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Bestek nr. II/MAT/A11-319-13 
Geldigheidsduur van de opdracht: van 13/05/2014 tot 12/05/2018 

ADEMHALINGSFILTER VOOR RADIOACTIEVE DEELTJES EN RADIOACTIEF JODIUM 

Leverancier : Dräger Belgium N.V. 
Heide, 10 
B-1780 Wemmel 
Tel :  02/462.62.11 
Fax : 02/609.52.62 
BTW : BE 476.476.173 

Eenheidsprijs: excl. BTW: 12,32 € 
incl. BTW van 21%: 14,91 € 

Type:   Dräger ST Nuclear – P3 

Beschrijving en samenstelling 

De volledige aanduiding van de filter is : Dräger 1140 A2P3 RD/reaktor/Nuklear P3. 

In combinatie met een gelaatsmasker vormt deze ademhalingsfilter één geheel dat dient om de radioactieve 
deeltjes en radioactief jodium te verwijderen uit de lucht.  

De filter is conform de Europese norm EN 14387 :2004 : Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Gasfilters 
engecombineerde filters.  

Hij bestaat uit een doos met een filtrerende laag conform de norm EN 143 : 2000/A1:2006 (Deeltjesfilters) en een 
laag die de radioactieve jodium adsorbeert conform de specificaties van het “Centre Technique d’Homologation 
des Equipements Nucléaires » en van de norm DIN 58621. De verbinding tussen de filter en het gelaatsmasker 
gebeurt aan de hand van een standaardschroefdraad conform de norm EN 148-1. 

De niet-gebruikte en in goede omstandigheden opgeslagen filter heeft een minimale levensduur van 5 jaar. 

Terugname van vervallen niet besmette  filters  

De terugname en de vernietiging van de vervallen, niet besmette filters gebeurt ten laste van de leverancier 
volgens de door de leverancier voorziene procedure in het lastenboek. 

De afhaling gebeurt 1 keer per jaar en op 1 verzamelplaats die kan worden aangeduid per Provincie. De 
praktische modaliteiten betreffende de locatie en de voorwaarden voor afhaling kunnen verkregen worden door 
contact op te nemen met de dienst materieel : francine.kottong@ibz.fgov.be.  

Zone/Overheidsdienst: 
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Opleveringstermijnen 
 
• Opleveringstermijnen voor “de eerste filter van de reeks” te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 21 

kalenderdagen. 
 
• Opleveringstermijn voor de filters van de eerste reeks te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van “de 

eerste filter van de reeks”: 70 kalenderdagen. 
 
• Opleveringstempo van elk van de bijkomende reeksen te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 70 

kalenderdagen. 
 
Waarborg 
 
5 jaar. 
 
 
Handleiding en opleiding 
 
• Gebruikshandleiding bijgevoegd in elke individuele verpakking en opgesteld in diverse talen waaronder NL, FR en 

D. 
 

• Opleiding voorzien bij de levering van de maskers in NL, FR of D. 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te: Handtekening & Functie: 
Datum:  
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