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Heeft u niet gevonden wat u zocht? 
Neem dan gerust contact met ons op. 

In dit naslagwerk hebben wij enkel de meest                  

voorkomende veiligheidsmiddelen opgesomd. 

Mogelijk kunnen wij u toch van dienst zijn met een          

passende oplossing. 

 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over de keuringen of onder-

houd van   uw veiligheidsmiddelen, inzet van veilig-

heidspersoneel of veiligheidsopleidingen? Of heeft 

u een ander veiligheidsvraagstuk?  

Neem óók dan gerust contact  

met ons op. 
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Diversen 
Met deze Fluke Ti20 warmtebeeldcamera kunt u makkelijk de 

isolatie controleren van uw woning of systemen. U ziet makkelijk de 

hot-spots in uw installatie wat in sommige gevallen kan duiden op 

extra slijtage of weerstand. Op het display van dit toestel wordt gra-

fisch weergegeven waar het warmste punt wordt gemeten. Met een 

fotofunctie zodat de waarnemingen opgeslagen kunnen worden. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Fluke Ti20 Warmtebeeldcamera. 
Met fotofunctie.            

26260 
€ 49,- 

26261 
€ 145,-  n.v.t. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Portofoon Motorola GP. n.v.t. 
26270 
€ 42,50  n.v.t. 

Huur uw portofoons voor een tijdelijk project of evenement. 

De Motorola portofoons hebben een zeer groot bereik en 

minimaal 3 ingestelde kanalen. Eventueel zijn er draagtasjes 

of spreeksleutels bij te leveren.  

EX portofoons op aanvraag. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger Koelvest CVP 5220 n.v.t. 
26212 
€ 29,-  € 12,- 

Het Dräger CVP 5220 koelvest draagt bij aan de beperking van een 

verhoogde lichaamstemperatuur. Ze vormt een comfortabele bekle-

ding van de drager wanneer deze zich bevindt in een hete omgevings-

temperatuur of bij transpiratie genererende zware lichamelijke werk-

zaamheden.Het vest kan eenvoudig onder de beschermende kleding, 

zoals bijvoorbeeld onder het gaspak of bluspak worden gedragen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8MP39IrfAhXJIlAKHQkADjoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gassniffer.com%2Fbw-honeywell-gas-detectors%2Fbw-honeywell-gas-alert-max-xt-ii.html%3Flimit%3D20%26p%3D
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Eerste hulp materialen 

Artikel Week-
prijs 

Eenmalige 
kosten  

Defibtech automatische AED 
 
 

26204 
€ 85,-  
 

Alleen bij ge-
bruik  € 115,- 
 

Mobiele tankdouche voor het gebruik bij onderhouds-
stops of wanneer bestaande systemen buiten werking 
zijn. Deze douche is voorzien van een oogdouche op de 
zijkant van de unit, voetpedaal voor het activeren van 
de douche, verwarming , verlichting en niveaumelder.  

Artikel Week-
prijs 

Transport 
kosten 

Mobiele tankdouche met 
oogdouche. 
Tankdouche voorzien  
van 350 liter water. 
 
 

 

44008 
€ 475,- 

 

 

Op aan-
vraag. 
 
 
 
 
 

U kunt bij Alert ook terecht voor de controles en aanvul-

ling van uw verbandkoffers, het onderhoud aan uw AED,  

maar ook voor uw specifieke verbandmiddelen. Indien 

gewenst komt onze specialist graag eens bij u langs om 

de mogelijkheden te tonen. 

Artikel Weekprijs Eenmalige kosten  

Geluidsmeter.   
26263 
€ 22,-  n.v.t. 

Geluidsmeter NIEAF instruments S102. Dit compacte toestel geeft een  

nauwkeurige meting van het geluidsniveau. Weergave dBA en dBC. 
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Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Gasmeetpomp RAE LP1200.             
t.b.v het meten met meetbuisjes. n.v.t. 

31011 
€ 49,-  n.v.t. 

Deze meetpompen zijn  

zeer degelijk en worden 

voor de verhuur standaard 

geleverd in een koffer.   

Tevens wordt een meet-

slang voor het meten in 

tanks meegeleverd. 

Diverse gasmeetbuisjes 

kunnen wij op bestelling 

leveren. 

Gasmeetapparatuur 

GasAlertMicroClip 

Persoonlijke gasdetectie. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

GasAlertMicroClip XL 4 sensoren. 
Persoonlijke gasmeter met  
4 sensoren. Voorzien van de  
sensoren O2, LEL, CO en H2s. n.v.t. 

