
Wens (W)  
/  

Knock-Out 
(KO)

Weegfactor:
1 = laag
2 = middel
3 = zwaar

opmerkingen , wijze van 
toetsing

1. Algemene specificaties
referentie soort

Alg.1.0.1.E E Eis 1
De portofoons, laadstations, helm communicatie sets, remote speaker microphones en andere toebehoren en accessoires 
worden nieuw geleverd en zijn maximaal 1 jaar voor leverdatum geproduceerd.Voor batterijen bedraagt deze termijn 3 
maanden.

KO  verklaring leverancier

Alg.1.0.2.E E Eis 2

Alle aangeboden apparatuur dient op het moment van aanbieden toegelaten te zijn op het C2000 netwerk, U toont dit aan 
middels overhandiging van een kopie van het (CTK) certificaat dat actueel, volledig en geldig is of de verklaring afgegeven 
door het daartoe bevoegde gezag (de C2000 netwerkbeheerder). Beide vormen van documenten dienen betrekking te 
hebben of het aangeboden apparaat.

KO aanleveren document

Alg.1.0.3.W W Wens 3

U bent als leverancier voldoende bekend met de werkomstandigheden waarin dergelijke apparatuur door de aangesloten 
brandweerkorpsen in de praktijk worden gebruikt, en heeft dit als basis gehanteerd bij uw keuze voor de door u aangeboden 
apparatuur. U onderbouwt uw keuze met argumenten in een bij uw aanbieding gevoegd visiedocument. 

W 3
Beschijving visie werkproces 

door leverancier en 
onderbouwing aanbod

Alg.1.0.4.W W Wens 4 De MTBF van de aangeboden randapparaten is meer dan 10.000 uur. W 1

Alg.1.0.5.E E Eis 5
De afmetingen van de portofoon zijn zodanig dat portofoon (exclusief antenne) inclusief aangesloten accessoireconnector 
past in de vaste portofoonzak op de bluskleding. De afmetingen van de portofoonzak zijn: 16 cm hoog x 9 cm breed x 5 cm 
diep.

KO

Alg.1.0.6.E E Eis 6 De antenne is middels een SMA of kwalitatief gelijkwaardige schroefverbinding op de portofoon bevestigd. KO

Alg.1.0.7.W W Wens 7
De antennewinst van de met de portofoon mee te leveren antenne is zo groot mogelijk, waarbij de antennelengte maximaal 
1/4 golflengte bedraagt.

W 3

Alg.1.0.8.E E Eis 8 De portofoon is spatwaterdicht volgens tenminste EN 60529, minimaal klasse IP55. KO

Alg.1.0.9.W W Wens 9 De portofoon voldoet aan een hogere klasse volgens EN 60529 dan genoemd 1.0.8.E W 1
een hogere IP klasse scoort 

meer punten

Alg.1.0.10.W W Wens 10
De portofoon voldoet aan alle relevante ‘environmental test’ normen uit MIL-Std-810 versies C t/m G. Leverancier stelt per 
product hierover een "eigen verklaring" van de fabrikant beschikbaar.

W 3

Alg.1.0.11.W W Wens 11 De portofoon of batterij is voorzien van een vervangbare robuuste riemclip W 2
Alg.1.0.12.W W Wens 12 De portofoon beschikt optioneel over de Man-Down functionaliteit W 1

Alg.1.0.13.W W Wens 13 De portofoon beschikt optioneel over 1.8 Watt zendvermogen in DMO modus. W 1

Alg.1.0.14.W W Wens 14 De portofoon beschikt optioneel over de Repeater functionaliteit W 1

Alg.1.0.15.W W Wens 15 De portofoon beschikt optioneel over de End-to-End encryptie functionaliteit W 1

Alg.1.0.16.W W Wens 16 De Portofoon is ook leverbaar in een intrinsiek veilige uitvoering welke dan voldoet aan de richtlijn 94/9/CE, klasse II 2G Ex ib 
IIC T4 aangetoond met een in Nederland geldig certificaat

W 1 aantonen met certificaat

Alg.1.0.17.W W Wens 17 De portofoon is ook leverbaar in een intrinsiek veilige uitvoering (conform 1.0.16.W)  welke dan stofdicht en spatwaterdicht is 
volgens EN 60529, klasse IP64.

W 1 aantonen met certificaat

referentie soort
Alg.1.1.1.E E Eis 1 Alle spraakcommunicatie dient standaard via het semi-duplex principe te verlopen. KO
Alg.1.1.2.W W Wens 2 De portofoon kan full-duplex gebruikt worden. W 1

Alg.1.1.3.E E Eis 3 De portofoon is voorzien van een programmeerbare zendtijd-begrenzing voor semi-duplex. KO

referentie soort

Audio.1.2.1.E E Eis 1 Goede spraakverstaanbaarheid  met beoordeling beter dan "voldoende" KO 2
beoordeling in praktijktest 

minder dan "voldoende" is KO

Audio.1.2.2.E E Eis 2 Goede sprekerherkenbaarheid  met beoordeling beter dan "voldoende" KO 2
beoordeling in praktijktest 

minder dan "voldoende" is KO

Audio.1.2.3.E E Eis 3 Goede spraakkwaliteit  met beoordeling beter dan "voldoende" KO 2
beoordeling in praktijktest 

minder dan "voldoende" is KO

Audio.1.2.4.W W Wens 4
Geen last van hinderlijke vertraging en/of echo binnen het C2000-netwerk. Deze wens geldt in het bijzonder voor full-duplex 
verbindingen. W 1 beoordeling in praktijktest

Audio.1.2.5.W W Wens 5 De microfoongevoeligheid van de portofoon is zodanig dat bij 94 dB(A) geluidsdruk een maximaal en onvervormd signaal 
bereikt wordt

W 1

Audio.1.2.6.W W Wens 6 Verstorende achtergrondgeluiden worden door de portofoon uitgefilterd ten gunste van de spraakkwaliteit. W 3
beoordeling in praktijktest met 
pompgeluiden en ademlucht

IBARC FTS Portofoon C2000 versie 1.1
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1.1 Eisen/wensen spraakcommunicatie
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Audio.1.2.7.W W Wens 7 De geluidsdruk van de luidspreker van de portofoon is ten minste 85 dB(A)  op 30 cm afstand bij nominaal ontvangstsignaal 
en maximale volumestand.

