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Over Vigotec

Vigotec is actief in verschillende sectoren:

• Nutsvoorzieningen
• Gebouwen en infrastructuurprojecten
• Industriële takken

Achter elke activiteit staat een ploeg van ervaren experten 
binnen hun domein, administratief en logistiek ondersteund 
door de overkoepelende Vigotec diensten. 

EST.1981

Pipe  
Systems

Eigen 
Productie Safety Engineered 

Plastics
Service
Center

Vigotec, dat is:

• Innovatieve topproducten
• Betrouwbaarheid in de meest uitdagende omgevingen
• Ondersteuning bieden met onze expertise en service
• Totaaloplossingen van A tot meer dan Z

Vigotec in puurs telt 35 medewerkers die met passie en kennis klaarstaan.
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Actief in 3 domeinen: 

1. Vigotec Pipe systems & Constructions: 
• Polyethyleen leidingsystemen en Mechanische 

koppelingen voor druk- en afvoertoepassingen
• Tools & toebehoren voor elektrolas hulpstukken
• Prefableidingen, constructies en 

apparatenbouw in PE, PP, PVC, PVDF
• (Maatwerk) toezichtsputten en trekputten in kunststof

3. Vigotec Safety: 
Veiligheidsoplossingen in en om besloten 
ruimten en voor alleenwerkers.

2. Vigotec  
Engineered Plastics: 
• Expert in het op maat bewerken van technische kunststoffen:
draai- en freeswerk, warm en koud plooien, verlijmen, lassen,...
• Toeleverancier van breed gamma aan engineering plastics, transparanten en 
duroplasten. Halffabrikaten voorradig in verschillende vormen: platen, blokken, staven. 
• Rechtstreeks importeur van technische kunststoffen. 
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3 domeinen, 2 services 

kunststof-
Atelier

Service 
center

1 2 3DOMEIN

VIGOTEC 
SERVICE

VIGOTEC 
SERVICE

DOMEIN DOMEIN

Vigotec, dat is:

• Geavanceerd machinepark 
• Vakmensen voor de productie 

van alle maatwerkoplossingen
• Professioneel uitgerust service center
• Gecertificeerde experten
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Vigotec Service Center

Ready.Set.GO!
Vigotec staat bekend voor haar totaalaanpak. Dit zowel in leidingsystemen,  
kunststof constructie- en apparatenbouw, bewerkte onderdelen als in  
veiligheidsoplossingen voor werken in en om besloten ruimten en  
voor alleenwerkers.

Op uw maat
Snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie zijn de kernwaarden van Vigotec Service.
We maken het u dan ook liefst zo gemakkelijk mogelijk.

Onze service engineers komen bij u onsite met onze mobiele service wagen indien gewenst. 
In ons service station in Puurs helpen we u ook graag voort en kunnen we toestellen 
periodiek onderhouden, herstellen en keuren. We houden alle nodige onderdelen hier op 
stock om uw toestellen zo vlot mogelijk 100% gebruiksklaar terug bij u te krijgen.

Experts only
Onze service engineers streven constant naar de beste dienstverlening, volgens uw wensen, 
zowel onsite als offsite. De nodige certificaten en bijscholingen horen daar bij.
Al onze mensen zijn gediplomeerd voor de merken die we onderhouden.
We gaan voor niets minder dan de beste kwaliteit, van opleiding tot periodieke service.

Onze diensten:
• Keuring en herstellingen van uw veiligheidsmaterialen en lastoestellen, ook bij u onsite
• Analyses en calculaties van uw constructie met gespecialiseerde software
• Advies
• Werfinstallaties
• Transport en plaatsing
• Consultancy en opleiding
• Mobiele service wagen: kunststoflassen bij u op de werf
• Technische support
• Brand- en veiligheidswacht
• 1-stop-shop: iets vergeten op de werf?  

Spring gerust binnen!

VIGOTEC RENTAL

Ready. Set. GO!
Zorgeloze verhuuroplossingen voor al uw veiligheidsnoden in 
en om besloten ruimten of voor alleenwerkers.

Vigotec staat bekend om haar uitmuntende klantservice.

