
FastSmoker® Smoke Generators 

Durante mais de 10 anos, os Geradores de Fumos da marca FastSmoker® foram usados para literalmente centenas de 
aplicações: detecção de ligações indevidas de entrada de tubagens de pluviais em redes de esgoto, treinos de bombeiros, 
efeitos especiais, testes AVAC. Detecção fugas nas condutas de chaminés, caixas de camiões e reboques e uma 
variedade de outras aplicações na detecção de fugas e fluxo de ar.  

Encontre fugas e ligações indevidas! 

Ainda hoje o teste de fumos é meio 

padrão da indústria, dezenas de municípios em todo o País e em 

todo o mundo têm utilizado este método de teste de fumo com 

grande sucesso por mais de 50 anos. Centenas de milhões de 

metros em condutas de esgoto e pluviais foram efetivamente 

testados usando os nossos produtos e equipamentos 

FastsomKer®, eliminando inúmeras falhas - e os que resultariam 

deles. 

  Treinos de bombeiros! 

Apenas a nossa empresa lhes 

oferece  uma escolha de excelentes produtos concebidos para 

aplicações específicas de treino. Somos a única empresa 

nacional com soluções para todos os tipos de fumo de 

formação e simulacros: geradores de alto volume cartuchos 

de fumo descartáveis ou máquinas de fumo resistentes. 

Testes de cheiros e canalização! 

Necessita encontrar a fonte de um 

cheiro? Há Necessidade de localizar tubos quebrados e acessórios 

ou verificar fugas em instalações novas? Com cartuchos de fumos 

e ventiladores pode testar sistemas de condutas com facilidade! 

Conheça também a nossa linha de geradores de fumo e descubra 

como o teste de fumo económico e eficaz pode ser! 

  Encontre rapidamente fugas no 
AVAC   

O FastSmoker é uma ferramenta 

inestimável para técnicos de AVAC. Ao introduzir fumos num 

sistema AVAC é possível de forma rápida e efetivamente 

identificar fugas em todo o sistema. Nenhum outro método é 

tão eficaz e acessível quanto um teste de fumos 

Testes em Chaminés! 

 Teste uma chaminé com o 

FastSmoker® e identifique defeitos que possam causar 

escoamento de fumos através da chaminé ou da estrutura da 

chaminé. 

  
 Encontre Fugas em Reboques 
com facilidade! 

 O teste de fumo é a maneira mais 

rápida e acessível de encontrar fugas no seu reboque ou 

contentor de carga. Proteja seus bens valiosos e teste seus 

recipientes com o Fastsmoker® 

 

http://superiorsignal.com/your-smoke-application/sewer-testing
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/fire-training
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/plumbing
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/hvac
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/hvac
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/chimney
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/trailer
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/trailer


 

 
Realizar Estudos de Fluxo de Ar 

Precisa de um fumo altamente visível para observar os padrões de 

fluxo? O gerador Fastsmoker®  é ideal para túnel de vento e outras 

aplicações de fluxo de ar! 

   

Literalmente centenas de 
aplicações 

Os nossos equipamentos de fumo tem sido usados em muitas 

aplicações diferentes. Se tiver dúvidas sobre como os nossos 

equipamentos podem ajudá-lo, não hesite em contactar-nos! 

 

 

 

 

http://superiorsignal.com/your-smoke-application/other
http://superiorsignal.com/your-smoke-application/other