W 3 luider scoort hoger

referentie soort
PD.1.3.1.W W Wens 1 De portofoon ondersteunt : IP over TETRA, multislot W 1

PD.1.3.2.E E Eis 2 De portofoon dient te ondersteunen : IP over TETRA, single slot KO

referentie soort
TS.1.4.1.E E Eis 1 De portofoon dient te ondersteunen : Individual call KO
TS.1.4.2.E E Eis 2 De portofoon dient te ondersteunen : Group call KO

referentie soort
SDS.1.5.1.E E Eis 1 De portofoon dient te ondersteunen : statusnummer (16 bits) KO
SDS.1.5.2.E E Eis 2 De portofoon dient te ondersteunen : SDS type 4 inclusief SDS Transport Layer (maximaal 140 karakters) KO
SDS.1.5.3.W W Wens 3 De portofoon ondersteunt Predefined messaging . W 3

referentie soort
SUS.1.6.1.E E Eis 1 Talking party identification (ETS 300 392-10-03) KO
SUS.1.6.2.E E Eis 2 Short number addressing (ETS 300 392-10-07) (in combinatie met private call) KO
SUS.1.6.3.E E Eis 3 Priority call (ETS 300 392-10-10) (in combinatie met prority scanning) KO
SUS.1.6.4.E E Eis 4 Late entry (ETS 300 392-10-14) KO
SUS.1.6.5.E E Eis 5 Preemptive priority call (ETS 300 392-10-16) KO
SUS.1.6.6.W W Wens 6 De portofoon ondersteunt Ambience listening (ETS 300 392-10-21) W 1

SUS.1.6.7.E E Eis 7 Dynamic group number assignment (ETS 300 392-10-22) KO

SUS.1.6.8.W W Wens 8
De portofoon ondersteunt Highly Preferred subscriber class (ETS 300 392-02v030401p, annex O; met handover naar 
landmobiel)

W 1

referentie soort
M.1.7.1.E E Eis 1 TETRA Trunked Mode (TMO) KO
M.1.7.2.E E Eis 2 TETRA Direct Mode (DMO) KO

referentie soort
STS.1.8.1.E E Eis 1 De portofoon dient het verzenden van statusberichten te ondersteunen. KO

referentie soort
SDS.1.9.1.E E Eis 1 De portofoon dient het verzenden van SDS-berichten te ondersteunen. KO
SDS.1.9.2.E E Eis 2 De portofoon dient het ontvangen van SDS-berichten te ondersteunen. KO

SDS.1.9.3.W W Wens 3 Het is mogelijk om door middel van programmeerbare snelkeuze toetsen voorgeprogrammeerde SDS-berichten naar 
voorgeprogrammeerde adressen te verzenden.

W 1

SDS.1.9.4.W W Wens 4 Het is mogelijk om de portofoon bij een meldkamerapplicatie (GMS) aan te melden door middel van een Predefined Message 
en het intoetsen van een reeks van alfanumerieke karakters.

W 3

referentie soort
DGNA.1.10.1.W W Wens 1 De portofoon kan, zonder een extra handeling ter bevestiging, naar de opgegeven gespreksgroep omschakelen. W 1

DGNA.1.10.2.W W Wens 2 De bestaande programmering in de portofoon (gespreksgroepen, instellingen en parameters) kan door het gebruik van 
DGNA niet worden aangepast.

W 3

DGNA.1.10.3.W W Wens 3 Een "DGNA" gespreksgroep is tijdelijk en is bij het uit- en weer inschakelen van de portofoon uit de portofoon verwijderd. W 1

referentie soort
SCN.1.11.1.W W Wens 1 De portofoon ondersteunt het scannen van gespreksgroepen. W 1

SCN.1.11.2.W W Wens 2 Het is mogelijk om door middel van een Programmeertool de functie scannen aan en uit te zetten. W 1

SCN.1.11.3.W W Wens 3 Het is voor de gebruiker mogelijk om scanning aan en uit te zetten als de functie scannen via de programeertool is aangezet. W 1

SCN.1.11.4.W W Wens 4 Het is voor de gebruiker mogelijk om een scanlijst(en) samen te stellen en te selecteren. W 1

referentie soort
Bdn.1.12.1.E E Eis 1 De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de functie : aan/uit KO
Bdn.1.12.2.E E Eis 2 De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de functie : volumeregeling KO
Bdn.1.12.3.E E Eis 3 De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de functie : zenden (PTT-toets) KO
Bdn.1.12.4.E E Eis 4 De zendtoets is op het gevoel duidelijk te onderscheiden en is van een duidelijk voelbaar schakelmoment voorzien. KO

1.10 Wensen DGNA

1.11 Wensen Scanning

1.12 Eisen/wensen bedieningsfuncties

1.6 Eisen /wensen Supplementary services

1.9 Eisen/wensen SDS berichten

1.3 Eisen/wensen packet data

1.4 Eisen teleservices

1.5 Eisen/wensen Short Data Services ( SDS)

1.7 Eisen en wensen Tetra modes

1.8 Eisen statusberichten
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Bdn.1.12.5.E E Eis 5 De portofoon dient te beschikken over een bediening voor de functie : keuze gespreksgroep KO

Bdn.1.12.6.W W Wens 6
Een knop voor keuze van gespreksgroepen schakelt dusdanig zwaar dat per ongeluk wisselen van gespreksgroep wordt 
voorkomen

W 3
beoordeling in praktijktest door 

testteam
Bdn.1.12.7.E E Eis 7 De portofoon dient te zijn voorzien van een cijfertoetsenbord inclusief de toetsen * en #. KO
Bdn.1.12.8.E E Eis 8 De portofoon dient te zijn voorzien van functietoetsen waarvan de functie met de programmeertool instelbaar is KO

Bdn.1.12.9.W W Wens 9
De functies PTT, noodoproep, volumeregeling en gespreksgroepkeuze van de portofoon  zijn bedienbaar met brandweer 
handschoenen (conform NEN-EN 659).