De materialen uit ons veiligheidsgamma voor veilig werk in en om 
besloten ruimten, bieden we ook aan in verhuur.

Hierdoor kan u met een gerust hart uw project opstarten en uitvoeren met 
de juiste materialen, ook als u die maar tijdelijk nodig heeft.

Vigotec Rental? Dat is uw zorgeloze huur met:

• Compleet gamma veiligheidsmateriaal en lastoestellen van de beste kwaliteit 
• 100% onderhouden en gebruiksklare toestellen 
• Specialisatie in besloten ruimten en alleenwerkers
• Alle nodige toebehoren en accessoires
• Advies en opleiding waar nodig
• Duidelijk en overzichtelijk pakket volgens uw noden
• 1 contactpersoon van begin tot einde met productexpertise
• Gemakkelijke reservatie
• Toegewijd team gespecialiseerde productexperts  

en gecertificeerde onderhoudstechniekers
• 24/7 online of in onze 1-stop-shop

PROJECT IN   BESLOTEN RUIMTE?  WIJ ONTZORGEN U!

Schoonmansveld 52 - 2870 Puurs-Sint-Amands - 03/860.01.97 - info@vigotecsafety.be
8
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Reserveer eenvoudig

24/7 via de website: 
 www.vigotec.be/huuraanvraag/

E-mail:
 rental@vigotec.be

Telefonisch: 
 +32(0)3 860 01 97

Kom langs in onze ONE.STOP.SHOP:
 Ma-Do 7u30-15u30
 Vr 7u30-15u00

 Schoonmansveld 52
 2870 Puurs-St-Amands

Adembescherming

adem in ~ adem uit
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MERK: Honeywell
AANSLUITING: DIN
OPMERKING: Excl. filter
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring & standaard reiniging 
voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207001

BESCHRIJVING

Toepassinggebieden

1 | OPTI-FIT

Afhankelijke Adembescherming

Volgelaatsmasker met DIN-aansluiting:
• Ergonomisch lichaam: gemaakt van silicone voor optimale passing.
• Breed gezichtsveld: dankzij panoramische ruit.
• Eenvoudig in en uit elkaar te nemen: voor eenvoudig onderhoud en reiniging
• Gezichtsstuk Siliconen
• Vizier Polycarbonaat
• Hoofdband Instelbare vijfpunts hoofdband
• Spraakmembraan geïntegreerd (plastic)
• Enkelvoudig filtersysteem RD40-aansluiting
• Nekband vlamvertragend katoen
• Correctiebril dragen mogelijk

• Laboratoria, farmaceutische industrie: blootstelling aan aerosols met bacteriën of virussen, omgaan  
  met poeders die een risico inhouden voor de huid en ogen, werken in cleanrooms
• Olie- en gasindustrie
• Mechanische industrie
• Chemische industrie
• Bescherming van gezicht en ogen tegen spatten van lakken en chemische producten

De referentie voor optimale
bescherming en een breed gezichtsveld
• Breed, transparant vizier
• Volledige gelaatsbescherming
• Wasbare flexibele gelaatsafdichting
• Wegwerpvizieren mogelijk
• Volledig transparant vizier
• Comfortabele beschermdruk rond het gelaat
• Cape optioneel voor extra bescherming

2 | Compact-air 3 | junior a kap

Beschrijving

Toepassingsgebieden Toepassingsgebieden

Afhankelijke adem
bescherm
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MERK: Honeywell
AANSLUITING: DIN
OPMERKING: Excl. filter
INCLUSIEF: Batterij, draagkoffer, 
DIN-slang & standaard reiniging 
voor en na gebruik
REFERENTIE: R0203001

• Farmaceutische en chemische industrie
• Voedselverwerking
• Metallurgie en staalfabrieken
• Automobielindustrie

• Lakken, schuren, slijpen, chemicaliën, behan-
deling, onderhoud

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Standaard reiniging 
voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207002

