APLICAÇÕES

visioair

Conducto
circular

Conducto
fibra

Conducto
cuadrado

Monitor com gravação

Sistema de limpeza perimetral mediante
injeção de ar
Por meio do sistema de injeção de ar, ele arrasta o
sujidade que adere às condutas ao mesmo tempo
que exibe, regista e verifica a limpeza, através de
um microcâmera na cabeça inteligente. Com a sua
tecnologia de limpeza do perímetro, vai tudo a
conduta, desalojando todas as partículas de pó
e sujidade. Não importa o tamanho, forma ou
material da conduta, os bocais inteligentes
adaptam-se a todos as situações.

Bocal de
ar com
cãmara e
iluminação
integrada

Bocal de
ar com
escova
rotativa

Unidade de filtragem do ar

Controlo remoto
GRABACIÓN
ALTA DEFINICIÓN

CONTROL

REMOTO

ALCANCE

15 m

e

MANEJO
UN SOLO
OPERARIO

TECLADO

MEMBRANA

AIRE

COMPRIMIDO
8 bar/800 l/min

VÍDEO

INSPECCIÓN

EASY

TOUCH

SECCIÓN

300 a
800 mm

LIMPEZA DE CONDUTAS COM AR COMPRIMIDO
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Cabeça com câmara e
iluminação integrada

Os jatos de ar à pressão
permitem o avanço

Movimento por todo
o perímetro da conduta

Como é que
funciona?
O efeito da limpeza é
efetuado pelos jatos
de ar laterais

O sistema é introduzido
pela conexão à manga
de aspiração

A cabeça é totalmente
controlada pelo utilizador,

A limpeza e a verificação
realizam-se rápidamente,
numa só operação

quer o avanço, quer a direção

COMPRESSOR DO AR AR100.
1300 l/m 13 bar

EXTRAS OPCIONAIS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CO3330900: AR100 380V - 50/60Hz
CO3330800: AR100 220V - 50/60Hz

Alimentação elétrica

Abastecimento de ar
COMPRESSOR DO AR: AR100

Visioair requer um compressor fluxo de ar
para o seu funcionamento:
ѵ O máximo fluxo de ar e pressão na conexão
monofásico.
ѵ Nível sonoro baixo para trabalho noturno.
ѵ Para poder trabalhar continuamente sem
aquecimento.
ѵ Uma grande portabilidade.

CONTROL REMOTO
ERGONOMIC RF

MANGUEIRA DE AR PLANO
DE OROFLEX. 30 m

COD. AC3303122

COD. AC3101207

220 V - 50Hz
110 V - 60 Hz
800 litros/min (bico
inteligente) 28,25 cfm
800 litros/min (boquilla
rotativa) 28,25 cfm

Control

Manual eletropneumático
e controle remoto

Nivel sonoro

< 70 dB

Longitud mangueras (x2) 15 m
Sistema de inspeção
por vídeo

Cámara HD

Material de estructura

Aço Inoxidável

Dimensões (C x L x A)

550 x 410 x 1190 mm
22 x 16,14 x 47 inches

Peso

45 kg | 99 lb

LIMPIEZA DE CONDUCTOS MEDIANTE AIRE A PRESIÓN
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