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Technická specifikace pro - „Dýchací přístroje“
Předmět plnění
Předmětem plnění je 5 ks autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem vzduchových dýchací přístrojů s vyváděcími kuklami a druhým vývodem pro zachraňované
osoby dle EN 137 (2006) typ 2, splňující požadavky Vyhlášky MV č. 255/1999 Sb.,
o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů. Přístroje musí být kompatibilní s již používanými přístroji u HZS JmK tzn. od firmy
Dräger řady PSS 90 a vyšší (např. PSS 5000, PSS 7000). Rok výroby všech komponentů
2013 a dodaných přes oficiální distribuční síť v České republice.
Požadované minimální příslušenství:
•
•
•
•
•
•

Komponenty přístroje jsou demontovatelné bez použití nářadí pro snadnou očistu
a údržbu.
Maska Panorama Nova - přetlaková – Kandahár z nerez. kovu - hovorová membrána
nerezová
Plicní automatika přetlaková včetně připojovací hadice, automatická aktivace nádechem,
vypínání přetlakové funkce pomocí tlačítka, připojení k přístroji rychlospojkou typu CEJN
Redukční ventil s osazením výstupu druhého středotlaku, s revizním intervalem min. 9 let.
Druhý středotlaký vývod bude umístěn tak, aby umožňoval pohodlné připojení záchranné
kukly
Záchranná kukla v ochranném obalu s poutkem na opasek
Nosič přístroje kompletní s popruhy
o Kompaktní antistatická konstrukce s ortopedickým designem pro přenesení části
hmotnosti přístroje do bederní oblasti nositele.
o Opasek je uložen kyvně pro maximální volnost pohybu
o Ramenní polstrování a polstrování opasku je z odolného, otěruvzdorného,
chemicky odolného a ohnivzdorného materiálu
o Materiál polstrování je nenasákavý
o Přezky pro nastavení délky ramenních popruhů a opasku z nerezového materiálu
o Nosné popruhy i pneumatický systém snadno demontovatelné z nosiče
o Hadice pneumatického systému jsou integrovány do nosiče a kryty proti
případnému poškození
Držák plicní automatiky
Přístroj musí umožnit nasazení tlakových lahví různých rozměrů, včetně upnutí
dvojmontáže kompozitních lahví do objemu 6,9 L
Láhev carbon kompozit objem 6,9 nebo 6,8 l/ 300bar / váha max. 5 kg vč.ventilu 1 ks
životnost min. 30 let
Potah na kompozitní láhev – tmavomodrý s reflexním označením
Součásti plnění dodávky musí být dodání veškeré dokumentace s povinnými atesty
Dodání návodu na veškeré zařízení v českém jazyce
Doložit autorizovaný servis (nejlépe vlastní), na území ČR s oprávněným personálem.

Cenová nabídka bude zpracována v české měně. Nabídku zpracovat pro dodání 5 ks komplet
Dýchací přístroje
Cenu uveďte: cena bez DPH, samotné DPH a cena s DPH.
Tato cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré náklady
spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu včetně předání v místě
zadavatele. Dodaný komplet musí být plně funkční

