
De mobiele ademluchtcompressoren van de Dräger PAS MAC
serie leveren over een langere periode continu ademlucht naar
alle plekken, waar tijdens de inzet gevaarlijke stoffen aanwezig zijn
en niet teruggevallen kan worden op een bestaande luchttoevoer.
Afhankelijk van het model kunnen met één compressor maximaal
acht toesteldragers tegelijkertijd worden verzorgd.

Dräger PAS® MAC serie
Mobiele ademluchtcompressoren

D
-9
79
6-
20
10

ROBUUSTE CONSTRUCTIE VOOR ALLE

INZETCONDITIES

Overal waarbij men tijdens de inzet in aanra-
king kan komen met gevaarlijke stoffen, kunt
u vertrouwen op een continu ademluchttoe-
voer. Deze mobiele ademluchtcompressoren
van Dräger zijn vervaardigd uit hoogwaardig
materiaal en houden zelfs stand onder de
zwaarste inzetcondities en weersomstandig-
heden: bijvoorbeeld tijdens de professione-
le inzet in de petrochemie, in elektriciteits-
centrales, in de afvalwaterindustrie, bij
tankreiniging, bij militair of brandweerkorp-
sen. De krachtige, robuuste units zetten een
nieuwe standaard voor transportabele adem-
luchttoevoersystemen voor langere inzetpe-
riodes. De constructies laten toe dat de
betreffende eenheid via een kraan getrans-
porteerd kan worden. De units met diesel-
motor zijn tevens als aanhanger toegelaten
voor het wegverkeer. Afhankelijk van het
model kunnen tot maximaal acht gebruikers
vertrouwen op ademlucht conform de zui-

verheidsvereisten zoals vastgelegd in de
kwaliteitsnorm NEN-EN 12021. En dat onaf-
hankelijk van de benodigde luchthoeveel-
heid en individuele ademfrequentie.

MOBIEL MET DIESEL- OF 

ELEKTROMOTOR

De mobiele ademluchtcompressoren kun-
nen naar vrijwel elke locatie worden
getransporteerd. De productlijn omvat
twee elektrische modellen met capacitei-
ten van 185 tot 425 liter ademlucht per
minuut, alsmede twee installaties met die-
selmotor, welke 710 tot 1710 liter adem-
lucht per minuut ter beschikking stellen.
De milieu-effecten worden tot een mini-
mum beperkt: door een geïntegreerde
opvangbak raken oliehoudende resten niet
in het omgevingsmilieu. De beide met die-
sel aangedreven units voldoen aan de
eisen van de Richtlijn Geluidsemissie Bui-
tenmaterieel 2000/14/EG en beschermen
zo ook het milieu. 

– robuuste constructie voor alle inzetcondities
– leverbaar met elektro- of dieselmotor
– bijzonder veilig door fail-safe systeem
– flexibel in het gebruik
– zuivere ademlucht conform NEN-EN 12021
– vier uitvoeringen voor elke toepassing D
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BIJZONDER VEILIG DOOR FAIL-SAFE

SYSTEEM

Dräger PAS MAC2000, -4000 en -8000
zijn standaard uitgevoerd met een fail-safe
systeem. In het geval van een storing scha-
kelt het systeem automatisch over op de
reservecilinders. Tegelijk wordt u gewaar-
schuwd door een akoestisch alarm. Zo
blijft er voldoende ademlucht over om zich
naar een veilige atmosfeer te verplaatsen.
De Dräger PAS MAC1000 en -2000 zijn
optioneel ook leverbaar als ATEX varianten,
voor inzet in explosiegevaarlijke werkom-
gevingen.
Beide compressoren met dieselaandrijving
zijn overeenkomstig de actuele veiligheids-
voorschriften (bijv. NEN-EN 1834-1:2000)
beveiligd tegen het ontstaan van branden.
Om de ontsteking van een brandgevaarlijke
stof te voorkomen, zijn de Dräger PAS
MAC4000 en -8000 uitgerust met een von-
kenvanger. Wanneer brandbare gassen in
de luchtinlaat van de motor geraken, dan
schakelt het Chalwyn afsluitventiel de
motor direct uit.

