Zone/Overheidsdienst:

Bestek n° II/MAT/A27-294-12
Geldigheid van de aanbesteding tot 27/08/2017

DRAAGBARE DOMPELPOMP DPI 400
Leverancier :

VANASSCHE FFE N.V.
Bruggesteenweg, 2
8531 HARELBEKE
tel. : 056/71 01 30
fax : 056/70 21 71
mail : info@vanassche-fire.be
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EENHEIDSPRIJS BASISUITVOERING : zonder BTW :
met BTW van 21% :

1 200,61 €
1 452,74 €

OPLEVERINGSTERMIJNEN
•

Termijn voor het aanbieden van “het prototype” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 240
kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van de dompelpompen DPI 400, dat worden besteld voordat “het prototype”
werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het prototype”: 180 kalenderdagen.

•

Termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van dompelpompen DPI 400, en te rekenen vanaf
de dag van de bestelling: 180 kalenderdagen.

WAARBORG
•

Contractuele algemene waarborg : 26 kalendermaanden. Bij een herstelperiode langer dan 1 week wordt de
waarborg verlengd met de duurtijd van de herstel periode.

•

Verlenging van de waarborg van 2 jaar op vervangstukken.

•

Technische ondersteuning ter plaatse (binnen Belgische landsgrenzen) binnen de 2 werkdagen na melding
van het defect.

•

Beschikbaarheid van de wisselstukken: minstens 30 jaar na datum levering.
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Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht jaarlijks een prijsherziening
aan te vragen.
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BESCHRIJVING
Merk en type:

MAST TP4-1

Motor :

Elektrische motor 230V 50Hz 8,5A – enkelfasig, met kabel H07RN-F van 20 meter
voorzien van beveiligingsschakelaar type PRCD-K 30 mA en stekker CE 230V 16A
IP67.

Pompeigenschappen :

Debiet : 400 l/min bij 10 meter opvoerhoogte (780 l/min bij 0 meter)
Persuitlaat Ø 70 mm met koppeling DSP bovenaan de pomp.
Korreldoorlaat = 12 mm
190 x 420 mm
20,3 kg

Afmetingen:
Gewicht:

BASISUITVOERING
De levering omvat naast de pomp een haspel voor de voedingskabel, een stekker CE/NBN, een
bochtbeschermer (vermijdt de plooien in de persslang), een werktouw van 15 m en een draagkorf
die dienst kan doen als filtermand.

GEBRUIK
De pomp wordt gekoeld door het aangezogen water.
De pomp is zowel verticaal als horizontaal inzetbaar.

HANDLEIDINGEN EN OPLEIDING
•

3 gebruikshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier.

•

3 onderhoudshandleidingen in de taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier.

•

1 x 2 uur opleiding in NL, FR of D bij de levering in de lokalen van de leverancier.

Te:

Datum:

Naam:

Functie:

Handtekening:
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