
Snadná detekce úniků v potrubí, nádržích, střechách a rychlé řešení problémů 
zápachu bez výkopových a demoličních prací

GENERÁTOR KOUŘE  eSTEAM

NOVÝ
  Přenosné zařízení 

generující kouř
  Může být použit pro 

mnohé účely
   Vhodný pro jakýkoliv 

typ kanalizačního 
potrubí, přípojek a 
vypouštěcích kanálů

  Ekonomické a snadné 
použití

  Pokročilá technologie 
zajišťuje hustý, 
konstantní a suchý kouř

  Check out
www.eurom.cz
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GENERÁTOR KOUŘE

eSTEAM od EUROM 
eSTEAM od EUROM je vhodný pro profesionální a 

multifunkční nasazení. Pro perfektní kontrolu se díky 

kvalitní technologii vždy vytváří optimální množství 

a hustota kouře. Množství kouře je velmi jemně 

nastavitelné, a proto přizpůsobené každé situaci.

Některé možnosti využití:

   Najděte trhliny a otvory v hlavním kanalizačním 

systému, v menším vnitřním potrubí (sifonech, 

odtokovém potrubí apod.) v septikových nádržích, 

najděte vadné spoje a další…

   Získejte informace o tom, kde probíhá kanalizace

   Zjistěte nelegální připojení k městské kanalizaci

   Monitorujte suché vedení postřikovačů, proudění 

vzduchu ve ventilačních / vzduchových kanálech a 

větracích otvorech

   Zkontrolujte těsnění komínů, střech apod.

POKROČILÁ  
TECHNOLOGIE

Generátor kouře díky vysoce pokročilé 

technologii vždy vytváří vysoce kvalitní 

hustý stálý a suchý kouř.

Jedinečná regulace teploty generátoru 

zajišťuje, že generovaný kouř má 

konstantní vysokou kvalitu. Inteligentní 

digitální řídicí elektronika pečlivě sleduje 

proces odpařování speciální kapaliny 

a v případě potřeby se přizpůsobuje. 

Výsledek? Speciální kapalina má vždy 

správnou teplotu a plynule vytváří kouř 

bez spálených částic nebo kapiček.

Pro perfektní inspekci máte vždy 

optimální hustotu a množství kouře.
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Uživatelsky přívětivý
Můžete začít hned

   Pracujte rychleji díky velmi krátké době zahřívání. Nemusíte čekat 

zbytečně dlouho pro každou práci

   Velmi snadné použití; můžete začít ihned

   Postup automatického spouštění a vypnutí (také zabraňuje 

poškození zařízení nesprávným vypnutím)

   Uživatelsky přívětivý ovládací panel s velmi jasným displejem 

OLED s vynikající viditelností i při jasném slunečním světle

   Kontrolní sklíčko pro zobrazení kouře; ideální, když není konec 

hadice viditelný

   Elektrický ventilátor, který je plynule nastavitelný, umožňuje velmi 

jemné ladění množství kouře, a proto se lze přizpůsobit libovolné 

situaci

Pohodlněji zabudovaná nádržka 

na kapalinu

   Větší nádržka (2,6l) zabraňuje zbytečně častému doplňování kapaliny

   Poloprůhledná nádrž, ve které je hladina kapaliny viditelná

   Zabudovaná nádržka na kapalinu jako prevence proti poškození 

během přepravy 

SOLIDNÍ DESIGN PRO 
PROFESIONÁLNÍ VZHLED



 www.eurom.cz  sales@eurom.cz  +420 544 234 505 7Copyright EUROM bv 09/20176

Díky gumovým nožkám můžete také stroj 

skladovat vodorovně, aniž dojde k úniku kapaliny

Rychlá a snadná přeprava díky gumovým 

transportním kolečkům

Velká robustní gumová kola se snadno pohybují 

na nerovnostech a schodech

Praktický integrovaný úložný prostor pro napájecí 

kabel 230 V (délka 4 metry)

Gumová kolečka jsou také ideální pro nakládání 

přístroje do vašeho auta ergonomickým a 

jednoduchým způsobem

Žádné další omezení kvůli zavěšení hadice

Snadná obsluha a skladování

   Přenosné a pohyblivé zařízení s pohodlnou rukojetí v ergonomické 

výšce. Zvedání již není nutné!

  Robustní gumová kola se snadno pohybují přes hrboly a schody

Spolehlivý a odolný

   Vyvinuto na základě více než 35 let zkušeností

   Pro velmi těžké vnější a vnitřní práce

   Skříň je vyrobena z PE, odolného proti nárazu

   Nádrž na speciální kouřovou kapalinu, hadici a napájecí kabel jsou 

integrovány do konstrukce, která zabraňuje poškození

   Kouř nepřichází do styku s ventilátorem, což prodlužuje životnost 

ventilátoru

   Extrémně testováno v mnoha náročných prostředích. Zařízení pracuje v 

teple a v chladu a ukazuje jeho spolehlivost každý den

   Je v souladu s pokyny pro belgické inspektory RIONED (Nizozemsko) a 

VLARIO (Flandry) 

   Třída ochrany IP44
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Bezpečný & nenáročný na údržbu

   Stroj nepotřebuje téměř žádnou údržbu

    Jednotka je vybavena kontrolkou chyba, takže případné problémy 

mohou být rychle řešeny

   12A rychlá pojistka chrání elektrickou instalaci proti (nenapravitelným) 