FLEXIBEL IN HET GEBRUIK

De compressoren kunnen zeer eenvoudig
worden aangepast aan de specifieke ver-
eisten en laten zich tot complete veilig-
heidssystemen uitbreiden. Alle modellen
beschikken over genormeerde standaard
koppelingen voor alle ademluchttoestellen
en luchtnetsystemen van Dräger. Ook che-
miepakken met ventilatiesysteem kunnen
desgewenst worden aangesloten.

ZUIVERE ADEMLUCHT CONFORM 

NEN-EN 12021

De kwaliteit van de ademlucht uit een com-
pressor of een ademluchtcilinder moet niet
slechts voldoen aan de nationale en inter-
nationale regelgeving en normen, maar
moet ook regelmatig gecontroleerd wor-
den. De productreeks Dräger Aerotest en
Air Tester zijn gebaseerd op de bekende
Drägerbuisjes, een eenvoudig toepasbare
methode om schadelijke stoffen in de uit-
stromende lucht waarvan de druk geredu-
ceerd is betrouwbaar te detecteren. Zo
kunnen o.a. mogelijke verontreinigingen
door koolmonoxide, kooldioxide, water-
damp of olie – afzonderlijk of gelijktijdig –
worden bepaald.

De standaard uitvoeringen van de Dräger
PAS MAC4000 en -8000 zijn uitgerust met
een membraandroger, welke het vocht uit
de ademlucht haalt. Voor extra zekerheid
met betrekking tot de zuiverheid van de
ademlucht – onderdrukking van CO en
CO2 – kunnen  beide versies alternatief
met een pressure swing droger worden
uitgerust. 

DRÄGER PAS® MAC1000 – DE 

ECONOMISCHE OPLOSSING VOOR EEN

TOESTELDRAGER

Deze compressor met elektrische aandrij-
ving is ideaal voor kleinere operationele
werkzaamheden met één gebruiker. Dank-
zij de compacte afmetingen kan deze
gemakkelijk door één persoon worden ver-
plaatst en past gemakkelijk op een trans-
portvoertuig. Via de CEJN koppeling voor-
ziet de 230 V ademluchtcompressor een
constante ademluchttoevoer van 185 L/min
bij 9 bar en levert de ééntraps TEFV induc-
tiemotor een vermogen van 1,5 kW. De unit
is spuitwaterdicht en beschermd tegen
stof conform IP 55. Optioneel is de Dräger
PAS MAC1000 leverbaar met een akoes-
tisch en optisch alarm, alsmede als ATEX
variant voor gebruik in explosiegevaarlijke
werkomgevingen (zone 1).

DRÄGER PAS® MAC2000 – VOOR 

BINNEN- EN BUITENGEBRUIK, MET

MAXIMAAL TWEE TOESTELDRAGERS

Hoewel dit model voor twee gebruikers is
ontworpen, kan het dankzij de compacte
constructie probleemloos in een voertuig
worden getransporteerd. De Dräger PAS
MAC2000 is uitgerust met een krachtige
3-traps elektromotor en levert 425 L/min
zuivere ademlucht bij 9 bar. De unit kan bij
380 tot 415 Volt (50/60 Hz) worden
gebruikt. Beschermd volgens IP 55 en
voorzien van twee CEJN koppelingen voor
de eenvoudige en veilige aansluiting, kan
de unit binnen en buiten worden geplaatst.
In het geval van een storing, bijv. stroom-
uitval, schakelt het systeem over naar een
geïntegreerde hogedruk reservecilinder.
Tevens waarschuwt het systeem dan met
een akoestisch alarm. De Dräger PAS
MAC2000 is ook als ATEX variant (zone 1)
leverbaar.
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Dräger PAS® MAC2000
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Dräger PAS® MAC4000
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Dräger PAS® MAC8000
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DRÄGER PAS MAC4000 – VOOR 