Beschrijving
Eenvoudig, robuust en betrouwbaar
aanblaasfiltersysteem
Het Compact Air-systeem is reeds vele jaren bekend 
als één van de meest betrouwbare en comfortabele 
systemen op de markt. Het systeem wordt geleverd 
met bajonet- of
DIN-slangen

• Minimale luchtstroom 150 l/min
• Herlaadbare NiMh batterij
• Bedrijfsduur +- 8 uur
• Oplaadtijd +- 10 uur
• Alarm: Nee
• Gewicht: 1350 g
• Filter Klasse 2 - P3, A2P AB2P, ABEK2P

OOK ALS 
COMBI SET 
MOGELIJK
REF.: R0201002
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4 | Tigerhood VL

Beschrijving

Toepassingsgebied

Afhankelijke adem
bescherm

ing

• Lassen

Hoogwaardigeoplossing voor veeleisende oomgevingen
• Licht lasmasker: met klassieke 3C zwevende hoofdband, gebalanceerd en stabiel
• Robuust en duurzaam: voor grotere duurzaamheid
• Hoogwaardig materiaal: voor extra impactweerstand
• Betere chemische weerstand
• Superieure weerstand: tegen krassen en barsten
• Uitstekende warmteweerstand

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207002

onAfhankelijke Adembescherming
1 | bioline

Beschrijving

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0201001

Zeer licht, wordt vastgezet op de gordel en stoort de gebruiker niet
tijdens het werk
Lichte oplossing, wordt vastgezet op de gordel waarbij de cilinder zich op de dij bevindt, waardoor 
de gebruiker gemakkelijk kan werken.

• Snelle en eenvoudige configuratie
• Toevoerslang aan riem bevestigd: het masker kan niet per vergissing worden afgetrokken door  
   trekkracht op de slang
• 7 bar werkdruk, compatibel met vele toepassingen
• Panoramasque-volgelaatsmasker
• Zenith-longautomaat met snelkoppeling en automatische activering.
• Totaalgewicht van een Bioline Circa 3,50 kg
• Goedgekeurde temperatuur -30°C/+60°C
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onAfhankelijke adem
bescherm

ing

2 | Clearflow

beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, 1 filterset, standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0201003

Filtereenheden voor luchttoevoer: licht en gebruiksvriendelijk
• Zeer sterk ontwerp: voor langere levensduur van het product
• Hoge filtercapaciteit: voor optimale bescherming
• Kan worden gebruikt voor maximaal vier personen of twee personen die spuitpistolen gebruiken
• Nieuw ontwerp in één eenheid
• Behuizing van aluminium en plastic met koperen regelaars
• Luchtstroom tot 1600 l/min
• Efficiënte coalescerende filter - filtratie tot 0,01 micron
• Geurabsorptie door actief koolstoffilter met grote capaciteit
• Draagbare versie of versie voor wandmontage beschikbaar

• Functie van het gebruikte gelaatstuk (bijvoorbeeld: Airvisor of MC95)
• Lakken in de automobielindustrie
• Onderhoud in de chemische, gas- en petroleumindustrie
• Laboratoriumwerk

3 | AERIS CONFORT 2 (ZENITH & PANORAMASQUE) 
ZONDER CILINDER

beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0202

Comfortabel, duurzaam en efficiënt - biedt bescherming voor elke industrie 
en toepassing
• Niet-metalen rugplaat, ergonomisch, flexibel
• Riemen en band gemaakt van brandvertragend aramidemateriaal
• Heupband voor gewichtsverdeling
• Panoramasque-volgelaatsmasker
• Compatibel met beide positieve druk longautomaten:
 - Sx-Pro activering door eerste ademhaling
 - Zenith automatische activering
• Thermo-gecomprimeerde kussentjes op de riemen, heup en bovenrug
• Meerdere ankerpunten om accessoires toe te voegen
• Opti-Pro-volgelaatsmasker
• SX-Pro longautomaat met positieve druk, met snelkoppeling en activering door eerste ademhaling
• Totaalgewicht van het volledige apparaat zonder luchtcilinder circa 4,10 kg
• Temperatuurgoedkeuring -30°C/+60°C

• Brand
• Olie & Gas
• Chemisch
• Nucleair
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OOK MOGELIJK 
MET COMPOSIET 