W 1
beoordeling in praktijktest door 

testteam
Bdn.1.12.10.E E Eis 10 Het toetsenbord dient te kunnen worden beveiligd tegen ongewenst indrukken van de toetsen. (keylock functie) KO

Bdn.1.12.11.W W Wens 11 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan handmatig worden ingeschakeld, door middel van het indrukken van een 
‘verlichting aan/uit’ toets of willekeurige met de programmeertool te programmeren andere toets

W 1

Bdn.1.12.12.W W Wens 12 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan handmatig worden ingeschakeld via het menu. W 1

Bdn.1.12.13.W W Wens 13 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan automatisch worden ingeschakeld bij het ontvangen van spraak W 1

Bdn.1.12.14.W W Wens 14 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan handmatig worden uitgeschakeld door middel van het nogmaals 
indrukken van de ‘verlichting aan/uit’ toets

W 1

Bdn.1.12.15.W W Wens 15 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan handmatig worden uitgeschakeld via het menu W 1

Bdn.1.12.16.W W Wens 16 De achtergrondverlichting van het toetsenbord kan na het ontvangen van spraak automatisch worden uitgeschakeld na 
verloop van een met de programeertool in te stellen tijd

W 1

referentie soort
TG.1.13.1.E E Eis 1 In de portofoon dient plaats te zijn voor tenminste 2000 TMO-groepen. KO
TG.1.13.2.E E Eis 2 In de portofoon is plaats voor tenminste 20 mappen voor gespreksgroepen. KO
TG.1.13.4.W W Wens 4 Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden middels een (draai)schakelaar W 1

TG.1.13.5.W W Wens 5 Het schakelen naar een gespreksgroep kan plaatsvinden via het menu W 1

TG.1.13.6.E E Eis 6
Het verkort kiezen van elke geprogrammeerde gespreksgroep kan geschieden door middel van het indrukken van een te 
programmeren snelkeuzetoets met gebruikmaking van de toetsen * of #, in combinatie met het gespreksgroepnummer.

KO

TG.1.13.7.W W Wens 7
De snelkeuze invoer wordt hierbij niet afgesloten met een extra handeling maar door het aflopen van een in de 
programmeertool in stapjes instelbare timer.

W 1

TG.1.13.8.E E Eis 8 Het schakelen naar een voorgedefinieerde gespreksgroep door middel van het intoetsen van een programmeerbare 
snelkeuze toets is mogelijk

W 3

referentie soort

TB.1.14.1.E E Eis 1
Alle toetsen van het cijfertoetsenbord (inclusief de toetsen * en #) kunnen worden geprogrammeerd als snelkeuzetoetsen 
(bijvoorbeeld: voor het versturen van voorgeprogrammeerde statuscodes of het schakelen naar een voorgeprogrammeerde 
gespreksgroep)

KO

TB.1.14.2.W W Wens 2 De toetsen van het toetsenbordhebben een duidelijk voelbaar mechanisch schakelmoment. W 3 beoordeling in praktijktest

TB.1.14.3.W W Wens 3
De indeling van het toetsenbord is conform ETR 294, TETRA V+D and DMO; Mobile Station Man Machine Interface (indeling 
zoals een standaardtelefoon).

W 2

TB.1.14.4.W W Wens 4
Van alle toetsen en andere bedieningsorganen is de functie duidelijk weergegeven door middel van een pictogram op de 
toets of een beschrijving op het display

W 3

TB.1.14.5.W W Wens 5 Het toetsenbord kan worden beveiligd tegen ongewenst indrukken van de toetsen. (keylock functie) W 3

referentie soort
Dpl.1.15.1.E E Eis 1 De portofoon dient te zijn voorzien van een display. KO

Dpl.1.15.2.W W Wens 2 Het display kan in iedere bedrijfstoestand met pictogrammen weergeven: netwerkstatus, volume, tx/rx, TMO of DMO mode, 
GPS ontvangst.

W 1

Dpl.1.15.3.E E Eis 3 Het display dient in de bedrijfstoestand,anders dan bij het uitlezen van teksberichten of programmeren, ten minste de 
gekozen gespreksgroep, netwerk status en batterijstatus weer te geven.

KO

Dpl.1.15.4.W W Wens 4 Het display kan indien ingesteld met de programeertool weergeven: calling party, statusberichten, SDS berichten. W 1

Dpl.1.15.5.W W Wens 5 Het display is voorzien van een in- en uitschakelbare achtergrondverlichting W 1

Dpl.1.15.6.W W Wens 6 Displayteksten kunnen in het Nederlands of Engels worden weergegeven W 3 NL=3 ENG=1

Dpl.1.15.7.W W Wens 7 De achtergrondverlichting van het display kan handmatig worden ingeschakeld, door middel van het indrukken van een 
‘verlichting aan/uit’ toets of willekeurige toets

W 1

Dpl.1.15.8.W W Wens 8 De achtergrondverlichting van het display kan handmatig worden ingeschakeld via het menu W 1

Dpl.1.15.9.W W Wens 9 De achtergrondverlichting kan automatisch worden ingeschakeld bij het ontvangen van spraak W 1

