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Compact
Elke CliPlANS heeft een eigen 

handzame koffer. De afmetingen zijn 

36 (l) x 21 (b) x 25 (h) centimeter.

Onderhoudsgemak
Om het onderhoud te vergemakkelijken hebben we 

gebruik gemaakt van zo min mogelijk unieke onder-

delen. Zo kunt u de batterij van de CliPlANS 

opladen met een multifunctionele oplader. U kunt 

deze ook aansluiten op de aanstekeraansluiting in uw 

auto. Verder hebben we aan het verlagen van uw 

onderhoudskosten gedacht. U hoeft de CliPlANS 

bijvoorbeeld maar eens per twee jaar te calibreren.

De CliPlANS is er voor de veiligste AHS-klasse (Voorkomen/Elimineren). U gebruikt de 

zelfsignalerende kortsluitlans om werkplekken in buitendienststellingen te beveiligen. 

Met eenvoudige en lichte handelingen brengt u in de te beveiligen spoorsectie aan de 

voet van de linker en rechter spoorstaaf een contactklem aan. Deze vergrendelt u.  

De signaleringsunit van de CliPlANS schakelt zich vervolgens automatisch in en voert 

direct een zelftest uit. 
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lange levensduur batterij
Bij ononderbroken gebruik van de 

CliPlANS, is de bedrijfsduur van 

de li-ion-accu gegarandeerd 

 minimaal 52 uur.

Unieke sleutel
U ontvangt uw CliPlANS met een 

sleutel die past op alle Cliplansen van 

uw onderneming. Zo heeft elke 

onderneming zijn eigen unieke sleutel.

Multifunctionele batterijoplader
in elke Cliplanskoffer vindt u een 

batterijoplader. U kunt opladen via 

netstroom en de aanstekeraan-

sluiting in uw auto.

Batterijaanduiding

Beschermt tegen PSSSL impulsen

Controlesignalering

Shock proof

Gebruiksgemak
We weten als geen ander hoe belangrijk het is, dat de gebruiker zijn volledige aandacht kan richten op het 

beveiligen van zijn omgeving. Daarom hebben we de CliPlANS zo ontworpen, dat hij compact en lichtgewicht 

is en voorziet in optimale beveiliging. En werkt uw onderneming met meerdere Cliplansen, dan ontvangt u voor 

de vergrendeling een unieke eigen sleutel. Deze kunt u gebruiken voor alle lansen van uw eigen onderneming. 

Zoeken naar de juiste sleutel behoort daarmee tot het verleden.



“Eindelijk geen gesjouw meer! Ik heb 
niet alleen meer ruimte in m’n auto, 
maar de CLIPLanS is ook nog eens 
veel  makkelijker om mee te werken.”

Controlesignalering
De signaleringsunit geeft u een 

duidelijk signaal bij juiste plaatsing 

en waarschuwt bij verkeerd 

gebruik.



Voordelen Cliplans:

Compact 

lichtgewicht 

Unieke universele sleutel

lange levensduur batterij

Multifunctionele batterijoplader

psssl geschikt

Zelfstandig systeem

Controlesignalering

VolkerRail SAFAC, erkend door ProRail, is hét werkplekbeveiligings-

bedrijf van VolkerRail. We bieden dienstverlening en ontwikkelen 

systemen waarmee u een veilige werkplek kunt creëren. We leveren 

deskundig en bevoegd veiligheidspersoneel en verzorgen docu-

mentatie, aanmeldingen, certificeringen en ontwerpen voor werk-

plekbeveiligingsmiddelen. Natuurlijk gaan we hierbij uit van de door 

ProRail vastgestelde regelgeving. Zo gaan we voor optimale 

veiligheid voor mensen op en rondom het spoor.

Wilt u met eigen ogen zien hoe eenvoudig het gebruik van de CliPlANS is? Kijk op www.cliplans.com.

Over VolkerRail saFaC



SAFAC

VolkerRail SAFAC
Postbus 2040

7420 AA  DEVENTER

T. +31 (0)570 68 88 88

E. safac@volkerrail.nl

I. www.cliplans.com