BUITENGEBRUIK, MET MAXIMAAL VIER 

TOESTELDRAGERS

Ontworpen voor buitengebruik, kan de
compressor met dieselmotor onafhankelijk
van een energiebron worden ingezet en is
de trailer probleemloos over de weg te ver-
voeren. De Dräger PAS MAC4000 levert
710 L/min bij 9 bar en is voorzien van vier
CEJN aansluitingen voor maximaal vier toe-
steldragers. De extra hoogvermogen uit-
gang zorgt ook dan voor veilig ademen,
wanneer er wordt gewerkt via een verdeel-
systeem op grotere afstand tot de com-
pressor. In het geval van een brandstofsto-
ring of motoruitval wordt het fail-safe
systeem ingeschakeld en een akoestisch
en optisch alarm afgegeven. Deze unit is

standaard uitgevoerd met een vonkenvan-
ger en Chalwyn afsluitventiel als brandvei-
ligheid en een membraandroger om de
luchtkwaliteit de garanderen. Voor een extra
onderdrukking van CO en CO2 in de adem-
lucht is de Dräger PAS MAC4000 alterna-
tief leverbaar met een pressure swing dro-
ger. Let op: deze functie reduceert de
luchtopbrengst tot ca. 570 L/min.

DRÄGER PAS MAC8000 – VOOR 

GROOTSCHALIGE INZET BUITEN, 

MET MAX. ACHT TOESTELDRAGERS

Deze diesel aangedreven unit met een hoog
vermogen levert 1710 L/min bij 9 bar en is
bedoeld voor buitengebruik. Via de acht
CEJN koppelingen kunnen maximaal acht
toestel dragers worden voorzien van adem-

BESTELINFORMATIE

Dräger PAS® Mobiele ademluchtcompressoren
Dräger PAS MAC1000 (elektromotor) 3358223 
Dräger PAS MAC2000 (elektromotor) 3358224
Dräger PAS MAC4000 met membraandroger (dieselmotor) 3358226
Dräger PAS MAC4000 met pressure swing droger (dieselmotor) 3358227
Dräger PAS MAC8000 met membraandroger (dieselmotor) 3358229
Dräger PAS MAC8000 met pressure swing droger (dieselmotor) 3358230

Opties
Dräger PAS MAC1000 (ATEX variant) voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PAS MAC2000 (ATEX variant) voor meer informatie raadpleeg Dräger

Akoestisch en optisch alarm bij lage druk (PAS MAC1000) voor meer informatie raadpleeg Dräger

Toebehoren
Verdeelslang, voor 4 personen 3358796
3/4" Verdeelslang, lengte 15 m 3358797
1/2" Verdeelslang, lengte 30 m 3358794
Verdeelslang, voor 4 personen (met alarmfunctie) 3358799
Ademluchtslang 3 m 3352463
Ademluchtslang 5 m AL01260
Ademluchtslang 10 m AL01261
Ademluchtslang 20 m AL01262
Ademluchtslang 25 m 3357049
Ademluchtslang 30 m 3352467
Ademluchtslang 45 m AL01263
Ademluchtslang 50 m 3352468
Ademluchtslang zonder koppelingen AL01253

Dräger ademluchttoestellen
Dräger PSS 7000 voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PSS 5000 voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PSS 3000 voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PAS Lite voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PAS Micro voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger PAS Colt voor meer informatie raadpleeg Dräger