Dpl.1.15.10.W W Wens 10 De achtergrondverlichting van het display dient handmatig te kunnen worden uitgeschakeld door middel van het nogmaals 
indrukken van de ‘verlichting aan/uit’ toets

W 1

Dpl.1.15.11.W W Wens 11 De achtergrondverlichting van het display kan handmatig worden uitgeschakeld via het menu W 1

Dpl.1.15.12.W W Wens 12 De achtergrondverlichting van het display kan, na het ontvangen van spraak,  automatisch worden uitgeschakeld na verloop 
van een met de programeertool in te stellen tijd

W 1

Dpl.1.15.13.E E Eis 13 Display teksten kunnen in ieder geval ook in het Engels getoond worden KO

1.14 Eisen en wensen Toetsenbord

1.13 Eisen/wensen Gespreksgroepen

1.15 Eisen/wensen display
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referentie soort
N.1.16.1.E E Eis 1 De portofoon dient te zijn voorzien van een duidelijk herkenbare noodknop KO

N.1.16.2.W W Wens 2 De noodoproep kan worden geactiveerd door de noodknop gedurende een (door middel van een Programmeertool) 
programmeerbare tijd (tenminste tussen 0 en 5 seconden) in te drukken.

W 3

N.1.16.3.W W Wens 3 Na activatie van de noodoproep kan de portofoon gedurende een programmeerbare tijd (tenminste tussen 5 en 20 
seconden) en met geactiveerde microfoon  gaan zenden.

W 1

N.1.16.4.W W Wens 4 Het is mogelijk om een cyclus en tijdintervallen voor het opvolgend zenden en ontvangen te programmeren W 1

N.1.16.5.W W Wens 5
De wijze waarop de noodoproep wordt gedéactiveerd kan op twee manieren worden geprogrammeerd
Methode a: déactivatie door de gebruiker via een eenvoudige handeling op de portofoon.
Methode b: déactivatie door de centralist op de meldkamer

W 2
methode a en b = 2 punten, 

methode a of b = 1 punt

N.1.16.6.W W Wens 6 De noodknop heeft een opvallende kleur en of vorm ten opzichte van de rest van de portofoon W 1

N.1.16.7.W W Wens 7 De noodknop is zodanig op de portofoon geplaatst dat bedienfouten tot een minimum beperkt zijn en maakt geen deel uit van 
het toetsenbord

W 1

N.1.16.8.W W Wens 8 De noodknop is beschermd tegen onopzettelijk activeren (bijvoorbeeld verzonken aangebracht) W 1

N.1.16.9.E E Eis 9 De noodoproepfunctie functionaliteit dient tenminste mogelijk te zijn in TETRA Trunked Mode (TMO) KO
N.1.16.10.W W Wens 10 De noodoproepfunctie functionaliteit is mogelijk in TETRA Direct Mode (DMO) W 1

referentie soort

Sig.1.17.1.W W Wens 1 De portofoon kan "het tot stand komen van de verbinding met C2000-netwerk" middels een akoestische signalering 
weergeven indien dit is ingesteld met de programmeertool.

W 1

Sig.1.17.2.W W Wens 2 De portofoon kan "het verbreken van de verbinding met C2000-netwerk" middels een akoestische signalering weer geven. W 1

Sig.1.17.3.W W Wens 3 De portofoon kan "het ontvangen van een databericht" middels een akoestische signalering weergeven. W 1

Sig.1.17.4.W W Wens 4 De portofoon kan "het ontvangen van een private call" middels een akoestische signalering weergeven. W 1

Sig.1.17.5.W W Wens 5 De portofoon kan "het ontvangen van een Noodoproep" middels een akoestische signalering weergeven. W 1

Sig.1.17.6.W W Wens 6 De portofoon kan "het ontvangen van een SDS bericht" middels een akoestische signalering weergeven. W 1

Sig.1.17.7.W W Wens 7 De portofoon kan een signalering geven wanneer een vooraf gedefinieerde restcapaciteit van de batterij is bereikt W 1

Sig.1.17.8.W W Wens 8
De portofoon biedt de mogelijkheid gebruik te maken van zelf-gedefinieerde signaleringstonen (in gangbare audioformaten). 
Deze tonen dienen kunnen middel van een programmeertool in de portofoon  worden geimporteerd.

W 1

Sig.1.17.9.W W Wens 9 De portofoon biedt de mogelijkheid elke signaleringstoon (door middel van een programmeertool) in te kunnen stellen of 
deze altijd aan staat of door de gebruiker aan of uit gezet kan worden.

W 1

Sig.1.17.10.W W Wens 10 De portofoon biedt de mogelijkheid voor elke signaleringstoon het geluidsniveau, onafhankelijk van het spraakvolume, in te 
kunnen stellen (door middel van een programmeertool).

W 1

referentie soort

GPS.1.18.1.E E Eis 1 De portofoon is voorzien van een mogelijkheid het signaal van GPS satelieten te ontvangen en de daaruit berekende positie 
informatie te presenteren en verzenden

KO

GPS.1.18.2.E E Eis 2 De portofoon dient voor verzending van GPS-posities gebruik te maken van het TETRA LIP protocol volgens ETSI TS 100 
392-19-1 en TTR 001-19

KO

GPS.1.18.3.W W Wens 3

Location Reporting Enable/Disable.
Bij ontvangst van een 'Location Reporting Enable/Disable request PDU' moet de portofoon in staat zijn om het versturen van 
een positiebericht te beeindigen ofwel weer voort te zetten volgens de huidig voorgeprogrammeerde instellingen (triggers).

W 1

GPS.1.18.4.W W Wens 4
Short Location Reporting.
Bij het versturen van automatisch gegenereerde positieberichten op basis van een tijdsinterval of afstand, kan de portofoon 
gebruik maken van een 'Short Location Report PDU'.

