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De nieuwe unit is multifunctioneel in te zetten. De 
VULCAN maakt voor de luchtvoorziening of gebruik van 
de elektrische compressor of van de Hogedruk cilinders, 
dus ook als de stroom even niet beschikbaar is kan 
men gebruik blijven maken van de unit. Het is mogelijk 
met de VULCAN te werken met zogenaamde freeflow 
pakken of lashelmen, omdat de unit per lijn ca.  300 liter/
minuut levert. Uiteraard is het werken met overdruk 
gelaatsmaskers ook geen enkel probleem.

Naast de standaard uitvoering van de VULCAN is er 
tevens de optie een digitaal bedieningspaneel in te 
bouwen, waarop zeer overzichtelijk alle informatie is uit 
lezen en er per gebruiker informatie wordt opgeslagen, 
zoals naam, inzettijd, luchtafname en alarmen. Maar 
dat is nog niet alles, door middel van een telefoon, iPad 
of computer kan de VULCAN unit ook worden benaderd 
vanaf kantoor. Alle informatie kan worden  uitgelezen, 
waardoor het beheren en service van de VULCAN op 
afstand zeer eenvoudig is.

De gehele unit is CE gecertificeerd door Lloyd’s Register
Tevens is de VULCAN unit goedgekeurd conform de SIR 
Categorieën A1, A2,B1, B2 en B3

DEZE NIEUWE ELEKTRISCHE COMBI ADEMLUCHTUNIT 
IS DE EERSTE VOLLEDIGE ZERO EMISSION UNIT

SAMEN
VEILIG 
WERKEN

Digitaal Display

Gestroomlijnde aanhanger 

Aluminium rolluik

Gasdetectie 
LEL/O2/CO/H2S

1x 80 liter 300 bar back-up cilinder 
3x 80 liter HD unit

Veer-aangedreven RVS haspel  
inclusief slanggeleiding en 
25 meter ademluchtslang



Digitaal bedieningspaneel met HD en LD 
manometers, flowmeter per lijn, stopwatch 
per gebruiker en totaal uren teller. Complete 
data logging per gebruiker. Storings- en 
alarmmeldingen voor de gebruiker en voor de 
beheerder op afstand uit te lezen met GPS 
positie bepaling (Track and Trace)

Duurzaam aluminium bedieningspaneel voor 
4 gebruikers. Uitvoering afhankelijk van opties, 
zoals digitaal display en gasdetectie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Electrische Combi ademluchtunit, 4-lijns inclusief HD back-up systeem (1x 80 liter 300 bar)
- Tevens te gebruiken als HD unit met 3x 80 liter 300 bar beschikbare lucht inclusief back-up
- Luchtopbrengst elektrische compressor ca. 300 liter/minuut per lijn
- Aansluitwaarde elektrische compressor 32 A 11KW  380V 3ph 50 Hz
- Doordat een frequentieregelaar is toegepast is een verkeerde draairichting van de compressor onmogelijk.
- Luchtkwaliteit conform EN 12021
- Conform de SIR Categorieën A1, A2, B1, B2, B3
- Veer-aangedreven zelf oprollende RVS haspel met elk 25 meter ademluchtslang
- Optioneel gasdetectie op de luchtinlaat van de compressor LEL/O2/H2S/CO 
- Optioneel continue ademluchtmonitoring conform EN 12021 op de uitgaande lucht
- Digitaal bedieningspaneel
 -  Complete monitoring van alle gebruikers en de VULCAN unit
 -  Hoge- en Lage-drukken afleesbaar 
 -  Luchtflow per lijn afleesbaar 
 -  Sessietimer per gebruiker en in totaal
 -  Verschillende gevaarcategorieën in te stellen, waardoor bepaalde beveiligingen in of uit worden geschakeld.
 -  Alarmmeldingen bij overschrijding van grenzen
 -  Alle gebruikersgegevens en alarmen etc. worden gelogd voor eventuele rapportage
 -  Zelfdiagnose gehele systeem, wanneer er afwijkingen optreden
 -  Ondersteuning op afstand door middel van cloud-toegang voor de beheerder of service afdeling
 -  GPS tracking
 -  Blijvende werking en datalogging ook bij stroomuitval van een paar uur

Veer-aangedreven RVS haspel inclusief 
slanggeleiding met 25m ademluchtslang

Spatschermen afgewerkt met aluminium 
traanplaat

LED verlichting voor het bedieningspaneel
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