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Overdrukventilatoren lot 2 
Leverancier: Fire Technics N.V. 

          Solvaylaan 6 
                       B-8400 Oostende 
                      Tel: +0032/ 59 340 340 

          Fax: +0032/ 59 340 341 
          : info@firetechnics.be 
 
EENHEIDS  PRIJS 
                                                       Exclusief BTW  : 1570€ 
                                                       Inclusief BTW 21%  : 1899.70€ 
 
Onder voorbehoud dat de contractuele voorwaarden vervuld zijn, heeft de leverancier het recht 
jaarlijks en prijsherziening aan te vragen. 
 
 
OMSCHRIJVING EN GEBRUIK 
Het gaat om een ventilator aan positieve druk door een elektrische motor 230V. Hij wordt klaar 
geleverd om te werken. 
 
 
SPECIFICATIES: 
 
Merk: RAMFAN 
Type: EV 420 
 
Motor: 
 
- Elektromotor 230 Volt- 50Hz, vermogen 1.1 KW 
- Voorzien van 2 m kabel H07RNF met CE stekker met ring IP67 
- Geluidniveau op 1 meter rondom de ventilator op vollast ca 95 dB(A) op 1 meter 
 
Ventilator: 
 - 7 bladige ventilator 
 - Direct gemonteerd op de krukas van de motor 
 - Debiet gemeten door AMCA 240: 17143 m³ 
 - Debiet met aangevoerde lucht (venturi effect): > 34000m³/h 
- Ventilator draait in een venturibuis in staalplaat 
- Ventilator vooraan en achteraan afgedekt  door een beschermgrill in roestvrij staal met een 
maasgrote van 8.5mm en een draaddiameter van 3 mm 
- Ventilator  met zijn huis regelbaar in het vertikale vlak van 0° tot 20° , vergrendelbaar in elke positie 
tussen 0° en 20° 
- Ventilator en huis gemonteerd in een stalen alles omvattend kader in buisprofielen 
- voorzien van een opklapbaar handvat met vergrendeling in open- en gesloten stand. 
- Ventilator zo ontworpen dat  de kegel stil staat 
- Voorzien van 4 tillingsdempers op het huis ter voorkoming van wegdansen. 
- Voorzien van 2 wielen voor gemakkelijk transport  
- eènvoudig te bedienen  
- Voorzien van een luchtbevochtiger met aansluiting DSP Ø 45 mm of een ander type koppeling 
- Voorzien van een beschermplaat om opzuigen van vuil voorkomen 
- Gewicht inzetklaar 31 kg voor de uitgerust ventilator. 



- Afmetingen ventilator zonder watersproeier LxDxH: 580x430x410 mm of een volume van 0.1023 m³ 
 
 
 
Opties: (100% ten laste van BD) 
- Beschermhoes in waterdicht zeildoek…………………………………………   €/stuk 85 
- Drukslang met spiraal, lengte 4.6m:……………………………………………..€/stuk 198 
- Drukslang met spiraal, lengte 7.6m:……………………………………………..€/stuk 331 
- Drukslang zonder spiraal lengte 7.6m:…………………………………………..€/stuk 139 
- Watervernevelaar in het centrum van het ventilator ………………………… .€/stuk 55 
 
Prijzen excl. BTW 21% 
 
 
 
. Garanties en inspecties  
 
Contractuele garantie op het geheel 
                           Duur : 5 jaar 
 
In geval van defect: De Garantie wordt voor de duur van deze verlengd als de pech een week 
overschrijdt (vanaf de zevende dag) 
 
De bijstand: Technische steun ter plaatse binnen de twee werkdagen vanaf de vermelding van het 
defect. 
 
    De reparatie in de periode van garantie: Periode van garantie voor een vervangen stuk en dat de 
herstelling van twee jaar vanaf de datum van reparatie wordt verlengd 
 
 
 
 
 
 
Gedaan te : 
 
 
Op datum van :  
 
 
 
Handtekening : 
 
 
 
Naam : 
 
 
Functie : 
 
 
            
 
De technische fiche moet volledig ingevuld en voor akkoord ondertekend worden. Ze 
dient bijgevoegd te worden bij de bestelbon (of bij de beslissing van de gemeenteraad) of 
bij het antwoord op onze toezeggingsbrief. 
 


