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ONDERHOUD VAN DE RADIOACTIVITEITSDETECTOREN
Dienstverlener: CANBERRA NV/SA
Zone 1 Researchpark, 80
1731 ZELLIK

tel.: 02/481.85.30
fax: 02/481.85.50

A . BETROKKEN TYPES RADIOACTIVITEITSDETECTOREN
•
•
•

Radioactiviteitsdetectoren 6150 AD3 en teletectoren AD-t van het merk Automess.
Detectoren FH40-G (vroeger ESM), teletectoren FH40-TG en alfa/bèta-besmettingssondes
FHZ742 van het merk Thermo.
Radioactiviteitsdetectoren Colibri, Teletectoren télé-STTC, contaminatiesondes SABG-100
en sondes SG-2R van het merk Canberra.

B. PREVENTIEF ONDERHOUD / KALIBRATIE
1. Prijs
•

Kalibratie van detectoren die het dosisdebit meten: Automess 6150 AD3, Automess AD-t,
Thermo FH40-G, Thermo FH40-TG, Canberra Colibri, Canberra télé-STTC : 181,00€
zonder BTW – 219,86 BTWi

•

Nazicht van de detectoren die de besmetting meten: FHZ742, SABG 100, SG-2R : 132,25 €
zonder BTW – 160,02 BTWi

2. Periodiciteit
De detectoren worden een keer om de drie jaar onderhouden, gekalibreerd/nagekeken op
basis van een door de Directie Materieel goedgekeurde planning. De firma is belast met de
uitnodiging van de hulpdiensten.
3. Onbeschikbaarheidstermijn
De onbeschikbaarheidstermijn van de toestellen bedraagt ongeveer 1 maand.
4. Uitgevoerde operaties
•

Detectoren die het dosisdebit meten
- Nazicht van de werkingsparameters door de firma voorafgaand aan de
kalibratie.
- Kalibratie uitgevoerd door een erkend orgaan, met name Controlatom.

•

Detectoren die de besmetting meten
Onderhoud radioactiviteitsdetectoren: www.civieleveiligheid.be

-

Nazicht van de werkingsparameters door de firma, alsook nazicht van de
kwaliteit van de meeting.

5. Transport
De hulpdiensten zijn belast met het transport van de detectoren naar de firma die instaat voor
het onderhoud.
De firma is belast met de verzending van de detectoren naar de betrokken hulpdiensten.

C. HERSTELLINGEN
De herstellingen of vervangingen van stukken gebeuren op basis van een prijsofferte.
1. Bedragen
•

Uurloon van de technicus: 103,50 € zonder BTW – 125,24 € BTWi

•

De offerte vermeldt een aantal prijzen van stukken. Deze prijzen kunnen verkregen
worden bij de Directie Materieel.

Onderhoud radioactiviteitsdetectoren: www.civieleveiligheid.be

