
Voor het professioneel reinigen van luchtkanalen met een kleine diameter en haakse bochten. 
Geschikt voor ronde en ovale kanalen met een diameter vanaf 50mm en tot 3 haakse bochten  
van  Ø50 mm in één werkgang.

Persluchtraket met slangPD2 flexibele as

Het schoonmaken van luchtkanalen met een kleine diameter wordt 
nu eenvoudig met onze flexibele reinigingsassen, die tot in de kleinste 
hoeken kunnen komen. Deze assen zijn verkrijgbaar in lengten tot 
12 meter, inclusief bijbehorende en bijpassende borstels, en zijn 
monteerbaar op iedere krachtige accuboormachine. Dit werkt zeer 
effectief in ronde en ovale luchtkanalen. 

Schoonmaken/reiniGen luchtkanalen

afzuiGen met kaP + WinD72

Met onze polyester afzuigkap kunt u één kant van het luchtsysteem reinigen en gelijktijdig afzuigen. 
De afzuigkap is uitgerust met 2 leD-lampen.

Het losgekomen vuil in het 
gereinigde kanaal kunt u 
eenvoudig afzuigen met een 
krachtige zuiger of met een 
professionele bedrijfsstofzuiger 
zoals onze WIND 72, welke ook 
zeer geschikt is voor het opzuigen 
van vloeistoffen.
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Polyester afzuigkap
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Voorkom problemen, zorg voor schone binnenlucht. In iedere woning zijn schimmels, bacteriën, sporen, 
virussen en geuren aanwezig, dus ook in de lucht die we inademen. Dit is normaal, behalve wanneer 
het aantal organismen stijgt tot een ongezonde hoeveelheid. Dan krijgen we last van de luchtkwaliteit 
binnenshuis en spreekt men van het ‘Sick Building Syndrome’. Velen van ons leven en werken in gebouwen 
en ruimtes die ‘ziek’ zijn. Zieke gebouwen maken mensen ziek. Vaak is men zich hiervan niet bewust.

Voordelen van aoP luchtreinigingstechnologie:

clean air aoP hVac mini cellen zijn speciaal ontworpen voor 
plaatsing na het schoonmaken van WtW (Warmte-terug-Win) 
installaties, maar kunnen in bijna ieder apparaat met een 
ventilator worden geplaatst.  

Clean aIR aOP HVaC MInI - luCHtkanaalbeHanDelIng

reinigt ook de binnenkomende lucht.

kleine luchtkanalen  
hVac systeem

clean air aoP hVac mini 
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