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Kabelgoten, luchtbehandelingskasten, bovenkanten van 
luchtkanalen en TL-armaturen zijn enkele voorbeelden van 
plaatsen waar zich ongezien vuil en ongerief kan verzamelen. 
Deze vervuiling kan uw bedrijfscontinuïteit en bedrijfsreputatie 
serieuze schade toebrengen.

Met de VacuCam heeft u een stuk gereedschap waarmee u, tot op 
een hoogte van ca. 11 meter, de bovenzijde van deze installaties 
en onderdelen met de kleurencamera op vervuiling kunt controleren 
en met een krachtige stofzuiger kunt reinigen. Daarmee zorgt u voor 
een extra sterke pijler onder uw HCCP beleid. Bovendien heeft u geen 
riskant ladder- of duur steigerwerk meer nodig.

Het VacuCam hoogte inspectie- en reinigingssysteem is uitgerust met een kleurencamera 
en monitor, eenvoudig te monteren op de bijbehorende solide Carbon-Fiber-stokken.

VacuCam maakt het mogelijk om tot wel 11 meter hoogte tegelijkertijd te inspecteren en te reinigen.
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De VacuCam wordt het meest in gezet bij: 
Camera controle/inspectie en reiniging van kabelgoten, bovenkanten 
van luchtkanalen, luchtbehandelingskanalen, luchtbehandelingskasten, 
warmtewisselaars, TL-armaturen, rookmelders, beveiligingscamera´s, dak- en 
kapspanten en hoogliggende constructiedelen.

Waar? De food processing industrie, omgevingen waar met poeders gewerkt wordt, 
inspectie en hoogtereiniging op moeilijk bereikbare plaatsen, opslag van voeder  
en voedsel.

technische speciFicaties Vacucam

3 zuigkoppen recht, 90°, 135°
Camera systeem Draadloze kleurencamera, 4 kanalen, losse display
Inclusief: draagtas voor carbonfiber stokken
Gewicht kg 5
Materiaal borstels Paardenhaar
Breedte van borstels mm 200, 380
Breedte van ronde borstel mm 32
Breedte gebogen zuigmond + borstel mm 100, 200
Lengte slang m 7,5
Diameter slang mm 38 of 50
Lengte carbon fiber stokken (lichtgewicht) m +/- 9,0
Lengte telescopische inspectiestok voor camera m 10
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VacuCam professionele hoogtereinigingsset is leverbaar in uitvoeringen van Ø 38 en 50 mm.


