
 
 
 
 
Programma’s 2010-2015 
Bestek nr. II/MAT/A11-265-10  
Geldigheidsduur van de opdracht: 04/11/2010 tot 04/11/2015 
 
 
 

FOTO-IONISATIE DETECTOR - PID 
                 
Leverancier:  RAE Benelux BV  
  Hoofdweg 34C      

2908 LC Capelle a/d Ijssel                    tel: +31 10 442 61 49 
Nederland     fax: +31 10 442 61 48 
Contactpersoon België: Daan Vermeulen tel: 0497 90 73 94      . 

 
 
Post 1: PID – foto-ionisatie detector 
 
Eenheidsprijs:   excl. BTW:    4022,80 € 
    incl. BTW (21%):   4867,59 € 
 
 
Optie : Condenspot filter   HTVA :    50,00 € 
      TVAC (21%) :   60,50 € 
 
Merk - Type:   RAE – MiniRAE 3000 
 
 
Omschrijving en samenstelling: 
 
De MiniRAE 3000 is een detector voor Vluchtige 
Organische Componenten (VOC’s). Hij heeft een 
lineair bereik tussen 0,1 en 15000 ppm. De sensor 
biedt een zeer snelle respons (minder dan 3 
seconden). De geïntegreerde temperatuur- en 
luchtvochtigheidsensor biedt compensatie voor vocht. 
 
De MiniRAE wordt standaard in dit bestek 
aangeboden met de 10,6 eV lamp, maar kan worden 
uitgerust met een 9,8 eV of 11,7 eV lamp. 
 
Er is een interne bibliotheek aanwezig van meer dan 
200 chemicaliën en de mogelijkheid is er om zelf nog 
correctiefactoren toe te voegen. TWA en STEL-
waarden zijn voorgeprogrammeerd in het toestel voor 
een bepaald gas en er zijn nog 2 alarmwaarden (High 
en Low) door de gebruiker zelf instelbaar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst van: 

   



 
Algemene kenmerken van de Minirae 3000 
 Afmetingen in mm: 255 x 76 x 64 
 Gewicht: 738 gram met Li-ion Accu 
 Beschermingsgraad: II 1G EEx ia IIC T4  
 Dichtheid: IP65 in werking en IP67 uitgeschakeld 
 Bereik: 0,1 tot 15000 ppm 
 Resolutie 0,1 ppm van  0 tot 999,9 ppm en 1 ppm van 1000 tot 15000 ppm. 
 Uitgerust met lampalarm en pompalarm 
 Interne bibliotheek van correctiefactoren van meer dan 200 chemicaliën en mogelijkheid om zelf 

nog correctiefactoren toe te voegen. 
 Gebruikstemperatuur: -10 °C tot 40 °C 
 Waarborg:  1 jaar op de pomp, toestel en de Li-ion batterij, 3 jaar op de 10,6 eV lamp en 

levenslang op elektronica en behuizing. 
 
 
 
 

Artikelnummer Benaming 

059-B116-000 + 999901 

MiniRAE 3000 oplaadbaar (230V) met Datalogging en ATEX keur 
Rubber holster met polsriem 
Lampschoonmaakset 
10 filters 
Lithium ion batterij 
Alkalinebatterij 
Batterijlader 
Gereedschapsset 
Software 
Flex-I-Probe 
Eerste kalibratie (RKS) 

050-0000-004 10,6 eV lamp 
 008-3015-001 Telescopische sonde (90 cm) 

 Peli 1520 F Transportkoffer (Pelicase 1520F) 
Prijs van het basisgeheel:  4022,80 € 

 
In de offerte is ook een lijst met accessoires en hun prijs opgegeven. Deze kan op aanvraag worden 
verkregen, maar deze artikelen vallen niet ten laste van FOD Binnenlandse Zaken. 
 
Post 3: opleiding voor gebruikers 
 
De opleiding bij levering van het toestel is gratis. Nadien kan er eventueel een terugkeersessie 
worden gevolgd.  
 
Eenheidsprijs:   excl. BTW:   200 €/uur (max 30 deelnemers) 
    incl. BTW (21%):  242 €/uur (max 30 deelnemers) 
 
 
Omschrijving: 
 
Tijdens de opleiding (tweede) kan een opfrissing gedaan worden van de eerste opleiding. De 
standaard opleiding omvat 2 uur bestaande uit een uur instructie toestel en een uur theorie. Indien 
enkel een instructie van het toestel gewenst wordt, duurt de opleiding 1 uur. De opleiding kan 
aangepast worden naargelang de behoefte van de gebruiker. Tijdens deze tweede sessie kunnen 
extra vragen beantwoord worden en dieper op problemen worden ingegaan. 
 
 
 
 
 

   



 
Post 4: opleiding voor onderhoud en kalibratie 
 
 
Eenheidsprijs:   excl. BTW:   200 €/uur (max 20 deelnemers) 
    incl. BTW (21%):  242 €/uur (max 20 deelnemers) 
 
 
Omschrijving: 
 
De duur van de sessie is afhankelijk van de wensen van de klant en duurt gemiddeld 4 uur. De 
opleiding kan aangepast worden naargelang de behoeften van de deelnemers.  
 
 
 
 
 
 
 
Bestellingen: 
 

Post Beschrijving Eenheidsprijzen 
excl. BTW in € 

Hoeveelheden Bedrag  
excl. BTW in € 

Post 1 PID 4022,80   
Optie Filter 50,00   
Post 3 2de sessie opleiding 

voor gebruikers 
(minimum 2 uur) 

200,00/uur   

Post 4 Opleiding voor 
onderhoud en kalibratie 

(minimum 4 uur) 

200,00/uur   

 Bijkomende 
accessoires 

   

            BTW 21%  

   TOTAAL  
INCL. BTW 

 

 
Opmerkingen: 
 
Levertermijn: 60 dagen 
 
Onder voorbehoud van de vervulling van de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier het recht 
om jaarlijks een prijsherziening te vragen. 
Bij bestelling volgende referentie vermelden: OIH0527B 
 

 
Opgemaakt te:      Handtekening & Functie: 
Op datum van: 
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