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 Zone/Overheidsdienst: 
 
Bijzonder bestek nr. II/MAT/A69-290-11  
Geldigheidsduur van de opdracht tot 17/09/2017 
 

THERMISCHE CAMERA 
 
Leverancier:  Dräger Safety Belgium nv  
 Heide 10 

B-1780 Wemmel  
Tel. 02/462 62 09  

 
EENHEIDSPRIJS BASISUITVOERING: zonder BTW 5.908,00 € 
 met BTW 21 % 7.148,68 € 
 
Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een 
prijsherziening te vragen. 
 
Merk:  Dräger UCF 9000 
Eigenschappen: Microbolometer a-Si van 384 x 288 pixels 
 LCD-scherm 3,5 inch 
 Gewicht camera met batterijen: 1,4  kg 
 Camera uitgerust met een ergonomische handgreep 
 

 
 
BASISUITVOERING 
  
- 9 weergavemogelijkheden van het scherm   
- Temperatuurmeting van -40°C tot 1000°C 
- Hoge thermische nauwkeurigheid  
- Spot met temperatuurmeting 
- Zoom 2x en 4x 
- Een knop die toelaat het beeld te fixeren en foto’s en video’s te maken 
- Laserpunt markering 
- Batterij Li-Ion 
- Batterijlader 230 V voor het voertuig 
- Batterijlader 230 V voor de kazerne 
- Draagriem 
- Handleiding op papier en op CD-rom (FR, NL of D) 
- Opbergkoffer 
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OPLEVERINGSTERMIJNEN: 
 
• De termijn voor het aanbieden van “het prototype” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 35 kalenderdagen. 

 
• De termijn voor het aanbieden van de thermische camera’s, die worden besteld voordat “het prototype” werd 

goedgekeurd,  te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “het prototype”: 55 kalenderdagen. 
 

• De termijn voor het aanbieden van elke bijkomende levering van thermische camera’s, en te rekenen vanaf de 
dag van de bestelling: 90 kalenderdagen. 

 
 
Garantie:  
 
2 jaar op de elektronica, levenslang op de “body”. Gratis updates van de software. 
Gratis vervangcamera tijdens de garantieperiode, gedurende de volledige duur van de herstelling. 
 
Handleidingen: 
 
• Gebruikshanleiding op papier en op CD-Rom in FR, NL of D. 
• Onderhoudshandleiding op papier en op CD-Rom in FR, NL of D. 
 
 
Opleiding: 2 uur. 
 
 
 
Gedaan te:  
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Naam:  
Functie: 
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