CILINDER
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5 | COMPOSIET CILINDER 
(15J, 6,9L, 300BAR)

onAfhankelijke adem
bescherm

ing

MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, vulling
REFERENTIE: R0205FJM

6 | STALEN CILINDER 
(6L, 300BAR)

MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, vulling
REFERENTIE: R0205001

• Mobiele trolley met ademlucht, samengeperst
• Rigide haspelslangen, onaantastbaar door chermische stoffen
• Vervangbare persluchtflessen
• Het veiligheidssysteem zorgt voor onafhankelijke cilinders
• Past zich aan aan verschillende luchtcilindervolumes

7 | AIRLINE TROLLEY (4 CILINDERS) ZONDER CILINDERS
MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
REFERENTIE: R020201
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Ook beschikbaar met:
 • 2 cilinders + 2 haspels 25m
 • 4 cilinders + 2 haspels 25m
 • 1 Bio Line + 2 cilinders + 2 haspels 25m
 • 2 Bio Lines + 4 cilinders + 2 haspels 25m

beschrijving
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Vluchtsets
1 | bio-s-cape staal

Beschrijving

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204

BIO-S-Cape: een vluchttoestel met perslucht
• Gebruiksklaar. De Bio-S-Cape voldoet aan de norm EN1146:2005 en de SOLAS-conventie.
• Automatische luchtstroom bij opening
• Achterzijde van de hoofdkap wordt automatisch opgeblazen om deze op haar plaats te houden
• Krachtig alarmsignaal bij einde voorraad lucht
• Kap kan worden aangepast aan alle gezichtsvormen en haartypes
• Zeer goed zichtbare PU kap, bestand tegen vocht, chemische omgevingen en extreme temperaturen
• De nekafdichting is volledig luchtdicht, comfortabel en scheurbestendig dankzij een dubbele 
   scheurvaste laag
• Lichte overdruk in de kap voorkomt inademen van giftige gassen
• Permanent zicht op de meter: eenvoudig drukcontrole tijdens opslag en tijdens evacuatie
• Afmetingen met luchtcilinder van 3 l 200 bar (L x H x D) 500 x 180 x 180 mm
• Totaalgewicht van de apparatuur met stalen luchtcilinder van 3 l 200 bar
• Circa 5,25 kg
• Totaalgewicht van de apparatuur met composiet luchtcilinder van 3 l 200 bar
• Circa 3,45 kg
• Gebruiksduur 15 minuten
• Goedgekeurde temperatuur -30°C/+60°C

vluchtsets - adem
bescherm

ing

OOK BESCHIKBAAR 

MET COMPOSIET 

CILINDER

2| OXY-PRO

Beschrijving

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204002

Vluchttoestel met gesloten circuit, dat ademlucht regenereert 
• Conform de Europese norm EN13794 aanbevolen voor noodsituaties in omgevingen met een hoog
   risico.
• Permanente vacuummeter garandeert maximale veiligheid voor de gebruiker.
• Onmiddellijke adembescherming bij activatie door een cilinder met gecomprimeerde zuurstof
• Compact en licht
• Antistatische ademzak van 6 liter voor optimaal ademcomfort tijden de evacuatie
• Wordt aan een gordel gedragen en biedt volledige bewegingsvrijheid: na starten blijft de behuizing   
   op de gordel bevestigd
• Ontworpen voor een snel en eenvoudig gebruik
• Herlaadbare trainingsapparaten beschikbaar
• Afmetingen (B x H x D) 200 x 208 x 108 mm
• Nettogewicht van het apparaat circa 2,3 kg
• Gebruiksduur 30 minuten bij 35 l/min
• Levensduur van het apparaat tot 10 jaar met minimaal onderhoud
• Opleiding nodig vóór gebruik
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3 | EVA MASQUE

Beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204001

Halfgelaatsvluchtmasker voor snelle evacuatie
• Comfortabel en eenvoudig: veilig te gebruiken
• Compact en licht: eenvoudig te dragen aan een gordel
• Visueel comfort
• Materiaal voorgevormd halfgelaatsmasker in zwart EPDM,     elastomeer hoofdband, 
siliconen en neopreen ventielen
• Bescherming ABEK - afhankelijke ademlucht
• Individuele verpakking - beschermende behuizing

