Zone/Overheidsdienst:

Bestek nr. II/MAT/A12-303-12
Geldigheidsduur van de opdracht tot 01/09/2018

AUTONOOM ADEMHALINGSTOESTEL MET OPEN KRINGLOOP

Leverancier:

DRÄGER SAFETY BELGIUM SA
Heide 10
Tel.: 02/462 62 11
1780 WEMMEL
Fax: 02/609 52 60

EENHEIDSPRIJSEN
BASISTOESTEL

POST 1:
ademhalingstoestel PSS 7000
met volgelaatsmasker FPS 7000
s-fix voor snelle vasthechting
brandweerhelmen volledig
uitgerust zoals beschreven hierna
POST 2 :
ademhalingstoestel PSS 7000
met volgelaatsmasker FPS 7000
P met regelbare banden (kopspin)
volledig uitgerust zoals
beschreven hierna

Eenheidsprijs
zonder BTW

Eenheidsprijs met
BTW

1730,85 €

2094,32 €

1690,85 €

2045,92 €

Bestelde
Hoeveelheid

TOTALE
PRIJS met
BTW

Onder voorbehoud dat voldaan is aan de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier normaal gezien
het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen. De firma Dräger zegt evenwel in zijn offerte dat de
prijzen vast zijn en niet herzienbaar gedurende de duur van het contract zijnde 4 jaar.
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DE LEVERING VAN HET BASISTOESTEL VOOR POST 1 OMVAT:
•

Het ademhalingstoestel Dräger PSS 7000 uitgerust met een aanpasbaar draagharnas, een 300 bar
ontspanner, een PSS longautomaat, een houder voor longautomaat, een elektronische manometer type
BG 7000 met geïntegreerd “dode mans” alarm, slangen met koppelingen is conform aan de norm NBN
EN 137:2007 type 2 (Ademhalingstoestel voor brandweermannen);

•

Het gelaatsmasker FPS 7000 S fix voor snelle vasthechting aan de brandweerhelm;

•

Een composietfles 6,8 l 300 bar en een reservefles met brandvrije Nomex beschermhoezen (blauw –
oranje of zwart) of in fluorescerend geel vlambestendig materiaal. De flessen zijn uitgerust met een
debietremmer. Op die manier zal de fles niet bewegen als de kraan breekt. De kraan is uitgerust met
een veiligheidsvoorziening die verhindert dat de fles accidenteel sluit. De aansluitingen van de kraan zijn
conform de normen EN 144-1 en EN 144-2. De levensduur van de fles bedraagt 30 jaar en wordt om de
5 jaar onderworpen aan een herkeuring;

•

Een PSS houder voor de longenautomaat.

DE LEVERING VAN HET BASISTOESTEL VOOR POST 2 OMVAT:
•

Het ademhalingstoestel model Dräger PSS 7000 uitgerust met een aanpasbaar draagharnas, een 300
bar ontspanner, een PSS longautomaat, een houder voor longautomaat, een elektronische manometer
type BG 7000 met geïntegreerd “dode mans” alarm, slangen met koppelingen is conform aan de norm
NBN EN 137:2007 type 2 (Ademhalingstoestel voor brandweermannen);

•

Het gelaatsmasker FPS 7000 P met regelbare banden (kopspin);

•

Een composietfles 6,8 l 300 bar en een reservefles met brandvrije Nomex beschermhoezen (blauw –
oranje of zwart) of in fluorescerend geel vlambestendig materiaal. De flessen zijn uitgerust met een
debietremmer. Op die manier zal de fles niet bewegen als de kraan breekt. De kraan is uitgerust met
een veiligheidsvoorziening die verhindert dat de fles accidenteel sluit. De aansluitingen van de kraan zijn
conform de normen EN 144-1 en EN 144-2. De levensduur van de fles bedraagt 30 jaar en wordt om de
5 jaar onderworpen aan een herkeuring;

•

Een PSS houder voor de longenautomaat.

LIJST VAN DE ELEMENTEN DIE ALS AANVULLING VAN HET BASISTOESTEL POST 1 EN POST 2
KUNNEN WORDEN AANGEKOCHT
Elementen die als aanvulling van het
basistoestel post 1 en post 2 kunnen
worden aangekocht

Eenheidsprijs
zonder BTW

Eenheidsprijs met
BTW

Bijkomend volgelaatsmasker FPS 7000
P met hoofdstel uitgerust met regelbare
banden - post 2

145,00 €

175,45 €

Bijkomend volgelaatsmasker FPS 7000
S-fix met helmbeugel - post 1

185,00 €

223,85 €

Bijkomende composiet persluchtfles
6,8 l 300 bar met debietremmer

305,00 €

369,05 €

Bijkomende beschermhoes voor
persluchtfles

35,00 €

42,35 €

Bestelde
hoeveelheid

TOTALE
PRIJS MET
BTW
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PRIJSLIJST OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR ADEMLUCHTTOESTEL
Optionele toebehoren voor
ademluchttoestel

