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Rioleringstechnieken  – Rookgenerator type 2 FOG 

Standaard inbegrepen. Opties/accessoires  

1 x Rookmachine JRT-FOG Robuuste transportkoffer  

1 x Slang 2” met Storz-C koppeling 7,5 mtr Flexibele slang Storz-C 2” – lengte 7,5 m  

1 x Telescopische richtstok lengte 6 mtr Flexibele slang Storz-C 2” – lengte 15 m  

1 x Bus nevelvloeistof 5 liter Afstandsbediening met instelling vermogen – lengte 10 m  

 Bus nevelvloeistof 5 liter  

Brandkamer T-stuk voor rookpatroon  

Rookpatronen oranje – 5 stuks/4 min. – opbrengst 55m
3
  

 

Technische gegevens :  
Totaal vermogen :    2400W 

Stroom :       230V/50Hz 
Uitgangsdruk :     500 mbar 
Tankinhoud :     5 liter 
Afmetingen(lxbxh) :   260x295x350mm 

Gewicht :       21,5 kg 
Opwarmtijd :      ongeveer 7 min. 
Vermogen en ventilator : via 10 standen instelbaar 

Waterdichtheid :     IP44 
Vloeistofverbruik :    stand 5 – 35ml/min 
         stand 10 – 120ml/min 

Professionele , compacte rookmachine met hoge capaciteit : 
 
Deze machine wordt gebruikt om rook te blazen in rioleringen, afvoerleidingen,septische putten,onder volle 
grond en dit voor het opsporen van scheuren, breuken, lekkages , zelfs voor geurproblemen en dit alles 
zonder breekwerk. Ook voor schoorstenen en daken is dit van toepassing. De rook ontstaat door het 
verdampen van rookvloeistof die op het warmte element van het toestel wordt aangebracht. 

Dubbel digitaal display: 
biedt een overzicht van de 
ingestelde vermogensstand 
van de ventilator en de 
rookmachine 
 

Robuuste transport-
koffer (optie) 

Groot reservoir: 
vloeistofreservoir van 
5 liter 

Compact en 
draagbaar ontwerp 

Flexibele slang: lengte 7,5 
mtr, met Storz-C koppelingen 

Hoge uitgangsdruk: 
500 mbar uitgaande 
druk 

Brandkamer (optie): 
mogelijkheid om de rook te 
kleuren door een rookpatroon in 
de brandkamer te ontsteken 
 

Voldoet aan richtlijnen van Vlario 


