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A Smoke Pen é verdadeiramente uma inovação para 
profissionais que realizam trabalhos em condutas de ar e para 
qualquer pessoa que precise da quantidade certa de fumo para 
testes quando e onde for necessário. 
 
A caneta de fumo funciona como uma lapiseira. Um pavio 

emissor de fumo 
patenteado é inserido na 
caneta de utilização 
conveniente, ajuste o pavio 
para fornecer 10 mm ou 
3/8” de pavio exposto, 
acenda o pavio com um 
fósforo ou um isqueiro. 

 
A Smoke Pen fornecerá um rasto contínuo de fumo. Esta caneta 
pode ser facilmente extinta/apagada, bastando para tal 
substituir a tampa protetora. A caneta de fumo pode ser agora 
armazenada e reutilizada para os próximos testes. 
 
Este emissor de queima a frio e não tóxico é ideal para rastrear 
fugas de ar, verificar a ventilação, testar alarmes de fumo, testes 
de pressão negativa ou positiva, etc. 
Para testes em áreas onde há restrição de incêndio, utilize a 
nossa série FP-SMOKE. 
 
A economia de energia nas 
habitações pode ser uma aposta, 
se não souber por onde começar 
as alterações. 
Alguns dos maiores consumidores 
de energia podem ser retirados 
devido a um mau desempenho do 
isolamento de falhas externas de 
frio / calor na estrutura da casa, 
falhas nas instalações elétricas e 
muito mais. 
 
Tudo isso é mais fácil de encontrar com uma trilha de nossa 
caneta de fumaça. 
 
Para qualquer questão ou esclarecimento, por favor, contacta-
nos pelos canais habituais 

 

SMOKE-PEN 

Aplicações: 
Conservação de energia 
Teste de condutas 
Teste de Ensaio 
Deteção de fugas 
Especialistas em Segurança 
Salas de pressão negativa 
Salas de pressão positiva 
Exaustores 
Ventiladores de exaustão 
Efeitos para palco e ecrãs 
Efeitos fotográficos 
Profissionais de AVAC 
Teste de Filtragem de Ar 
Sistemas de remoção de poeira 
Testes de alarme de incêndio e 
fumos 
Permutadores de Calor 
Tanques e tubagens 
Exaustores de cozinha 
Filtros de ar dos equipamentos 
eletrónicos 
Especificações de gestão de 
riscos 
Sistemas de Tratamento de 
Resíduos 
Detecção de fugas: 
Reboques de carga 
Contentores de Carga 
Veículos recreativos 
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