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Eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken opsporen en
snel stankproblemen oplossen zonder graaf- of breekwerk

NIEUW
 Draag- én verrijdbare
rookmachine
 Voor vele doeleinden
te gebruiken
 Geschikt voor elk type
rioleringsbuis of aan/
afvoerkanaal
 Zuinig en eenvoudig in
gebruik
 Geavanceerde
technologie zorgt voor
dichte, constante en
‘droge’ rook

Bestel op
www.rombv.com

ROOKGENERATOR

ROM eSTEAM

SLIMME
TECHNOLOGIE

De ROM eSTEAM is geschikt voor professioneel
gebruik en multifunctioneel inzetbaar. Dankzij
slimme technologie beschikt u altijd over de
optimale rookhoeveelheid en -dichtheid voor de
perfecte inspectie. De hoeveelheid rook is zeer fijn

De rookmachine produceert altijd

instelbaar en dus af te stemmen op elke situatie.

hoogwaardige, dichte, constante en ‘droge’
rook, dankzij geavanceerde technologie.

Enkele toepassingsmogelijkheden:

De unieke temperatuurbeheersing

 Scheuren en gaten lokaliseren in het hoofdriool

van de warmtewisselaar zorgt ervoor

én kleinere leidingen binnenshuis (sifons,

dat de gegenereerde rook van een

afvoerleidingen etc.), septic tanks en meer...

constante hoge kwaliteit is. Slimme

 Informatie verkrijgen over de loop van het riool

digitale regelelektronica controleert

 Illegale aansluitingen op gemeenteriool opsporen

nauwlettend het verdampingsproces van

 Controle van droge sprinklerleidingen, luchtstromen in

de rookvloeistof en stuurt waar nodig bij.

ventilatie- / luchtbehandelingskanalen en ontluchtingen
 Controle op dichtheid van schoorstenen, daken etc.

Het resultaat? De rookvloeistof is altijd op
de juiste temperatuur en genereert continu
rook, zonder dat er verbrande deeltjes of
druppeltjes voorkomen. U beschikt altijd
over de optimale rookhoeveelheid en
dichtheid voor de perfecte inspectie.
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Gebruiksvriendelijk
U kunt direct aan de slag
 Sneller werken, dankzij zeer korte opwarmtijd. U hoeft niet
onnodig lang bij elke klus te wachten
 Zeer eenvoudig in gebruik; u kunt direct aan de slag
 Geautomatiseerde opstart- en afsluitprocedure (voorkomt ook
schade aan uw apparaat door foutief af te sluiten)
 Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met zeer helder OLED
display, wat zelfs goed leesbaar is in fel zonlicht
 Controleglas om rookproductie te zien; ideaal wanneer het
uiteinde van de slang niet zichtbaar is
 Traploos instelbare elektrische ventilator maakt het mogelijk om
de rookhoeveelheid zeer fijn in te stellen en dus af te stemmen
op elke situatie

Handige geïntegreerde vloeistoftank
 Ruime vloeistoftank (2,6 liter) voorkomt onnodig vaak bijvullen
 Semi-doorzichtige tank waarin het vloeistofniveau zichtbaar is
 Geïntegreerde vloeistoftank voorkomt schade tijdens transport
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STRAK DESIGN VOOR EEN
PROFESSIONELE UITSTRALING

Makkelijk meenemen en opbergen
 Draag- én verrijdbaar rookgasapparaat met handige handgreep op
ergonomische hoogte. Tillen is niet meer nodig!
 Dankzij robuuste rubberen wielen loopt u eenvoudig de trap op

Betrouwbaar en duurzaam

Snel en eenvoudig te transporteren, dankzij

Grote, robuuste rubberen wielen rijden gemakkelijk

Rubberen wielen zijn ook ideaal om het apparaat

rubberen transportwielen

over oneffenheden en tegen trappen op

ergonomisch en eenvoudig in uw auto te laden

Dankzij rubberen voetjes kunt u de unit ook

Handige geïntegreerde opbergmogelijkheid voor

Geen last meer van een loshangende slang

horizontaal opbergen (zonder te lekken)

230V elektriciteitssnoer (snoerlengte 4 meter)

 Ontwikkeld op basis van ruim 35 jaar ervaring
 Zeer robuust buiten- en binnenwerk
 Behuizing is gemaakt van stootvaste PE kunststof
 Het reservoir van de rookvloeistof, de slang en het elektriciteitssnoer zijn
geïntegreerd in het ontwerp en voorkomt beschadigingen
 Rook komt niet in contact met ventilator, waardoor de levensduur van
de ventilator wordt verlengd
 Uitgebreid getest in talloze veeleisende omgevingen. Het
apparaat functioneert bij hitte en kou en toont dag in dag uit z’n
betrouwbaarheid
 Voldoet aan de richtlijnen van Stichting RIONED (Nederland) en VLARIO
(Belgische keurders - Vlaanderen)
 Beschermingsklasse IP44
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Veilig & servicevriendelijk

Zeer zuinig in verbruik

 Installatie heeft nauwelijks onderhoud nodig

 De combinatie van een unieke vloeistofsamenstelling en geavanceerde

 Unit beschikt over een slimme ‘foutindicatie-signalering’ zodat
eventuele problemen met het apparaat snel kunnen worden opgelost
 12A Fast zekering beschermt uw elektrische installatie tegen
(onherstelbare) schade door te hoge stroom. Wel zo veilig

eSTEAM technologie zorgt voor een extreem laag vloeistofverbruik
 “Maximale rookopbrengst, minimaal vloeistofverbruik” (62.500 m3/l)
 Pulssysteem zorgt voor een goede economische toevoer van
rookvloeistof