W 1

GPS.1.18.5.W W Wens 5

Reason for sending codes.
Bij het versturen van een positiebericht kunnen de volgende codes, wanneer van toepassing, als reden voor het verzenden 
worden meegezonden:
a) Emergency condition is detected (tengevolge van noodoproep)
b) Immediate Position Request response (indien opgevraagd door een centralist)
c) Maximum Reporting Interval exceeded (indien ingestelde tijdsduur is verstreken)
d) Maximum Reporting Distance limit traveled (indien ingestelde afstand is afgelegd)
e) Status entered (nadat bepaalde statuscode is verzonden)

W 1

1.18 Eisen/wensen Positie informatie

1.16 Eisen/wensen Noodoproep

1.17 Wensen signaleringen
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GPS.1.18.6.W W Wens 6

Trigger interactions.
De portofoon kan voor het versturen van positieberichten de volgende triggerinteracties hanteren:
a) Emergency: eenmalig versturen, wanneer noodknop wordt ingedrukt
b) Status: eenmalig versturen, wanneer een vooraf te programmeren en unieke statuscode is verzonden. 
c) Maximum Reporting Interval: herhaaldelijk versturen, met een programmeerbaar tijdsinterval
d) Maximum Reporting Distance: herhaaldelijk versturen, met een programmeerbaar afstandsinterval
e) Minimum Reporting Interval: de minimale tijdsduur die moet zijn verlopen voor het versturen op basis van 'Maximum 
Reporting Interval' en 'Maximum Reporting Distance'
f) Resetten van triggers: Na het versturen moeten de triggers 'Maximum Reporting Interval', 'Maximum Reporting Distance' 
en 'Minimum Reporting Interval' worden gereset 

W 1

GPS.1.18.7.W W Wens 7

Programmeerbaarheid Trigger interactions.
a) Het Maximum Reporting Interval is programmeerbaar
b) Het Minimum Reporting Interval is programmeerbaar
c) De Maximum Reporting Distance is programmeerbaar
d) Alle overige programmeerbare 'Trigger interactions' kunnen standaard op 'non-actief' worden gezet.

W 1

GPS.1.18.8.W W Wens 8
Basic Location Parameters.
Bij ontvangst van een 'Basic Location Parameter Request PDU' is de portofoon in staat om de 'Minimum Reporting Interval' te 
overschrijven met de nieuwe waarde (zoals vermeld in het 'Basic Location Parametres Request PDU'bericht)

W 1

GPS.1.18.9.W W Wens 9

Add/Modify Trigger Request.
Bij ontvangst van een 'Add/Modify Trigger request PDU' is de portofoon in staat om de huidig ingestelde waarde voor 
'Maximum Reporting Distance' en 'Maximum Reporting Interval' te overschrijven met de nieuwe waarden (zoals vermeld in 
het 'Add/Modify Trigger request PDU')

W 1

GPS.1.18.10.W W Wens 10

Immediate Location Report.
a) Bij ontvangst van een 'Immediate Location Report Request PDU' is de portofoon in staat om de positie te verzenden van 
dat moment.
b) Na het versturen van een 'Immediate Location Report' worden de triggers 'Maximum Reporting Interval', 'Maximum 
Reporting Distance' en 'Minimum Reporting Interval'  gereset 

W 1

GPS.1.18.11.W W Wens 11

Location Reporting Temporary Control
a) Bij ontvangst van een 'Location Reporting Temporary Control Request PDU' is de portofoon in staat om tijdelijk deze 
nieuwe waarde(n) voor het versturen van positieberichten aan te nemen.
b) Wanneer de portofoon meerdere 'Location Reporting Temporary Control Request PDU's' ontvangt, zal de portofoon de 
laagst verkregen waarde(n) gebruiken.
c) De portofoon zal terug moeten gaan naar zijn oorspronkelijke beginwaarden na een 'cell change', ontvangst van een 
'Location Reporting Temporary Control Request PDU' met als inhoud 'return to normal reporting' of als de portofoon 'uit' en 
weer 'aan' wordt gezet.

W 1

GPS.1.18.12.E E Eis 12

Addressing of LIP messages
a) De portofoon dient 'LIP' berichten uitsluitend te communiceren met het 'Location Information Controlling System' (LICS).
b) In de portofoon dient het adres (ISSI) waarnaar de 'LIP' berichten worden verstuurd te kunnen worden geprogrammeerd.
d) De portofoon dient 'LIP' commando's te kunnen accepteren vanaf minimaal 15 adressen (ISSI's).
e) Deze adressen dienen als vaste adressen of door middel van een ISSI-range in de portofoon te kunnen worden 
geprogrammeerd.

E

2. Algemene technische specificaties

referentie soort
PEI.2.1.1.E E Eis 1 De portofoon is voorzien van een PEI (Peripheral Equipment Interface), conform ETSI EN 300 392-5 V2.2.1 (2010-07). KO

referentie soort

AcA.2.2.1.E E Eis 1
De portofoon is voorzien van een robuuste afsluitbare accessoire connector welke aan de zijkant van de portofoon geplaatst 
is. Dit ten behoeve van aansluiting van externe accessoires zoals een RSM.

KO

AcA.2.2.2.W W Wens 2 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaar: Audio zend (AF-TX) W 1

AcA.2.2.3.W W Wens 3 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaar: Audio ontvangst (AF-RX) W 1

AcA.2.2.4.W W Wens 4 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaar: PTT W 1

AcA.2.2.5.W W Wens 5 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaarn: Volumeregeling W 1

AcA.2.2.6.W W Wens 6 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaar: Noodoproep W 1

AcA.2.2.7.W W Wens 7 Op de accessoireaansluiting is de volgende functionaliteit beschikbaar: fantoomvoeding voor een electret microfoon. W 1

AcA.2.2.8.W W Wens 8 De accessoire of de accessoire adapter is stevig aan de geleverde apparatuur te monteren. W 3 beoordeling in praktijktest
AcA.2.2.9.E E Eis 9 De accessoire of de accessoire adapter heeft geen invloed aan het voldoen van de eisen t.a.v. vochtbestendigheid KO

2.1 Technische eisen en wensen Peripheral Equipment Interface (PEI)

2.2 Technische eisen/wensen accessoire aansluiting
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referentie soort

V.2.3.1.E E Eis 1 De in de portofoon ingestelde gegevens, de opgeslagen informatie en de aanwezige software mogen niet verloren gaan bij 
het vervangen van een batterij van de portofoon of het wegvallen van de voedingsspanning.