31001 
€ 58,-  n.v.t. 



4 

Heemskesweg 4   9936 HG   Delfzijl.          Tel: 0596-617761           www.wijzijnalert.nl 

 GasAlertMaxXT2 

Standaard geleverd 

met pomp, datalog-

ger en meetslang of 

meetstok. Voor het 

meten van O2, LEL, 

CO en H2s. 

GasAlertMicro5  

Standaard geleverd 

met pomp, datalog-

ger en meetslang of 

meetstok. Voor het 

meten van VOC`s, 

NH3, CO2, O2 en LEL. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Jerome J405 kwikdampmonitor met 
datalogger. Meetbereik             
0.0005 mg/m3 tot 0.999 mg/m3. 

31009 
€ 245,- 

31010 
€ 625,- * n.v.t. 

Vraag naar de inzetmogelijkheden van deze  

kwikdampmeter in uw situatie. Indien gewenst 

wordt deze meter inclusief bediener verhuurd. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

GasAlertMicro5PID.  
PID 10,6/O2/LEL. 

31002 
€ 75,- 

31003 
€ 195,-  n.v.t. 

GasAlertMicro5IR.  
CO2/O2/LEL. 

31002 
€ 75,- 

31003 
€ 195,-  n.v.t. 

GasAlertMicro5.              
NH3/O2 / LEL. 

31002 
€ 75,- 

31003 
€ 195,-  n.v.t. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

GasAlertMaxXT2 met 4 sensoren.             
O2 / LEL / CO / H2S. 

31004 
€ 54,- 

31005 
€ 109,50  n.v.t. 
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Blusmiddelen 

Alert levert en onderhoudt ook uw  

draagbare blusmiddelen. Tevens verhuren  

we deze voor tijdelijk extra aanvulling.   

U kunt bij ons terecht voor een blusdeken tot  

en met een compleet bepakte tankautospuit.  

Bij Alert hebben we een groot scala aan water- en schuim voerende armaturen 
voor de verhuur beschikbaar. Hierbij kunt u denken aan: 
-   Brandslangen 2’’ en 3’’  
-   Straalpijpen 
-   Schuimmengers 
-   Schuimstraalpijpen 
-   Slangenbruggen 
-   Blusmonitoren 
-   Verdeelstukken 
 
Graag maken wij een passende aanbieding gericht op uw specifieke vraag. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Brandblusser 6 liter schuim n.v.t. 
35002 
€ 12,50 Bij gebruik € 49,50 
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Alert-Veiligheidsmiddelen & services verhuurt niet alleen de getoon-

de gasdetectie, wij kunnen ze ook scherp aanbieden voor de verkoop. 

Tevens is het onderhoud en kalibratie bij ons in goede handen. 

Oldham BM25 

Stationaire gasdetector met de 

sensoren O2/LEL/CO/H2s. 

Deze detectoren zijn bedoeld 

om een zone te bewaken en te 

alarmeren. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Oldham BM 25 stationaire meter 
O2 / LEL / CO / H2S. 

31012 
€ 145,- 

31013 
€ 345,-  n.v.t. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR49mO14rfAhUCL1AKHYJ3BxQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tenaquip.com%2Fresources%2Fsafety%2Fpersonal-gas-detectors&psig=AOvVaw3bW0GlyvOGyHbMgUjoMGdK&ust=154416
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Adembescherming 

Dräger PARAT3100 

Bedoeld om veilig te 

kunnen vluchten in 

een gaswolk. 

Voorzien van een 

ABEK filter die 15    

minuten bescherming 

biedt. Geen bescher-

ming tegen CO. 

Dräger PARAT3200 

Zelfde werking als  

de PARAT3100 

maar dan bedoeld 

voor baard dragen-

de mensen. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger PARAT 3100/3200.         
Vluchtmasker. n.v.t. 

38001 
€ 6,25  

Alleen bij gebruik 
€ 21,- 

Vluchttoestel  

Voorzien van een 2 liter cilinder 

gevuld met schone ademlucht.  

Na activering zal er een con-

stante stroom ademlucht door 

het masker gaan stromen. Dit 

toestel biedt 15 minuten be-

scherming tegen gassen en 

zuurstof tekort in de omge-

vingslucht. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Vluchttoestel.                                  
Scott Elsa 15 minuten. n.v.t. 