 Temperatuurbegrenzing; beveiliging tegen oververhitting

 Mogelijkheid om zelf de hoeveelheid rook te bepalen

 Afneembare slang is gemakkelijk schoon te maken

 De rookgenerator is niet in de luchtstroom geplaatst, waardoor onnodig

 CE-keurmerk; product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid,
milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in EU richtlijnen

SPECIALE
ROOKVLOEISTOF

Speciale ROM rookvloeistof levert

stroomverbruik wordt vermeden

aantoonbaar beter resultaat en

 ROM Rookvloeistof is in gesloten verpakking jarenlang houdbaar

verlengt de levensduur van uw unit.
Andere vloeistoffen kunnen forse
schade aan het apparaat toedienen
en vieze sporen achterlaten in de
ruimte waar u inspecteert. Om
aanspraak op de garantie te maken,
dient u altijd gebruik te maken van de
speciaal hiervoor ontwikkelde
ROM Rookvloeistof
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Het verschil met traditionele rookmachines
Traditionele rookmachines

ROM eSTEAM rookgenerator

 Lagere aanschafprijs t.o.v. professionele rookgeneratoren die speciaal

 Slimmere investering t.o.v. traditionele rookmachines

ontworpen zijn voor het inspecteren van (riool)leidingen etc.
 Geen constante rookhoeveelheid en -dichtheid door
temperatuurschommelingen van warmtewisselaar (maakt een goede
leidinginspectie en lekdetectie erg lastig)
 De te hoge temperatuur zorgt voor verbrande deeltjes die schadelijk zijn
voor de gezondheid van u en uw klant
 De te lage temperatuur zorgt voor uitstoot van onverdampte
rookvloeistof, waarbij druppeltjes sporen achterlaten bij uw klant
 Door de langere opwarmtijd moet u onnodig lang wachten, wat
resulteert in hogere arbeidskosten
 Geen krachtige ventilator om rook snel door een leiding te verspreiden

 Snellere terugverdientijd doordat de unit efficiënt en effectief is
in gebruik én verbruik
 De unit verbruikt weinig rookvloeistof wat u jaarlijks een aanzienlijke
besparing oplevert
 Sneller werken en dus lagere arbeidskosten, doordat u altijd over
constante, hoogwaardige en dichte rook beschikt
 Multifunctioneel inzetbaar; de rookhoeveelheid is zeer fijn instelbaar en
dus af te stemmen op elke situatie. Meer rook voor het hoofdriool én
minder rook voor in kleinere leidingen binnenshuis
 Geavanceerde regelelektronica zorgt voor de optimale temperatuur, wat
de uitstoot van verbrande rook én druppeltjes in de inspectieomgeving
voorkomt
 Snel aan de slag, dankzij geautomatiseerde opstartprocedure
 Krachtige ventilator blaast rook snel én ver door een leiding
 De kwalitatief hoogwaardige dichte rook i.c.m. de krachtige ventilator
zorgt ervoor dat de rook vrijwel door alle grondsoorten heen komt.

Traditionele rookmachines | Temperatuurschommelingen zorgen voor ‘slechte’ rook, verbrande deeltjes en druppeltjes
ROM eSTEAM | Slim ontwerp van warmtewisselaar voorkomt ongewenste temperatuursschommelingen

Lekkages onder de grond zijn dus goed op te sporen
 Betrouwbare techniek gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring
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 Weinig onderhoud nodig

RADIOGRAFISCHE AFSTANDSBEDIENING
VOOR MEER BEDIENINGSGEMAK
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Standaard voorzien van alle functies

OPTIE

 ROM eSTEAM Rookgenerator, inclusief alle geavanceerde functies
 Extra lange 7,5 meter kunststofslang (Ø47 mm)
 2,6 liter rookvloeistof
 Optioneel leverbaar met afstandsbediening, extra kannen ROM
Rookvloeistof en/of ROM SmokeStopper
art. 0598001 ROM eSTEAM Rookgenerator

Radiografische afstandsbediening

art. 0598002 ROM eSTEAM Rookgenerator, incl.

art. 0598010 ROM Rookvloeistof, 5 liter

afstandsbediening
OPTIE

 Indien gewenst kunt u optioneel een radiografische afstandsbediening
aanschaffen voor nog meer bedieningsgemak en bewegingsvrijheid. U
kunt de rookgenerator op afstand bedienen, zoals het inschakelen op
afstand en het regelen van ventilatorsnelheid en rookproductie

ROM SmokeStopper
OPTIE
 Flexibele balg om slang gemakkelijk in een buis te plaatsen en
de leiding (Ø70-250mm) luchtdicht af te sluiten rondom de
rooktoevoerslang. Ideaal wanneer de buiswand oneffenheden vertoont

12

Copyright ROM bv 09/2017

art. 059600 ROM SmokeStopper

Bevestig de ROM SmokeStopper aan het uiteinde

De leiding wordt automatisch luchtdicht

van de rooktoevoerslang

afgesloten zodra er rook door de slang gaat
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DEMO

Overtuig uzelf en
vraag een vrijblijvende
demo aan!
Neem direct contact
met ons op:
+31 (0)342 49 04 17
www.rombv.com
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