Eenheidsprijs
zonder BTW

Eenheidsprijs
met BTW

Aluminium draagkoffer voor toestel met
fles

115,00 €

139,15 €

Aluminium draagkoffer voor fles 6,8 l
300 bar

93,00 €

112,53 €

Bestelde
Hoeveelheid

TOTALE
PRIJS MET
BTW

DRAAGKOFFERS

TOEBEHOREN VOOR HET MASKER
Brilmontuur voor FPS 7000

49,61 €

60,02 €

HUD display voor FPS masker*

125,00 €

151,25 €

FPS com plus VA R-C stemversterker
en PTT kabel**

450,00 €

544,50 €

260,00 €

314,60€

415,00 €

502,15 €

Aanpassen van een bestaande
persluchtfles met een systeem voor de
beperking van het debiet
(debietremmer)

38,75 €

46,88 €

Prijs voor eventueel vastmaken van 2
flessen op de rugplaat

166,00 €

200,86 €

OPLEIDING ONDERHOUD
Opleiding onderhoud PSS 7000 prijs
per persoon voor één dag opleiding
inclusief maaltijd te Dräger Safety
Wemmel
PC AANSLUITING VOOR DATA
VERWERKING VAN DE
ELEKTRONISCHE MANOMETER BG
7000
Pc Interface module en software BG
7000 voor de uitlezing van de
opgeslagen data in de elektronische
manometer
PERSLUCHTFLESSEN

•

* Dräger draadloze Head Up Display (HUD)
De Dräger HUD is compatible met het FPS7000 volgelaatsmasker, en verschaft de persluchtdrager
visuele informatie over de vuldruk in de persluchtdrager. De informatie wordt naar het masker verzonder
door draadloze korte-afstandszender, die in de draagplaat van de PSS 7000 verwerkt is.

•

** FPS com Plus – Geïntegreerde maskercommunicatie
FPS-COM Plus is maskercommunicatie voor gebruik in combinatie met het masker Dräger FPS 7000.
De volledig geïntegreerde communicatieset biedt de beste geluidskwaliteit, zelfs in de meest zware
omstandigheden.

OPTIE : TELEMETRIEBORD PSS MERLIN
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Wanneer wordt besloten om in een levensbedreigende
gevaarlijke omgeving het onafhankelijke ademluchttoestel
te gebruiken, is het belangrijk een effectieve
controleprocedure te volgen voor het sturen, bewaken en
beschermen van de gebruiker van de apparatuur.
Het telemetrisch systeem versterkt en ondersteunt deze
controleprocedures door middel van een
tweewegcommunicatie op afstand voor digitale gegevens
en alarmwaarschuwingen tussen de gebruiker en het
onafhankelijke ademluchttoestel en een externe
ondersteunende controlemodule. Om te communiceren
maken de modules van het telemetrisch systeem contact
met het elektronisch systeem van het ademluchttoestel.
Controlepaneel telemetrie

Eenheidsprijs
zonder BTW

Eenheidsprijs
met BTW

PSS Merlin Modem kit voor BG 7000
geïntegreerde zender-ontvanger voor
draagplaat PSS 7000

785,00 €

949,85 €

Voertuiglader voor PSS 7000 Merlin
zender

351,00 €

424,71 €

Laadstation voor accu voor Bodyguard
7000 en zender ontvanger

476,00 €

575,96 €

PSS Merlin PC modem adaptor en
beheersoftware voor de aansluiting op
een externe PC tablet

2060,00 €

2492,60 €

Repeater 1

2150,00 €

2601,50 €

Repeater 2

2150,00 €

2601,50 €

Telemetriebewakingsbord PSS Merlin

6150,00 €

7441,50 €

Laadkabel voor Merlin bewakingsbord

185,00 €

223,85 €

Voertuiglader 12/24 V voor
bewakingsbord

139,00 €

168,19 €

Bestelde
Hoeveelheid

TOTALE PRIJS
met BTW

Benodigdheden om de draagplaat
PSS 7000 uit te rusten met Merlin
Zender

Benodigdheden voor data uitlezing op
afstand m.b.v. een externe PC

Indien niet gekozen wordt voor de PC
module maar voor het bewakingsbord

OPLEVERINGSTERMIJN
-

Opleveringstermijn voor “het eerste ademhalingstoestel van de reeks” te rekenen vanaf de notificatie van de bestelbon:
280 kalenderdagen.

-

Opleveringstermijn voor de ademhalingstoestellen van de eerste reeks, uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf
de dag van de goedkeuring van “het eerste ademhalingstoestel van de reeks”: 280 kalenderdagen.

-

Opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen, uitgedrukt in kalenderdagen, te rekenen vanaf de notificatie van
de bestelbon: 280 kalenderdagen.
WAARBORGPERIODE
1 jaar.
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HANDLEIDING EN OPLEIDING
•

Gebruikshandleiding in NL, FR en D bijgevoegd bij elk ademhalingstoestel.

•

Opleiding voorzien bij de levering van de ademhalingstoestellen in NL, FR of D (op aanvraag).

Opgemaakt te:
Functie:

Naam:
Handtekening:

Op:
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