38002 
€ 69,-  

Alleen bij gebruik 
€ 44,- 
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Artikel Dagprijs Weekprijs 

Reddingsboei met Lijn. 
Geleverd met werplijn van 10 
meter. n.v.t. 

44014 
€ 17,50  

 
Artikel Dagprijs Weekprijs 

Reddingsvest. 
Vest vult automatisch na een 
val in het water. n.v.t. 

44012 
Op aan-
vraag 

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Kabelladder 7 meter. 
Kabelladder t.b.v. betreding 
van tanks of kelders.  
Bevestiging door middel van 
harpsluitingen.  

 
41003 
€ 32,- 

41004 
€ 79,-  

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Ventilator inclusief 10m slang.  
Kan zowel zuigen als blazen. 
Slang diameter 30cm.  n.v.t. 

44021 
€ 65,-  
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Artikel Dagprijs Weekprijs 

Kuipbrancard t.b.v. 
hoogteredding of 
waterredding.       
Inclusief hijsspin. 

41025 
€ 40,- 

41026 
€ 95,-  

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Flexibele/ oprolbare 
brancard t.b.v. beslo-
ten ruimteredding. 
Inclusief hijsspin. 

41024 
€ 60,- 

41010 
€ 140,-  

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Bootsmanstoel.  
Te gebruiken bij inspecties 
langs wanden of in putten.  
Gebruik alléén in combinatie 
met valbeveiliging. n.v.t. 

41013 
€ 75,-  

Bij Alert is het ook mogelijk om touwsystemen en katrolsystemen te huren 

voor reddingen of werken op hoogte. Hiervoor is echter wel enige ervaring 

of training vereist. Voor specifieke vragen over de materialen of trainingen 

kunt u contact opnemen met Alert. 

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Zitplank.  
Te gebruiken bij inspecties 
langs wanden of in putten.  
Gebruik alléén in combinatie 
met valbeveiliging. n.v.t. 

41028 
€ 42,-  

7 

 Heemskesweg 4     9936 HG   Delfzijl.         Tel: 0596-617761         www.wijzijnalert.nl 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Aanblaasunit Scott Proflow.           
Geleverd inclusief oplader.  n.v.t. 

38005 
€ 52,- 

37011 
Na gebruik € 26,50 

Slijpkap t.b.v. aanblaasunit. n.v.t. 
38023 
€ 42,-  

37001 
Na gebruik € 26,50 

 
Laskap t.b.v. aanblaasunit. n.v.t. 

38024 
€ 52,-  

37001 
Na gebruik € 26,50 

Ook voor de verkoop van bijpassende filters kunt u bij Alert terecht. 

Tevens kunt u terecht bij Alert voor de keuring, het advies en de verkoop 

van alle adembeschermingsmiddelen. 

Dräger Panorama Nova filterbusmasker 

De maskers kunnen geleverd worden in 

combinatie met filterbussen, aanblaasunit 

of doorstroomgordel zodat deze aangeslo-

ten kunnen worden op een aanblaasunit, 

leefluchtnet, of een meerurenaansluiting. 

Deze maskers hebben een aansluiting met 

roldraad RD40 / DIN40. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger Panorama Nova.              
Filterbusmasker Aansluiting RD40.               n.v.t. 

38003 
€ 19,50  

37006 
Na gebruik € 26,50 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio5POYs8rOAhUJ7hoKHSvXARoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.honor-safety.nl%2Fnl%2Fproducten%2Fredding-en-evacuatie%2Fbrancards%2Fslix&bvm=bv.129759880,d.d2s&psig=AFQjCNG
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj02NfmsfrXAhWNalAKHZ61A8wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.petzl.com%2FINT%2Fen%2FProfessional%2FHarnesses%2FPODIUM&psig=AOvVaw1-lcbLLaYRPajC9_ipf9uz&ust=1512821604297
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5tjfz7jOAhXBWRoKHTOhAncQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.temrex.fi%2Fverkkokauppa%2Fproduct_details.php%3Fp%3D2635&psig=AFQjCNEq6EQyew7hTFbcDRu3SGrxWaTVpw&ust=14709792
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik55fe0bjOAhWBCBoKHS25CuMQjRwIBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.scottsafety.com%2Ffi%2Femea%2FDocumentandMedia1%2FProflowSC_Brochure_English_72dpi.pdf&bvm=bv.129422649,d.d2
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyv6-Q07jOAhXE0hoKHW3rD4gQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.mahealy.com%2Fcms%2Fcms.jsp%3Fmenu_id%3D21625%26prodref%3D05FH610%26proddesc%3DSCOTT-FH61-HELMET---WELDING-V
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Adembescherming 

Dräger X-plore 9000 Filter Klasse 2a 

Filterstation waarop twee personen  

kunnen worden aangesloten.  