• Noodevacuatie in olie- en gassector, chemische industrie (zonder risico op spatten)

vluchtsets - adem
bescherm

ing

valbescherming
haak bij ons in
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valbescherming
1 | 3-POD SET INCL. LIER + VALBLOK

Beschrijving

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0401001

• Set alu driepoot incl. valblok 15m + lier
• Voordeel: gemakkelijk door één persoon te plaatsen
• Functies: Automatisch blokkerend en regelbaar
• Volledig regelbare poten vastgezet met automatisch blokkerende pinnen.
• Twee verankeringspunten
• Geleverd met één lier
• Gewicht: 15 kg
• Hoogte: 2,1m (ingeschoven 1,4m)

Valbescherm
ing

Mast

2 | Xtirpa Manhole collar system

Davit

set

Manhole collar

Lier
Beschrijving

Beschrijving

Beschrijving

Beschrijving

Beschrijving

MERK: Xtirpa

MERK: Xtirpa

MERK: Xtirpa

MERK: Xtirpa

MERK: Xtirpa

• Kraag voor montage op flens besloten ruimte

• Ook verkrijgbaar als set
• Inhoud: Manhole collar, mast, davit en lier
• Optioneel met valblok

• Mast Xtirpa 56cm

• Lier Xtirpa 30m stalen kabel

• Davit poot Xtirpa
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7 | Balkklem

Beschrijving

MERK: Climbtech
REFERENTIE: R0408001

• Breedte regelbaar van 88 tot 355mm
• Max. balkdikte: 6,35mm

Valbescherm
ing

Ook beschikbaar op aanvraag:
 • Leeflijnen
 • Musketons
 • Voetlussen
 • Toebehoren voor betreding en evacuatie Gasdetectie

meten is weten
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enkelgasdetectie
1 | G7c SINGLE GAS

2 | BW Clip 2 | BW Solo

Beschrijving

Beschrijving Beschrijving

MERK: Blackline
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102BLS

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWC

MERK: Honeywell
OPMERKING: ook beschikbaar met CO2 sensor!
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWS

• Enkelgasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: upgrade multigas door modulaire cartridge
• Optie : live monitoring met meldkamer

• Onderhoudsvrije enkelgasdetector
• Mogelijke sensoren: CO, H2S, SO2, O2

• Enkelgasdetector
• Mogelijke sensoren: CO2, CO, H2S, SO2, O2,  
   ETO, NH3, NO, NO2, Cl2, PH3

enkelgasdetectie

multigasdetectie
1 | MICROCLIP X3 4 GAS

2 | MAX XT II

Beschrijving

Beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONMCX3

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONMAXXT

• Multigasdetector diffuus met 1 tot 4 sensoren
• Detecteert alle combinaties O2-LEL-CO-H2S
• Real-time waarden op display
• Batterijduur: 12u
• Intelliflash
• Stof- en waterdicht

• Multigasdetector gepompt met 1 tot 4 sensoren
• Detecteert alle combinaties O2-LEL-CO-H2S
• Real time waarden op display
• Batterijduur: 18u
• Intelliflash
• Stof- en waterdicht
• Kan ook diffuus ingezet worden

• Besloten ruimten en staalname
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3 | PID OP AANVRAAG

4 | G7c QUAD GAS

Beschrijving

Beschrijving

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWU

MERK: Blackline
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102BLQ

• Multigasdetector gepompt met 1 tot 5 sensoren
• Detecteert tot 5 gassen tegelijk: O2 – 2 tot 3 toxische gassen – VOC’s of CO2
• Optie: gepompt
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display

• Multigasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
• Optie : live monitoring met meldkamer

m
ultigasdetectie

Toebehoren
1 | DOCK

Beschrijving

MERK: Blackline
REFERENTIE: R0104BLD

• Laad-, bump- en kalibratiestation voor Blackline G7c
• Mogelijkheid om meerder docks te koppelen
• Rechtstreekse info push wireless naar Blackline Live Login

