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HOGEDRUKADEMLUCHTCOMPRESSOREN 
 
 
 

Leverancier:  DRÄGER SAFETY BELGIUM NV  
  Heide 10 tel.:  02/462 62 11 

   1780 WEMMEL fax:  02/609.52.62 
 
 
Post 1: Kleine compressor 
 
 
Eenheidsprijs:    14.111,20 €  zonder BTW.                                         17.074,55 € met BTW   
 
Type: BAUER MV 120 –5,5-3 
 
Levertermijn: 84 dagen 
 
 
Beschrijving: 
Nominaal debiet: 250 l/min 
Elektrische motor: 5,5 kW      1470 tr/min 
Geluidsniveau: 68 dB op 1m 
Afmetingen: H x B x L: 130 x 74 x 102 cm  
Afzonderlijk vulpaneel, maar in dezelfde ruimte: Drie Mogelijkheid (keuze van de dienst) 

 
1. 1x200 bar met vulslang en 3x300 bar rechtstreekse koppeling + ontspanner et 

veiligheidsventiel + 1 manometer van 200 bar en 1 manometer van 300 bar. 
2. 4 x 300 bar rechtstreekse koppeling en 1 centrale manometer de 300 bar. 
3. 4x300 bar met vulslang (1m) et 1 centrale manometer de 300 bar. 

 
De compressor is uitgerust met een uitgangsfilter van type P41 met een filterpatroon met actieve 
kool/moleculaire zeef en een automatisch controlesysteem van het verzadigingsniveau van de filter van 
het type Securus. 

 
Installatie  
De installatiekosten zijn ten laste van de leverancier in het geval van de vervanging van een bestaande 
compressor door een compressor van deze opdracht. De andere kosten die verbonden zijn aan de 
installatie zijn ten laste van de begunstigde. Bij de ontvangst van de bestelling, moet de leverancier de 
begunstigde diensten alle noodzakelijke inlichtingen bezorgen voor de plaatsing van de compressor, de 
eventuele buitenluchttoevoer en de aansluiting van de elektrische motor. 

 
Te preciseren bij de bestelling:  
Driefasenspanning: 3x220 V of 3x380 V 
Het type van vulpaneel gekozen tussen de drie mogelijkheid hier boven geschreven. 
 
 
 



 
Post 2: Grote compressor 
 
 
Eenheidsprijs:    18.679,20 € zonder BTW.                                               22.601,83 € met BTW 
 
Type: BAUER PE 500-11-5VE 
 
Levertermijn: 84 dagen 
 
 
Beschrijving: 
Nominaal debiet: 500 l/min 
Elektrische motor: 11 kW      1170 tr/min 
Geluidsniveau: 68 dB op 1m 
Afmetingen: H x B x L: 152 x 83 x 114 cm  
Afzonderlijk vulpaneel, maar in dezelfde ruimte: Drie Mogelijkheid (keuze van de dienst) 

 
1. 1x200 bar met vulslang en 3x300 bar rechtstreekse koppeling + ontspanner et 

veiligheidsventiel + 1 manometer van 200 bar en 1 manometer van 300 bar. 
2. 4 x 300 bar rechtstreekse koppeling en1 centrale manometer de 300 bar. 
3. 4x300 bar met vulslang (1m) et 1 centrale manometer de 300 bar. 

 
De compressor is uitgerust met een uitgangsfilter van type P41 met een filterpatroon met actieve 
kool/moleculaire zeef en een automatisch controlesysteem van het verzadigingsniveau van de filter van 
het type Securus. 

 
Installatie 
De installatiekosten zijn ten laste van de leverancier in het geval van de vervanging van een bestaande 
compressor door een compressor van deze opdracht. De andere kosten die verbonden zijn aan de 
installatie zijn ten laste van de begunstigde. Bij de ontvangst van de bestelling, moet de leverancier de 
begunstigde diensten alle noodzakelijke inlichtingen bezorgen voor de plaatsing van de compressor, de 
eventuele buitenluchttoevoer en de aansluiting van de elektrische motor. 

 
Te preciseren bij de bestelling:  
Driefasenspanning: 3x220 V of 3x380 V 
Het type van vulpaneel gekozen tussen de drie mogelijkheid hier boven geschreven. 
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