Dit verwijdert deeltjes, mengsels zoals  

oliedamp en vervelende geurtjes van  

industriële perslucht en verbetert zo  

duidelijk de kwaliteit van de ingeademde  

lucht. Voorzien van CEJN  

ademluchtveiligheidskoppelingen.  

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger X-plore 9000 Filter. 
Klasse 2a.          n.v.t. 

38006 
€ 85,-  

 
n.v.t. 

Doorstroomgordel  

Dräger X-plore 9000 met  

flowregeling. Deze gordel dient als trek-

ontlasting en als flowregeling. Vanaf de 

flowregelaar loopt een slang naar het 

masker. Deze slang heeft een aansluiting 

met roldraad RD40/DIN40. De aanvoer 

heeft een CEJN ademluchtveiligheidskop-

peling. 

Doorstroomgordels en doorstroommaskers maskers mogen niet gebruikt worden 

in omgevingen waar te weinig zuurstof is of waar stoffen / dampen hangen die 

acuut gevaar leveren voor de gezondheid.  

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Doorstroomgordel. Dräger  X-plore 
9000 met flowregeling n.v.t. 

38004 
€ 24,50  

37013 
Na gebruik € 12,50 

Ademluchtslang. 25 meter. n.v.t. 
38008 
€ 24,50  n.v.t. 
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Redding / betreding 

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Driepoot + valstopblok met reddingslier tot 18 meter.          
41001 
€ 95,- 

41008 
€ 215,-  

Driepoot + personenlier + valstopblok 30 meter 
41030    
€ 105,- 

41031        
€ 245,- 

Deze driepoot kan als valbevei-

ligingsmiddel en reddingsmid-

del worden ingezet wanneer er 

in een tank of put afgedaald moet worden. Het 

toestel kan ook uitgevoerd worden met een 

bootsmanstoel waarin personen mogen afdalen 

voor inspecties of werkzaamheden in een tank of 

put. Als hij uitgevoerd dient te worden met boots-

manstoel zal er ook een extra valstopblok gemon-

teerd moeten worden. Valstopblokken en afdaal-

apparaten kunnen wij leveren tot 42 meter. 

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Tankharnas met evenaar n.v.t. 
41022 
€ 48,-  

Een tankharnas heeft als voordeel 

dat deze aanslagpunten heeft op de 

schouders. Door het bevestigen van 

een evenaar is het mogelijk om een 

persoon rechtstandig uit een tank te  

halen door een klein mangat. 
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Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Valbeveiligingsharnas Basis set.        
Harnas + demper + lijn + steigerhaak. n.v.t. 

41005 
€ 24,-  n.v.t. 

Klimharnas / Zitharnas. n.v.t. 
41002 
€ 42,-  n.v.t. 

Dubbele leeflijn.  Dubbele leeflijn +   
valdemper + 2 steigerhaken. n.v.t. 

41021 
€ 24,-  n.v.t. 

Valbeveiliging 

Ook voor de jaarlijkse controles van uw valbeveiliging en reddingsmiddelen kunt u 

bij Alert terecht. Graag adviseren wij u over de mogelijkheden. 

Artikel Dagprijs Weekprijs 

Valstopblok 9 meter. n.v.t. 
41006 
€ 43,-  

Valstopblok 18 meter. n.v.t. 
41007 
€ 49,-  

Valstopblok 42 meter. n.v.t. 
41015 
op aan-
vraag 

Valstopblok + redlier 12 
meter. 

41019      
€ 45,- 

41020 
€ 125,-  

Valstopblok + redlier 18 
meter. 

41018      
€ 49,- 

41011 
€ 135,-  

Valstopblok + redlier 30 
meter. 

41023      
€ 55,- 

41029        
€ 165,- 
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Dräger PAS Airpack 1. 

 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Volgelaatsmasker Dräger Panorama 
Nova P. Overdrukmasker voor        
gebruik in combinatie met overdruk 
ademautomaat of ademluchttoestel. n.v.t. 

