Zone/Overheidsdienst:
Bestek nr. II/MAT/ A39-322-13
Geldigheid van de opdracht tot 17/04/2018

BRANDWEERLANSEN (Ø 45MM EN 500L/MIN) - PERCEEL 1
Leverancier:

VANASSCHE FFE nv
Brugsesteenweg 2
B-8531 HARELBEKE
Tel. +32 (0) 56 710 130
E-mail : info@vanassche-fire.be<mailto:info@vanassche-fire.be>

EENHEIDSPRIJZEN
Type

TFT G-Force Multiforce

Koppelingen

DSP met afsluiting

Prijs excl. BTW

670,00 €

Prijs incl. BTW

810,70 €

OPLEVERINGSTERMIJNEN
•

Termijn voor het aanbieden van de eerste lans 500 l/min te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 180
kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van de lansen 500 l/min die worden besteld voordat de eerste lans 500 l/min werd
goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van de eerste lans 500 l/min: 150 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van lansen 500 l/min, te rekenen vanaf de dag van de
bestelling: 150 kalenderdagen.

BESCHRIJVING EN GEBRUIK
De brandweerlansen met automatische druk met regelbare straal en regelbaar debiet zijn bedoeld voor de
brandbestrijding door middel van water met of zonder additief. Ze zijn voorzien van een symmetrisch
halfkoppelstuk om ze te verbinden met soepele brandslangen.
Deze lansen zijn ontwikkeld om vastgehouden en gehanteerd te worden door een lansdrager en ook om gebruikt
te worden bij de moderne bestrijding van binnenbranden.

SPECIFICATIES
De manuele lansen zijn samengesteld uit:
•

het lichaam van de lans voorzien van een pistoolhandgreep,

•

een aansluitsysteem op de slang bestaande uit een halfkoppelstuk DSP 45mm voorzien van een draaibare
verbinding,

•

een filter die beschermt tegen de grote deeltjes die niet geëlimineerd kunnen worden in de purgeerstand,

•

een afsluiter met een hoefijzerhandgreep,

•

nominaal debiet van 500 l/min bij 6 bar,
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•

een lanskop voorzien van een bescherming in elastomeer en uitgerust met vaste tanden voor de
verschillende vernevelingsstanden,

•

een regelsysteem voor de vorm van de straal, van volle straal tot nevelstraal, door middel van de rotatie van
de kop van de lans,

•

een systeem voor de automatische regeling van de waterdruk,

•

een stand « pulsing »,

•

een stand zwakke druk,

•

een stand Flash Over of vernevelde aanvalsstraal.

PRESTATIES:
Curves Debiet/Druk - Multiforce 500 Pulsing @ 6 bar :

Automatisch 500

Lage druk

Pulsing

250

GARANTIE EN DIENSTEN:
•

Contractuele garantie van 12 jaar op de volledige levering vanaf de levering.

•

Bijkomende garantie van 2 jaar op elk tijdens de garantieperiode vervangen onderdeel.

•

Tijdens de contractuele garantieperiode zijn de herstellingen en de afstellingen kosteloos voor wat de
onderdelen en het arbeidsloon betreft.

•

Beschikbaarheid van wisselstukken gedurende 15 jaar.

HANDLEIDINGEN EN OPLEIDING
•

Gebruikshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en op CD-Rom (3x).

•

Onderhoudshandleiding in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en op CD-Rom (3x).

•

Opleiding: zie optie.
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ADMINISTRATIE:
Vermelden bij de bestelling of opties gewenst zijn:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....……………............................................................................
......................................................
Gedaan te :

Handtekening :

Datum :

Naam :
Functie :
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