KO

V.2.3.2.E E Eis 2 De in de portofoon ingestelde gegevens, de opgeslagen informatie en de aanwezige software mogen niet verloren gaan bij 
spanningsvariaties ten opzichte van de nominale spanning van de batterij of externe voeding.

KO

soort

B.2.4.1.W W Wens 1
De batterij is op een eenvoudige wijze en zonder hulpmiddelen door de gebruiker te vervangen en kan niet ongewenst 
losraken.

W 1 beoordeling bij gebruikerstest

B.2.4.2.W W Wens 2 De laadcontacten van de batterij/portofoon zijn robuust uitgevoerd. W 1 beoordeling bij gebruikerstest

B.2.4.3.W W Wens 3
De gebruiksduur van de te leveren standaard batterij bedraagt in de TMO mode en bij gebruik van de GPS functionaliteiten: 
minimaal 10 uur bij duty-cycle 35% RX / 5% TX (maximaal vermogen)/ 60% Stand-by 

W 2
beoordeling opgave 

levarancier, langere levensduur 
is beter.

B.2.4.4.W W Wens 4
De geleverde batterijen hebben een levensduur van minimaal 300 volledige laadcycli met een maximale terugloop tot 80% 
van de initiële capaciteit.

W 1
beroodeling opgave 

levarancier, meer laadcycli is 
beter.

B.2.4.5.E E Eis 5 Alle aangeboden batterijen zijn niet van het NiCad type. KO NiCad accu's zijn uitgesloten

B.2.4.6.W W Wens 6
Alle aangeboden batterijen zijn snel oplaadbaar.Snel oplaadbaar houdt in: een laadtijd van een lege batterij tot maximaal 180 
minuten voor het bereiken van de volledige capaciteit van de batterij

W 1

B.2.4.7.W W Wens 7 De batterij is van een door de portofoonfabrikant toegestaan merk en type. W 1

B.2.4.8.W W Wens 8 De batterij wordt voorzien van een leesbare ( MM-YYYY) vermelding van de fabrikagedatum. W 1

soort
U kunt de volgende typen batterijladers  leveren:

LDR.2.5.1.E E Eis 1
Een snellader in enkelvoudige uitvoering. Geschikt voor opladen van de portofoon met batterij en aangesloten accessoires of 
alleen de batterij. Werkspanning 230 Volt AC.

KO

LDR.2.5.2.W W Wens 2
Een snellader in enkelvoudige of meervoudige uitvoering is geschikt voor opladen van de portofoon met batterij en 
aangesloten accessoires of alleen de batterij. Werkspanning 230 Volt AC.

W 3

LDR.2.5.3.W W Wens 3
Een snellader in enkelvoudige uitvoering. Geschikt voor opladen van de portofoon met batterij en aangesloten accessoires of 
alleen de batterij. Werkspanning van 11 tot 30 V DC waarbij het maximale stroomverbruik omschreven wordt.

W 3

LDR.2.5.4.W W Wens 4
Een snellader in meervoudige uitvoering. Geschikt voor opladen van de portofoon met batterij en aangesloten accessoires of 
alleen de batterij. Werkspanning van 11 tot 30 V DC waarbij het maximale stroomverbruik door  u opgegeven wordt.

W 3

LDR.2.5.5.W W Wens 5
Voor alle laders geldt dat de portofoon of de batterij stevig in deze lader gefixeerd is zonder dat dit het uitnemen ervan 
bemoeilijkt.

W 3 beoordeling in praktijktest

LDR.2.5.6.W W Wens 6
Alle aangeboden typen batterijladers zijn snelladers. Onder snelladen wordt verstaan: een laadtijd van een lege batterij van 
maximaal 180 minuten voor het bereiken van de volledige capaciteit van de batterij.

W 3 sneller laden scoort hoger

LDR.2.5.7.E E Eis 7
Portofoons kunnen ongelimiteerde tijd continu in de (voertuig)lader geplaatst worden zonder een teruglopende 
batterijcapaciteit, of overige schade aan de batterij / lader / portofoon te veroorzaken.

KO

LDR.2.5.8.W W Wens 8
Tijdens het laden van de portofoon in één van de aangeboden laders is de portofoon als deze aanstaat deze volledig 
functioneel. (in deze situatie is een maximale laadtijd van 240 min toegestaan)

W 3

LDR.2.5.9.E E Eis 9 Alle laders zijn voorzien van een laadindicatie met tenminste de signaleringen  laden  en  vol. KO

soort
CK.2.6.1.W W Wens 1 Voor de door U aangeboden portofoons is een carkit leverbaar W 3

CK.2.6.2.W W Wens 2 Als de Portofoon in een Car-kit is geplaatst kan de portofoon de specifieke ‘car-kit instellingen‘  gebruiken W 1

CK.2.6.3.W W Wens 3 Als de Portofoon in een Car-kit is geplaatst kan achtergrondverlichting van het toetsenbord en het display in een " continu  
uit"  stand worden gezet.

W 1

CK.2.6.4.W W Wens 4 Indien de Portofoon een externe antenneaansluiting heeft, dan zal de portofoon, wanneer geplaatst in een Car-kit, ook voor 
de GPS ontvangst gebruik  maken van een externe antenne

W 1

3.0 Accessoires
soort

RSM 3.0.1.E E Eis 1
U biedt minimaal twee versies Remote Speaker Microfoons aan, een voor gebruik onder "normale' werkomstandigheden  
(RSMN), en een voor gebruik onder zware werkomstandigheden ( RSMZ).