To
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lone worker monitoring

werk nooit meer alleen

Lone worker monitoring
1 | G7c NO GAS

2 | G7c SINGLE GAS

Beschrijving

Beschrijving

MERK: Blackline
REFERENTIE: R0303

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie en configuratie
REFERENTIE: R0102BLS

• Lone worker monitor - bescherming voor alleenwerkers
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Inclusief lone worker monitoring
• Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
• Optie : live monitoring met meldkamer

• Enkelgasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: upgrade multigas door modulaire cartridge
• Optie: live monitoring met meldkamer
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3 | G7c QUAD GAS

4 | G7c PID

Beschrijving

Beschrijving

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie en configuratie
REFERENTIE: R0102BLQ

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie
REFERENTIE: R0102BLPID

• Multigasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
• Optie : live monitoring met meldkamer

• Multigasdetector met PID sensor
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire 
cartridge
• Optie: live monitoring met meldkamer

Lone w
orker m

onitoring

OOK VERKRIJGBAAR MET INGEBOUWDE POMP
*voor elke gasdetector van Blackline

5 | G7c IR – CO2

6 | EXO

Beschrijving

Beschrijving

Toepassingsgebieden

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie
REFERENTIE: R0102BLIR

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie, configuratie
REFERENTIE: R0107BLEXO

• Multigasdetector met IR sensor
• Compact en lichtgewicht
• Stof- en waterdicht
• Batterijduur: 18u
• Real time waarden op display
• Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
• Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
• Optie: live monitoring met meldkamer

• Zonebewaking
• Batterijduur 100+ dagen 
• Diffusie en combinatie diffusie / gepompt 
• Interne draadloze 2G/3G/4G + GPS 
• Vraag om hulp door de SOS knop te gebruiken 
• Cloud-gehoste software Blackline Live 
• Communiceert alle gegevens naar de Blackline Safety Cloud. 
• Plug-and-play cartridges voor gassensoren als G7c 
• Beheer G7 EXO-gebiedsmonitoren in Blackline Live met draagbare G7c veiligheidsmonitor

• Geschikt voor gebruik bij koeltechniek, brouwerijen en andere chemische processen met veel CO2       
   emissie.
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Signalisatie
laat je zien!
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mechanische signalisatie
1 | HEAVY DUTY BARRIER

Beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503001

• Mechanische heavy duty afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor
het afsluiten van mangaten, openingen…
• Aluminium met hoge kwaliteit poedercoating en 3M reflectietape
• Af te stellen in maat met behulp van M16 stelvoet met kunststof draaibare voet met kogelgewricht.
• Dankzij de kunststof voet zal de barrier het andere materiaal niet beschadigen maar blijft het toch
stevig op zijn plaats zitten.

• Alle mangaten van verschillend materiaal
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2 | SKIRT BARRIER

Beschrijving

toepassingsgebieden

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503002

• Mechanische heavy duty afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor
het afsluiten van mangaten, openingen…
• Aluminium met hoge kwaliteit poedercoating en 3M reflectietape
• De Skirt barrier is erg robuust en kan tegen extreme weers- en chemische omstandigheden. 
• De barrier werkt uitstekend in alle openingen van verschillend materiaal.

• Alle mangaten van verschillend materiaal

m
echanische signalisatie

3 | MAN HOLE BARRIER

Beschrijving

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503003

• Mechanische kunststof afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor het afsluiten van mangaten, 
openingen…
• Lichte kunststof barrier
• Bevestiging met tie-raps of bouten
• Lichtgewicht
• Gemakkelijk te installeren
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Confined space sets

all-in-one pack voor uw besloten ruimte

2 | Confined space kit silver

Confined space sets
1 | Confined space kit GOLD

Beschrijving

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITGOLD

• Microclip X3 4gas  (betreder)
• Max XT II (mangatwacht & sampling)
• Blackline G7c
• Harnas
• Tripod (poot + valblok + lier)
• Bio-S-cape