škodám v důsledku vysokého proudu. Uklidňující myšlenka

   Omezení teploty; ochrana proti přehřátí systémuo

   Hadice pro detekci lze velice snadno vymýt

   Označení CE; splňuje požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví, životní 

prostředí a ochranu spotřebitele, jak je stanoveno směrnicemi EU

Čisté a neškodné pro lidi a životní prostředí

   Naše kapalina EUROM Smoke je naprosto neškodná pro zdraví. Kapalina 

se vyrábí na vodní bázi, bez oleje, nehořlavá a prakticky bez zápachu

   Inteligentní technologie zajišťuje, že speciální kouřová kapalina je vždy 

na správné teplotě a “suchý kouř” je plynule generován bez přítomnosti 

spálených částic nebo kapiček. Lepší pro vás a okolí

Velmi úsporná spotřeba

   Kombinace unikátního složení kapaliny a pokročilé technologie eSTEAM 

poskytuje extrémně nízkou spotřebu tekutiny

    “Maximální objem kouře, minimální spotřeba kapaliny” (62,500 m3 / l)

   Impulsní systém zajišťuje dobré ekonomické dávkování speciální 

kouřové kapaliny

   Schopnost stanovit potřebné množství kouře

   Reaktor kouře není umístěn do průtoku vzduchu, aby se zabránilo 

zbytečné spotřebě elektrické energie

   Speciální kouřová kapalina od EUROM může být uchovávána po mnoho 

let v uzavřených obalech

Poznámka: Speciální kouřová kapalina od firmy EUROM poskytuje 

prokazatelně lepší výsledky a prodlužuje životnost jednotky. Jiné 

kapaliny by mohly způsobit vážné poškození zařízení a zanechat 

špinavé stopy v kontrolovaném místě. Pro udržení záruky vždy 

používejte speciálně vyvinutou kapalinu pro kouř od EUROM

!
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Tradiční generátory kouře

  Nižší kupní cena ve srovnání s profesionálními generátory kouře, které 

jsou speciálně navrženy pro kontrolu (kanalizačních) potrubí atd.

 Nekonsistentní množství a hustota kouře v důsledku kolísání teploty 

výměníku tepla (ztěžuje dobrou inspekci potrubí a detekci úniků)

 Nadměrná teplota způsobuje tvorbu spálených částic, které škodí 

vašemu zdraví a zdraví vašeho zákazníka 

 Nízká teplota způsobuje emise neodpařené kouřového kapaliny s 

kapkami, které zanechávají stopy u vašeho zákazníka

 Kvůli dlouhému zahřívání musíte zbytečně čekat, což vede k vyšším 

nákladům na práci

 Není použit silný ventilátor, který by rychle šířil kouř potrubím

Tradiční generátor kouře | Kolísání teploty způsobuje “špatný” kouř, spálené částice a kapičky
eSTEAM od EUROM | Pokročilá konstrukce výměníku tepla zabraňuje nechtěným teplotním výkyvům

Generátor kouře eSTEAM od EUROM

  Rozumnější investice ve srovnání s tradičními generátory kouře

  Rychlejší návratnost investice, protože jednotka je efektivní jak pro 

použití, tak z hlediska spotřeby

  Přístroj spotřebovává málo speciální kapaliny, což vede k značným 

ročním úsporám

  Pracujte rychleji, a tudíž budete mít nižší náklady na práci, protože máte 

vždy konstantní, vysoce kvalitní a hustý kouř

  Multifunkční; množství kouře může být velmi jemně naladěno, a 

proto může být přizpůsobeno libovolné situaci. Více kouře pro hlavní 

kanalizační systém a méně kouře pro menší vnitřní trubky

  Pokročilá řídicí elektronika zajišťuje optimální teplotu, která zabraňuje 

emisi spálených (nezdravých) částic a kapiček v kontrolované oblasti

  Rychlý náběh díky automatickému spouštění

  Výkonný ventilátor vyfouká kouř rychle do potrubí

  Dým s vysokou hustotou v kombinaci s výkonným ventilátorem 

umožňuje projít téměř všemi typy půd. Úniky pod zemí jsou snadno 

rozpoznatelné.

  Spolehlivá technika založená na více než 35 letech zkušeností

     Vyžaduje jen malou údržbu

Rozdíl oproti tradičním generátorům kouře

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
USNADŇUJE ŘADU ČINNOSTÍ
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Art. 059600 SmokeStopper ucpávka od EUROM    

Art. 0598001 Generátor kouře eSTEAM 

Připevněte ucpávku kouře SmokeStopper na 

konec výstupní kouřové hadice

Art. 0594 Speciální kouřová kapalina 4,7 litru od 

EUROM

Potrubí bude automaticky vzduchotěsně 

utěsněno, jakmile kouř projde hadicí

Standardně vybavené všemi funkcemi

   Generátor kouře eSTEAM od  EUROM včetně všech pokročilých funkcí

   Extra dlouhá šestimetrová syntetická hadice (Ø50 mm)

   2,6 litru speciální kouřové kapaliny

   Na přání s dálkovým ovládáním, další nádoby Smoke liquid od EUROM  

a / nebo ucpávka -SmokeStopper

Radiové dálkové ovládání

   Pokud si přejete, můžete si koupit radiové dálkové ovládání pro ještě 

snadnější ovládání a svobodu pohybu. Generátor kouře můžete dálkově 

ovládat, například zapínat na dálku, regulovat rychlost ventilátoru a 

výroby kouře

SmokeStopper od EUROM

   Flexibilní ucpávka, která umožní umístit hadici snadno do potrubí a 

utěsnit potrubí (Ø70-250mm) vzduchotěsně kolem hadice. Ideální, když 

stěna potrubí vykazuje nerovnost

NA PŘÁNÍ

NA PŘÁNÍ

Art. 0598002 Generátor kouře eSTEAM od 

EUROM vč. dálkové ovládání
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Přesvědčte se sami a 
požádejte o nezávaznou 
demo ukázku! 

Kontaktujte nás pro 
více informací:
+420 544 234 505  
www.eurom.cz 

DEMO
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