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Materieel bekeken

Sinds kort beschikken het Medical Skillslab Schaarsber-
gen en het Basecommando 43 Mechbrig over de Cirrus 
rookmachine met Pandora’s box. Met deze set is een 
realistische oefenomgeving te creëren. De gehele set 
bestaat naast de Cirrus accurookmachine en de Pandora’s 
box uit een acculader, afstandsbediening en een 
koppelkabel. De Cirrus rookmachine weegt 7 kilo en de 
Pandora’s box 8 kilo, inclusief transportkist en lader. 
De Pandora en de rookmachine zijn bij elkaar verpakt in 
een standaard euronorm krat met een afmeting van 
40x30x23,5 centimeter. De Pandora’s box is in staat 
verschillende geluidseffecten af te spelen zoals explosies, 
hulpgeroep, instorting, gesnik, huilen, vloeistof- en 
gaslekkages en brandgeluid met een maximaal volume 
van 110 dB. De Pandora kan alle geluiden ook tegelijker-
tijd afspelen, of een mix maken. Met de ingebouwde rode 

en oranje led-flitser zijn daarbij ook vuurgloedschijnsels te 
simuleren. Door de combinatie van de Pandora en de 
rookmachine ontstaat een realistisch vlambeeld, waarbij 
gelijktijdig ook het geluid van de brand hoorbaar is. 

De Cirrus accurookmachine is gemaakt van roestvrijstaal en 
kunststof en zorgt vervolgens voor een aanzienlijke 
hoeveelheid oefenrook. Het geheel is volledig op accu 
inzetbaar en met een afstandsbediening zo groot als een 
creditcard op een afstand tot ongeveer 100 meter te 
bedienen, afhankelijk van de constructie van het object. 
De elektronica is volledig ingegoten om storingen door de 
inwerking van vocht te voorkomen. Alle connectoren, 
knoppen en andere componenten zijn van een hoogwaar-
dige industriële kwaliteit. De set werkt het meest optimaal 
bij temperaturen tussen de -5 en 40 graden Celsius.

Cirrus rookmachine met 
Pandora’s box