• SCBA (met 1 gevulde cilinder)
• Barrier
• Reddingslijn
• Optie : live monitoring met meldkamer
• Optie: monitoring via camera’s en communicatie
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verschillende combinaties 
beschikbaar volgens uw noden

Beschrijving

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITSILVER

• Microclip X3 4gas  (betreder)
• Max XT II (mangatwacht & sampling)
• Harnas
• Tripod (poot + valblok + lier)
• Bio-S-cape
• Reddingslijn

3 | Confined space kit bronze

Beschrijving

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITBRONZE

• Max XT II (mangatwacht & sampling)
• Harnas
• Tripod (3-poot + valblok + lier)
• Reddingslijn
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Consultancy

uw tailor-made partner voor opleiding en begeleiding

Consultancy
Heeft u nood aan een dienst, wat meer uitleg 
of een doorgedreven opleiding op maat?

Onze diensten

Vigotec is uw tailor-made partner voor opleiding en begeleiding.
  • bij u onsite met uw vertrouwde veiligheidsmaterialen

  • in ons Vigotec Safety Confined Space Training Center

Vigotec verzorgt uw projecten, met besloten ruimten, van A tot Z wat betreft de veiligheid:
  • bespreking project
  • inventaris besloten ruimten
  • inventaris gevaren
  • opmaak RI&A
  • inzet veiligheidswacht
  • inzet brandwacht
  • inzet betreder
  • vrijgave besloten ruimten
  • opvolging veiligheid werf

Opleidingen
 • Vigotec Safety
  • confined space training - onsite trailer (1/2 of 1 dag)
  • introductie veilig werken in besloten ruimten (1/2 dag)
  • betreding en redding besloten ruimten (1 dag)
  • basistaken en -risico’s veiligheidswacht
  • veilig en vlot werken met onafhankelijke ademlucht
  • tips & tricks gasdetectie in the field
  • veilig alleen & afgezonderd werken
  • configuratie portal alleen werken
  • kleine blusmiddelen
  • opleidinge risico-analyse
  • opleiding op maat
 • Vigotec pipe systems
  • buizen grote diametersspiegellassen

 • Webinars heel het jaar door over verschillende veiligheidstopics

Technische support
 • Vigotec Safety
  • configuratie portalprofiel alleen werken
  • site survey beacons 
  • installatie veiligheidsmateriaal
  • mobiele service wagen: onderhoud en herstellingen van uw
     veiligheidsmateriaal bij u onsite
 • Vigotec Pipe systems - Vigotec Engineered Plastics
  • analyses en calculaties met gespecialiseerde software
  • advies op maat in materialen en wanddiktes
  • engineering & tekenwerk
  • werfinstallaties van constructies en leidingsystemen
  • transport en plaatsingsdienst
  • mobiele service wagen: kunststoflassen bij  u onsite
 • Vigotec engineered plastics
  • audit werf
  • ontwerp constructies
  • engineering

Veiligheids- en brandwachten
 • worden constant bijgeschoold
 • denken met u mee: van A tot meer dan Z
 • zijn 100% bewust en gemotiveerd
 • delen hun expertise graag met u
 • werken met aanstekelijke passie voor het vak
 • zijn tot in de puntjes uitgerust met de juiste PBM’s
 • zijn steeds gecertificeerd:
  • IS-007: veiligheidswacht besloten ruimte
  • IS-081: werken met onafhankelijke adembescherming
  • IS-013: meten en detecteren van gevaarlijke stoffen
  • AV-011: brandwacht
  • VCA basisveiligheid
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Meer info en data op www.vigotec.be/opleidingen 



Kom langs in onze ONE.STOP.SHOP:
 Ma-Do 7u30-15u30
 Vr 7u30-15u00

 Schoonmansveld 52
 2870 Puurs-St-Amands

Telefonisch: 
 +32(0)3 860 01 97

E-mail:
 rental@vigotec.be

24/7 via de website
 www.vigotec.be/huuraanvraag/

Reserveer nu

Schoonmansveld 52 - 2870 Puurs-Sint-Amands - 03/860.01.97 - info@vigotecsafety.be


