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Al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in:

Stofbeperking, -beheersing en geurbestrijding

Fijne waterverneveling is de ideale manier om bevochtigbaar stof te beperken.

LUXSOLIS UV-lamp

PASSAAT Fogblower ▼

De Passaat Fogblower is de nieuwste
ontwikkeling die drinkwater, zonder ver-
stuivers, microfijn vernevelt en met lucht
verspreidt. Het waterverbruik is met de
Rotator nevelkop traploos af te stellen,
zodat de juiste hoeveelheid nevel zich
hecht aan het stof. Zo voorkomt u naast
de stofoverlast ook wateroverlast en een
hoge waterrekening. De Passaat Fogblo-
wer is door zijn eenvoud en effectiviteit
perfect voor ruimteverneveling. De Pas-
saat Fogblower beschikt over een zeer
groot bereik. Ideaal voor verneveling in
opslag-, verwerkings-, en recyclinghallen.

MISTRAL Fogblower ▼

De Mistral Fogblower is het broertje van
de Passaat en maakt eveneens gebruik
van de Rotator® vernevelkop. Heeft ook
slechts waterleidingdruk nodig om 
microfijne nevel te produceren. Een op-
voerwaterpomp met dure waterfilters zijn 
ook hier niet meer nodig. De Mistral en
Passaat Fogblower zijn dé oplossing 
voor ruimteverneveling zoals in hallen. 

Geurbeperking
Heeft u last van stank en bent u op zoek
naar geurbeperking? Dan kan TRAMAT u
hierbij helpen.

REDUST nevelblokken ▼

Redust nevelblokken zijn voorzien van
zelfreinigende resonantie verstuivers. Met
persluchtdruk is een homogene microfijne
waternevel af te stellen en is een nevel-
worp van één tot ca. zes meter mogelijk.
Stofbronnen bij transportbanden, brekers,
shredders, zeven en persen voor binnen-
of buitentoepassingen, Redust nevel-
blokken zijn prima oplossingen voor stof-
bronnen bij uw installatie. Zijn snel en
professioneel te monteren en ideaal voor
een duurzame stap voor stap oplossing
om stof terug te dringen.

MISTRAL Fogblower 

Onze producten

De oplossingen van TRAMAT, is het vernevelen van drinkwater tot micro fijne neveldeeltjes. Hierdoor
worden de stofdeeltjes zwaarder, bewegen zich minder ‘vrij’ en dalen. Het stijgen of verwaaien van
nieuw stof wordt beperkt door de fijne nevel die er heerst, waardoor een beter werkklimaat ontstaat.
TRAMAT heeft diverse producten die u kunnen helpen bij het beperken van stof.

REDUST nevelblokkenPASSAAT Fogblower 

PRINT NU DE UITGEBREIDE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE UIT.

Vul nu de vragenlijst 
‘stofbeperkingssysteem’ op de 
achterzijde van dit formulier in 
en stuur dit per e-mail retour.

LUXSOLIS UV-lamp
Luxsolis beperkt legionellagevaar en is
zeer eenvoudig te integreren in stofbe-
perkingssystemen. Luxsolis elimineert 
de eventueel aanwezige 
legionellabacteriën 
met behulp van 
een UV-lamp.
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Al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in:

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, vandaar dat alle informatie vrijblijvend is en behouden wij ons het recht voor afbeeldingen
en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vragenlijst stofbeperkingssysteem


