
De DC4 is een luchtkanaalreinigingsmachine voor gebruik in 
luchtkanalen van 100 tot 600mm. Het bereik is 30 meter, bochten 
van 90 graden vormen geen obstakel. Door het zowel links- als 
rechtsom draaien van de borstel en de instelbare auto-reverse 
interval (1-30 sec.) kunnen ook rechthoekige kanalen perfect worden 
gereinigd. De snelheid van de borstel kan worden ingesteld van 
630 tot 1400 toeren per minuut.

Kenmerken DC4:
• schoonmaken van luchtkanalen     
   van 10 tot 60 cm,  
   zowel rond als vierkant
• links- en rechtsdraaiend
• met timer en voetschakelaar
• verpakt in stevige aluminium kist

De ronddraaiende borstel zorgt voor een efficiënte schoonmaak.  
De DC4 is uitgevoerd met speciaal ontworpen polypropyleen  
borstels met borstelharen van 0.6 en 0.9mm. Voor de hardnekkig  
vervuilde kanalen zijn er ook Tynex (schurende) borstels verkrijgbaar.  
De DC4 is makkelijk te bedienen. Het enige wat u nodig heeft is  
een standaard 220V aansluiting. Hoge kwaliteit, vakmanschap en  
innovatieve constructie; de DC4 luchtkanaalreiniger is uw ideale  
hulp voor een perfecte schoonmaakklus.

Specificaties:
• Industriële 0,5 pk motor • Variabele snelheid, 630-1400 RPM
• Automatische achteruit,  • Gemonteerd in stevige aluminium kist 
   instelbaar van 0-30 sec.  • Aan/uit controleerbaar    
   (ook handmatig mogelijk)    middels voetschakelaar. 
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DC4 - Reiniging & Inspectie luchtkanalen 
vanaf Ø100mm tot Ø600mm

De lichtgewicht Tec-
Cam is een camera 
met 12 meter flexibele 
as. De opnames kunnen 
worden weergegeven 
op iedere monitor met 
AV aansluiting. Lever-
baar met zwart/wit of 
kleurencamera.

VT1200 - Gemakkelijk  
verplaatsbare 230V  
afzuiging met verwissel-
bare filterzak voor  
het afzuigen van de 
losgeborstelde  
verontreiniging uit de 
luchtkanalen.

VT4000 - met een  
capaciteit van  
4.500m3/uur, 
met 16m2 hoofdfilter  
en Hepa nafilter.

VT3000 - Afzuiging, 230V 
of 400V, 3 pk

Optioneel: Zakfilter en 
verbindingsslang.

Micro Inspector, een 
zelfrijdende inspectie 
camera voor opnamen 
in luchtkanalen vanaf 
160mm. Een krachtige  
LED verlichting zorgt  
voor een zeer goed  
beeld van het te  
inspecteren kanaal.
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