
Brandweerdienst : 

 

Programma 2008-2013 

Bijzonder bestek : II/MAT/A27-223-07 

Geldigheidsduur van de opdracht tot 06-02-2013 

 

Overdrukventilatoren lot 1 
Leverancier :   Fire Technics N.V. 

Solvaylaan 6 
B-8400 Oostende 
Tel: +0032/ 59 340 340 
Fax: +0032/ 59 340 341 

           : info@firetechnics.be 

 
EENHEIDSPRIJS 
                                                       Exclusief BTW :              1750€ 
                                                       Inclusief BTW 21%:  2117.5€ 
 
Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht 
jaarlijks en prijsherziening aan te vragen. 
 
 
OMSCHRIJVING EN GEBRUIK 
Il s'agit d'un ventilateur à pression positive entrainé par un moteur thermique. Il est livré prêt à 
fonctionner (sauf le combustible)    
 
SPECIFICATIES 
 
MERK: RAMFAN 
-           GF 165 
  Moteur 
 - HONDA 
 - Type: GX 200-OVH 
 - slagvolume: 196 cc 
 - Motorvermogen 4.1 kW bij 3600 t/min 
 - Elektronische magnetron ontsteking 
 - Maximaal koppel: 12.4 Nm bij 2500 t/min 
 - Met handstart met repeteerstarter 
 - Brandstoftank 3.1 liter voor een autonomie van ca 1.5 uur of 90 minuten 
 - Geschikt voor alle benzinebrandstoffen met een ROZ van min. 86, ook loodvrij 
 - Met oliedruk Controle 
 - De motor is voorzien van: 
   * gasregelklep – met choke 
   * start/stop knop/sleutel 
   * benzinekraan 
   * controlelamp voor oliedruk 
 * Geluidniveau op 1 meter rondom de pomp op vollast ca 96.2 dB(A) op 1 meter 
 * Voorzien van een aansluiting voor flexibele itlaatslang 
 * Geleverd met uitlaatslang voor uitlaatgassen 
  
 Ventilator 
 - 21 bladige ventilator 
 - Direct gemonteerd op krukas van de motor 
 - Debiet gemeten door AMCA 240: 21940m³ 
 - Debiet met aangevoerde lucht (venturi-effect) is het gevraagde debiet in het bestek: > 46.000 m³/h 
 - Ventilator draait in een venturibuis in staalplaat 
 - Ventilator vooraan en achteraan afgedekt door een beschermgrill in roesvrij staal met een 
maasgrote van 8.5 mm en een draaddiameter van 3 mm 
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 - Ventilator met zijn huis regelbaar in het verticale vlak van 0 to 20°, vergrendelbaar in 5  posities 
tussen 0° to 20° 
 - Ventilator en huis gemonteerd in een stalen alles omvattend kader in buisprofielen 
 - Voorzien van 4 tillingsdempers op het huis ter voorkoming van wegdansen 
 - Voorzien van 2 wielen voor gemakkelijk transport 
 - Eénvoudig te bedienien 
 - Voorzien van een luchtbevochtiger met aansluiting DSP Ø45 mm of een ander type koppeling 
 - Gewicht inzetklaar 41 kg voor de gevulde ventilator 
Afmetingen ventilator zonder watersproeier Lx D x H: 546x508x508 mm of een volume van 0.1409 m³ 

 
 
 
 
Opties (100% ten laste van BD) 
 
                                                                                                                               +21 BTW 
- Beschermhoes in waterdicht zeildoek:                                                              €/stuk 85 
- Drukslang met spiraal, lengte 4.6 m:                                                                 €/stuk 198 
- Drukslang met spiraal, lengte 7.6 m:                                                                 €/stuk 331 
- Drukslang zonder spiraal lengte 7.6m:                                                              €/ stuk 139 
 
. Garanties en inspecties  
 
Contractuele garantie op het geheel 
                           Duur : 5 jaar 
 
In geval van defect: De Garantie wordt voor de duur van deze verlengd als de pech een week 
overschrijdt (vanaf de zevende dag) 
 
De bijstand: Technische steun ter plaatse binnen de twee werkdagen vanaf de vermelding van het 
defect. 
 
    De reparatie in de periode van garantie: Periode van garantie voor een vervangen stuk en dat de 
herstelling van twee jaar vanaf de datum van reparatie wordt verlengd 
 
 
Gedaan te : 
 
 
Op datum van :  
 
 
Handtekening : 
 
 
 
Naam : 
 
 
Functie : 
 

De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze 

dient bijgevoegd te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of 

bij het antwoord op onze toezeggingsbrief. 
 

 