KO

soort

2.3 Technische eisen voeding

referentie 2.4. Eisen/wensen t.a.v. de batterij van de portofoon

referentie 2.6. Wensen t.a.v. de portofoon in combinatie met een carkit

referentie 2.5. Eisen/wensen met betrekking tot batterijlader

3.0 Eisen met betrekking tot Remote Speaker Microphone (RSM)

3.1 Eisen/wensen met betrekking tot Remote Speaker Microphone voor gebruik onder normale omstandigheden (RSMN)

referentie 

referentie 
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RSMN 3.1.1.E E Eis 1

U biedt een Remote Speaker Microfoon (RSM) bij de portofoon aan. Deze RSM is direct aan te sluiten op de portofoon en 
tenminste voorzien van: luidspreker, microfoon, duidelijk afwijkend gekleurde noodknop, zendschakelaar en aansluiting voor 
de aangeboden helmset. De noodknop op de RSM is functioneel en v.w.b. de bediening gelijkwaardig aan de noodknop op 
de portofoon.

KO

RSMN 3.1.2.E E Eis 2
Bij het bedienen van de noodknop (van de portofoon of RSM) dient, bij aangesloten RSM, de microfoon in de RSM of 
aangesloten helmset actief te zijn.

KO

RSMN 3.1.3.E E Eis 3 U garandeert een goede functionele samenwerking tussen de door u aangeboden RSM in combinatie met de portofoon KO
RSMN 3.1.4.W W Wens 4 De aangeboden RSM is voorzien van een regelbare volumeregeling W 3
RSMN 3.1.5.E E Eis 5 De aangeboden RSM is spatwater- en stofdicht volgens EN 60529 klasse IP55. KO
RSMN 3.1.6.W W Wens 6 De RSM voldoet bij voorkeur aan een hogere klasse volgens EN 60529 dan genoemd in 3.1.5.E W 1
RSMN 3.1.7.W W Wens 7 De geluidsdruk van de luidspreker van de RSM bedraagt  85dB(A) op 30 cm afstand bij  maximale volumestand. W 2

RSMN 3.1.8.E E Eis 8
Er is bij de aangesloten RSM een goede spraakverstaanbaarheid, bij de gebruikerstest tenminste beoordeeld met "goed" 
voor zowel  sprekerherkenbaarheid als de spraakkwaliteit.

KO
door het testteam beoordeeld 

minder dan "goed" is KO

RSMN 3.1.9.W W Wens 9 Het volume van de RSM is in elk geval regelbaar via de portofoon. W 3
RSMN 3.1.10.E E Eis 10 De kabel van portofoon naar RSM en de RSM zelf  voldoen minimaal aan de norm UL94 V-0 KO
RSMN 3.1.11.W W Wens 11 De RSM is voorzien van een (bij voorkeur draaibare) robuuste bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMN 3.1.12.W W Wens 12 De RSM is voorzien van een  eenvoudig te vervangen bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMN 3.1.13.E E Eis 13 De PTT zendtoets heeft een duidelijk voelbaar schakelmoment. KO

soort

RSMZ 3.2.1.E E Eis 1

U biedt een Remote Speaker Microfoon (RSM) bij de portofoon aan. Deze RSM is direct aan te sluiten op de portofoon en 
tenminste voorzien van: luidspreker, microfoon, duidelijk afwijkend gekleurde noodknop, zendschakelaar en aansluiting voor 
de aangeboden helmset. De noodknop op de RSM is functioneel en v.w.b. de bediening gelijkwaardig aan de noodknop op 
de portofoon.

KO

RSMZ 3.2.2.E E Eis 2
Bij het bedienen van de noodknop (van de portofoon of RSM) dient, bij aangesloten RSM, de microfoon in de RSM of 
aangesloten helmset actief te zijn.

KO

RSMZ 3.2.3.E E Eis 3 U garandeert een goede functionele samenwerking tussen de door u aangeboden RSM in combinatie met de portofoon KO
RSMZ 3.2.4.E E Eis 4 De geleverde RSM is minimaal spatwater- en stofdicht volgens EN 60529 klasse IP67. KO
RSMZ 3.2.5.W W Wens 5 De aangeboden RSM is voorzien van een regelbare volumeregeling W 3

RSMZ 3.2.6.E E Eis 6 De geluidsdruk van de luidspreker van de RSM is 85dB(A) op 30 cm afstand bij maximale volumestand. KO

RSMZ 3.2.7.E E Eis 7
Er is bij de aangesloten RSM een goede spraakverstaanbaarheid, bij de gebruikerstest tenminste beoordeeld met "goed" 
voor zowel  sprekerherkenbaarheid als de spraakkwaliteit

KO
door het testteam beoordeeld 

minder dan "goed" is KO

RSMZ 3.2.8.W W Wens 8 Het volume van de RSM is in elk geval regelbaar via de portofoon. W 3
RSMZ 3.2.9.E E Eis 9 De kabel van portofoon naar RSM en de RSM  voldoen minimaal aan de norm UL94 V-0 KO

RSMZ 3.2.10.W W Wens 10
De kabel van portofoon naar RSM en de RSM zelf  behouden  vormvastheid bij een blootstelling aan 800 graden C 
gedurende 10 seconden 

W 3
Aantonen middels een 

verklaring na een uitgevoerde  
"Thermo-Man®" test

RSMZ 3.2.11.W W Wens 11 De RSM is voorzien van een (bij voorkeur draaibare) robuuste bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMZ 3.2.12.W W Wens 12 De RSM is voorzien van een  eenvoudig te vervangen bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMZ 3.2.13.E E Eis 13 De PTT zendtoets heeft een duidelijk voelbaar schakelmoment. KO

soort

RSMG 3.3.1.E E Eis 1
U biedt een bediening bij de portofoon aan t.b.v. gebruik in een gaspak. Deze bediening is direct aan te sluiten op de 
portofoon. Deze bediening dient minimaal voorzien te zijn van: zendschakelaar en aansluiting voor het aangeboden helmset.

