
Snel lekkages opsporen met de EasySmoker
Met de EasySmoker kunt u snel lastige lekkages opsporen in het riool, afvoer- 
pijpen of zelfs in dakbedekking. Met de EasySmoker kunt u snel aan de slag om 
een goede analyse te maken.

• Snel op bedrijfstemperatuur
• Regelbare rook hoeveelheid
• Regelbare luchtstroomsnelheid
• IP 44 waterbestendig
• Flexibele 6 meter lange slang die eenvoudig en 
snel te koppelen en in een buis in te voeren is
• Eenvoudig rookvloeistof bijvullen in de interne 
voorraadtank van 1,5 liter
• Compact design wat weinig plaats inneemt

Snel aan de slag
Nadat u alle reguliere uitgangen van de leiding heeft afgedicht, kunt u via 
de bijgeleverde slang met koppelstuk de rook in het leidingstelsel blazen. 
Door de opgebouwde druk zal de rook door de lekkage naar buiten treden. 
Zo bent u in staat simpel, maar doeltreffend de lekkage op te sporen. 

Volop vermogen
De krachtige ventilator en het rookelement voorzien u te allen tijde van 
voldoende rook vermogen. De EasySmoker is waterbestendig zodat deze 
veilig buiten of in een natte werkomgeving gebruikt kan worden.

Opties
De EasySmoker is uit te rusten met een aantal handige opties die de function-
aliteit en effectiviteit verbeteren. Met de EasySeal kunt u zeer eenvoudig een 
leiding afdichten en tegelijkertijd rook inblazen terwijl u met de tot 4 meter 
uitschuifbare telescopische EasyStick de slang eenvoudig in een diepe put of 
een hoge afvoerleiding kunt inbrengen. Uiteraard is er ook speciale 
rookvloeistof voor de EasySmoker 
beschikbaar in een 5 liter kan. 

EasySmoker
afmetingen
(excl. handvat)
gewicht
voorraadtank
(ingebouwd)
luchtdruk
rook intensiteit
rookelement
opwarmtijd
temperatuur
snelkoppeling
(ingebouwd)
voetjes
voeding (net)
ventilator
rookelement
max. opgenomen
vermogen
max. rookvloeistof 
verbruik
max. rook capaciteit
maximale druk
beschermingsklasse
temperatuur gebruik
temperatuur opslag

45x22x35 cm

18 kg
1,5 liter

traploos regelbaar
traploos regelbaar
elektrisch
8 min.
elektronisch begrensd
50 mm

rubber
230V
1000 W
1000 W
2000 W

1,8 liter/uur

5 m3/sec
200 mbar
IP44
-10 - 45 ˚C
-10 - 60 ˚C

Slang
lengte
diameter (binnen)
snelkoppeling type
snelkoppeling diam.

EasySeal
lengte
gewicht
diameter min
diameter max
diameter aansluiting
kern

EasyStick
lengte min
lengte max
gewicht
diameter klem

6 m
50 mm
bajonet
50 mm

350 mm
425 gr
70 mm
250 mm
50 mm
flexibel

170 cm
400 cm
1100 g
50 mm

Technische
specificaties

16
-1

2-
20

14
   

98
32

56
25
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