) przestawiæ lekko dŸwigniê przepustnicy; 
    (c) prze³¹czyæ zawór ssania; 
    (d) nastawiæ w³¹cznik silnika na pozycjê ,,ON".
    (e) poci¹gn¹æ energicznie r¹czkê startera. 
    (f)  wy³¹czyæ ssanie: 
    (g) ustawiæ dŸwigniê przepustnicy do wymaganej pozycji; 
    (h) zanim podjêta zostanie praca, silnik nale¿y rozgrzewaæ przez ok. 2 min.

4. Wy³¹czanie silnika. 
    - przestawiæ dŸwigniê przepustnicy a¿ do uzyskania minimalnych obrotów; 
    - przekrêciæ w³¹cznik silnika na pozycjê ,,OFF'', 
    - prze³¹czyæ zawór paliwa na pozycjê ,,OFF''.

5. Utrzymanie silnika w nale¿ytym stanie. 
    - zalecana jest codzienna kontrola poziomu oleju, 
    - silnik nale¿y,,docierac" na wolnych obrotach, do pierwszej zmiany oleju,
    - po pierwszych 10 godzinach pracy silnika nale¿y wymieniæ olej. Nastêpne wymiany
      po ka¿dych 100 godzinach pracy silnika, 
    - po 50 godzinach pracy silnika nale¿y przemyæ g¹bkê filtra powietrza, a po kolejnych
      50 wymieniæ ca³y filtr, 
    - po ka¿dych 200 godzinach pracy silnika nale¿y wymieniaæ œwiecê.

UWAGA: Przed uruchomieniem silnika koniecznie trzeba zablokowaæ ko³a jezdne.



Praca wentylatora 
w trybie z pod³¹czonym strumieniem wody

Urz¹dzenie wyposa¿one jest w 6 dysz pozwalaj¹cych przy jednoczesnej pracy wentylatora stworzyæ 
mg³ê wodn¹ o zasiêgu 11 m. W tym celu stworzono mo¿liwoœæ pod³¹czenia wê¿a stra¿ackiego za 
poœrednictwem z³¹czki 1".  Podany powy¿ej zasiêg 11 m osi¹gniêto przy ciœnieniu wody 6 bar.
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Charakterystyka przep³ywowa 
wentylatora nawiewnego

DRAGON 450

3p=1,2[kg/m ]

Wentylator s³u¿y do wytworzenia nadciœnienia w budynkach w chwili wystêpowania w 
nim dymów po¿arowych. Wirnik wentylatora wytwarza siln¹ i ukierunkowan¹ strugê 
powietrza pozwalaj¹ przewentylowaæ pomieszczenia zagro¿one. Dodatkowo 
zainstalowane dysze wodne umo¿liwiaj¹  uzyskanie du¿ego strumienia mg³y wodnej.



Uniwersal sp. z o.o.  
40-219 Katowice, ul. Zakopiañska 1a
tel./fax 32 757-28-51 
            32 203-71-47
            32 203-87-20
            32 203-87-40

www.uniwersal.com.pl   
office@uniwersal.com.pl