Dräger volgelaatsmaskers
Dräger FPS 7000 voor meer informatie raadpleeg Dräger
Dräger Panorama Nova voor meer informatie raadpleeg Dräger

lucht. De trailer kan probleemloos naar vrij-
wel elke locatie worden vervoerd. Door de
extra hoogvermogen uitgang wordt veilig
ademen m.b.v. een verdeelsysteem ook
mogelijk op grote afstand tot de compres-
sor. Een vonkenvanger en Chalwyn afsluit-
ventiel zijn standaard geïnstalleerd om het
brandrisico van dieselmotoren in gevaarlijke
omgevingen te minimaliseren. Het geïnte-
greerde hogedruk reservesysteem zorgt
voor maximale veiligheid in het geval van een
brandstofstoring of motoruitval en wordt
indien nodig automatisch ingeschakeld.
Gelijktijdig wordt een akoestisch en optisch
alarm afgegeven. De membraandroger is al
standaard ingebouwd. Een pressure swing
droger (reduceert de luchtopbrengst tot ca.
1.600 L/min) is optioneel leverbaar.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dräger PAS® MAC1000 Dräger PAS® MAC2000 Dräger PAS® MAC4000 Dräger PAS® MAC8000

Aantal uitgangen 1 1 tot 2 1 tot 4 + 1 1 tot 8 + 1 

hoog vermogen hoog vermogen

Ademlucht kwaliteitsnorm NEN-EN 12021 (laatste) NEN-EN 12021 (laatste) NEN-EN 12021 (laatste) NEN-EN 12021 (laatste)

Motor Elektrisch, 230 V Elektrisch, 400 V Diesel Diesel

Eéntraps 3-Traps 

Voeding Voeding

noodzakelijk noodzakelijk

Luchtopbrengst (max.) 185 L/min bij 9 bar 425 L/min bij 9 bar 710 L/min bij 9 bar 1.710 L/min bij 9 bar

Impact op het milieu Olie vervuild condensaat Olie vervuild condensaat EC 2000/14/EC EC 2000/14/EC

wordt afgescheiden wordt afgescheiden voor geluidsniveau. voor geluidsniveau.

Olie vervuild condensaat Olie vervuild condensaat

wordt afgescheiden wordt afgescheiden

Beschermingsklasse IP 55 IP 55 Geschikt voor buitengebruik Geschikt voor buitengebruik

Bedrijfstemperatuurbereik (°C) 0 tot 45 0 tot 45 0 tot 45 0 tot 45

Met de optie pressure swing Met de optie pressure swing

droger -6 tot +45 droger -6 tot +45

Afmetingen (L x B x H) (mm) 980 x 586 x 770 1.380 x 665 x 870 2.980 x 1.500 x 1.400 3.000 x 1.390 x 1.240

Gewicht (kg) 115 210 650 1.180

TOEBEHOREN
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Dräger Panorama 
Nova®
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Dräger PAS® Lite
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Dräger PSS® 3000
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Dräger PSS® 5000
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Dräger PSS® 7000
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HOOFDKANTOOR:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

DENEMARKEN
Dräger Safety Danmark A/S
Generatorvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50-0000
Fax +45 44 50-0001
www.draeger.dk

REPUBLIEK ZUID AFRIKA
Dräger South Africa (Pty) Ltd.
P.O.Box 68601
Bryanston 2021
Tel +27 11 465 99 59
Fax +27 11 465 69 53

SPANJE
Draeger Safety Hispania S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

VERENIGD KONINKRIJK
Draeger Safety UK Ltd.
Blyth Riverside Business Park
Blyth, Northumberland 
NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 356 266

OOSTENRIJK
Dräger Safety Austria
Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

ZWITSERLAND
Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80

VESTIGINGEN:

NEDERLAND
Dräger Safety Nederland B.V.
Edisonstraat 53
2723 RS Zoetermeer
Tel +31 79 344 46 66
Fax +31 79 344 47 90

BELGIË
Dräger Safety Belgium S.A.
Heide 10
1780 Wemmel, Belgium
Tel: +32 2 462 6211
Fax: +32 2 609 52 60

FRANKRIJK
Dräger Safety France SAS
3c route de la Fédération, 
BP 80141
67025 Strasbourg Cedex 1
Tel +33 3 88 40 59 29
Fax +33 3 88 40 76 67
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