38003 
€ 19,50  

37006 
Na gebruik €26,50  

Laskap te bevestigen op de Dräger 
panorama Nova  n.v.t. 

38022 
€ 18,50  n.v.t. 

Dräger Ademautomaat met Gordel. 
Overdrukautomaat met trekontlas-
ting . n.v.t. 

38007 
€ 32,-  

37010 
Na gebruik €19,50 

Ademluchttoestel. 

Alert verhuurt ademluchttoestellen van het merk Dräger. Deze toestellen zijn ge-

schikt voor industrie maar ook voor inzetten bij brand. Toestel wordt gecombineerd 

met ademluchtcilinder en overdrukmasker. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Ademluchttoestel met manometer. n.v.t. 
38009 
€ 59,-  n.v.t. 

Ademluchtcilinder 6 Liter / 300 bar. n.v.t. 
38012 
€ 17,50  

237003 
Na gebruik  € 14,50 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMv9mG1LjOAhUCCBoKHTgdBjEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ace-arbeitsschutz.at%2Fdraeger-schweisserschutz-fuer-x-plore-6000-und-panorama-nova-masken.145626.html&bvm=bv.
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-3_mq1LjOAhWODBoKHRZuBtQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dragersafetyusa.com%2Fc-138-panorama-nova.aspx&bvm=bv.129422649,d.d2s&psig=AFQjCNFc4-JvzjGmQW2rjr3RkJ2dKE5cKQ&
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNkY381rjOAhUFXhoKHXwqDhgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.draeger.com%2Fsites%2Fen_aunz%2FPages%2FApplications%2FDraeger-PSS-7000.aspx&bvm=bv.129422649,d.d2s&psig=AFQjC
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHjP_ssrnOAhXGyRoKHY1NAfcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.feuerwehr-bergrheinfeld.de%2Fseite%2F148397%2Fatemschutz.html&bvm=bv.129422649,d.d2s&psig=AFQjCNGCcRcL_ARNsJ4p


10 

Heemskesweg 4   9936 HG   Delfzijl.          Tel: 0596-617761           www.wijzijnalert.nl 

Dräger PAS MAC 2000.  

Deze elektrisch aangedreven 

ademluchtcompressor produ-

ceert ademlucht volgens de 

EN12021. Het toestel is geschikt 

voor 2 gebruikers. Bij eventuele 

stroomuitval of storing schakelt 

het apparaat automatisch over 

op zijn back-up en zal een alarm 

geven.  Makkelijk in gebruik en 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger PAS MAC 2000. 
Elektrische compressor 380V  
volt, met back-up, 2 gebruikers. 

38013 
€ 150 

38014 
€ 365,-  n.v.t. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Dräger PAS MAC1000. 
Elektrische compressor 230V    
1 gebruiker, 230 volt,            
zonder back-up. 

38017 
€ 135 

38018 
€ 315,-  n.v.t. 

Dräger PAS MAC 1000.  

Deze elektrisch aangedreven 

ademluchtcompressor produ-

ceert ademlucht volgens de 

EN12021. Het toestel is  

geschikt voor 1 gebruiker.  

Dit toestel heeft geen Back-

up. 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Ademluchtslang 25 meter n.v.t. 
38008 
€ 24,50  n.v.t. 
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Life Support Unit / Adem-

luchtaanhangwagen 

Voorzien van 2 cilinders van 140 liter per stuk 

en een vuldruk van 300 bar. Totale luchtvoor-

raad van maar liefst 84.000 liter ademlucht. 

Voldoet aan de richtlijnen van de SIR adem-

luchtniveau 2B. Op deze unit kunnen 2 adem-

luchtgebruikers worden aangesloten.  

Hervulling van de cilinders is bij het huurtarief 

inbegrepen. 

 

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Leefluchtunit 4 personen 
Dieselcompressor. 

38015 
€ 195,- 

38016 
€ 485,-  n.v.t. 

Deze leefluchtunit is te 

gebruiken door 4 perso-

nen. De lucht wordt gepro-

duceerd door een diesel-

compressor met nakoeler. 

Hierna wordt de lucht ge-

droogd en gefilterd tot 

ademlucht volgens de EN 

12021.  Deze unit is niet 

voorzien van een back-up 

systeem.  

Artikel Dagprijs Weekprijs Eenmalige kosten 

Life Support Unit 
38010 
€ 245,- 

38011 
€ 525,-  n.v.t. 