KO

RSMG 3.3.2.E E Eis 2 U garandeert een goede functionele samenwerking tussen de door u aangeboden bediening in combinatie met de portofoon KO

RSMG 3.3.3.W W Wens 3 De aangeboden bediening is spatwater- en stofdicht volgens EN 60529 klasse IP55. W 3

RSMG 3.3.4.E E Eis 4
Er is bij de aangesloten bediening en HCS een goede spraakverstaanbaarheid, bij de gebruikerstest tenminste beoordeeld 
met "goed" voor zowel  sprekerherkenbaarheid als de spraakkwaliteit.

KO
door het testteam beoordeeld 

minder dan "goed" is KO
RSMG 3.3.5.E E Eis 5 Het volume bij een aangesloten bediening dient in ieder geval regelbaar te zijn via de portofoon. KO
RSMG 3.3.6.W W Wens 6 De bediening is voorzien van een robuuste bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMG 3.3.7.W W Wens 7 De bediening is voorzien van een  eenvoudig te vervangen bevestigingsclip. W 3 beoordeling in praktijktest
RSMG 3.3.8.E E Eis 8 De PTT zendtoets heeft een duidelijk voelbaar schakelmoment. KO

soort

HCS 3.4.1.E E Eis 1
U biedt minimaal 2 versies Helm Communicatie Sets aan, een voor gebruik onder "normale' werkomstandig heden ( HCSN) 
en een voor gebruik onder zware werkomstandigheden ( HCSZ).

KO

soort

3.2 Eisen/wensen met betrekking tot Remote Speaker Microphone voor gebruik onder zware omstandigheden (RSMZ)

3.4 Eisen met betrekking tot de Helmcommunicatiesets (HCS)

3.5 Eisen met betrekking tot de Helmcommunicatiesets voor gebruik onder normale werkomstandigheden (HCSN)

3.3 Eisen/wensen met betrekking tot bediening voor gebruik in een gaspak (RSMG)

referentie 

referentie 

referentie 

referentie 
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HCSN 3.5.1.E E Eis 1
U biedt een helmset aan, inclusief bevestigingsmiddelen,  geschikt voor gebruik met de geleverde portofoon en voor gebruik 
in diverse in Nederland gangbare merken/typen brandweerhelmen zonder dat dit de certificering van de helm aanpast.

KO

HCSN 3.5.2.E E Eis 2
U garandeert een goede functionele samenwerking tussen de aangeboden HCS en de door u aangeboden RSM en 
portofoon.

KO

HCSN 3.5.3.E E Eis 3 De aangeboden HCS is op eenvoudige wijze links en rechts in te bouwen in de diverse merken/typen brandweerhelmen. KO

HCSN 3.5.4.E E Eis 4 De aangeboden HCS is op eenvoudige wijze in te bouwen zonder dat dit de certificering van de helm aantast. KO

HCSN 3.5.5.E E Eis 5
De verbinding tussen bediendeel en helmset is voor de veiligheid van de gebruiker voorzien van een eenvoudig te herstellen 
verbreekcontact.

KO

HCSN 3.5.6.E E Eis 6 De kabel van HCS naar RSM alsmede de stekerverbinding voldoen minimaal aan de norm UL94 V-0 KO
HCSN 3.5.7.E E Eis 7 Het helmset van de geleverde HCS is spatwater- en stofdicht volgens tenminste EN 60529 klasse IP55 KO
HCSN 3.5.8.E E Eis 8 De maximale geluidsdruk van de HCS is gelimiteed conform de vigerende ARBO regelgeving. KO

soort

HCSZ 3.6.1.E E Eis 1
U biedt een helmset aan, inclusief bevestigingsmiddelen,  geschikt voor gebruik met de geleverde portofoon en voor gebruik 
in diverse in Nederland gangbare merken/typen brandweerhelmen zonder dat dit de certificering van de helm aanpast.

KO

HCSZ 3.6.2.E E Eis 2
U garandeert een goede functionele samenwerking tussen de aangeboden HCS en de door u aangeboden RSM en 
portofoon.

KO

HCSZ 3.6.3.E E Eis 3 De aangeboden HCS is op eenvoudige wijze links en rechts in te bouwen in de diverse merken/typen brandweerhelmen. KO
HCSZ 3.6.4.E E Eis 4 De aangeboden HCS is op eenvoudige wijze in te bouwen zonder dat dit de certificering van de helm aantast. KO

HCSZ 3.6.5.E E Eis 5
De verbinding tussen bediendeel en helmset is voor de veiligheid van de gebruiker voorzien van een eenvoudig te herstellen 
verbreekcontact.

KO

HCSZ 3.6.6.E E Eis 6 De kabel van HCS naar RSM alsmede de stekerverbinding voldoen minimaal aan de norm UL94 V-0 KO

HCSZ 3.6.7.W W Wens 7 De kabel van RSM naar HCS behoudt  vormvastheid bij een blootstelling aan 800 graden C gedurende 10 seconden W 3
Aantonen middels een 

verklaring na een uitgevoerde  
"Thermo-Man®" test

HCSZ 3.6.8.E E Eis 8 De helmset van de geleverde HCS is ten minste spatwater- en stofdicht volgens tenminste EN 60529 klasse IP55 KO
HCSZ 3.6.9.E E Eis 9 De maximale geluidsdruk van de HCS is gelimiteed conform de vigerende ARBO regelgeving. KO

soort

HCSE 3.7.1.E E Eis 1 De geluidsdruk van oorplastieken voldoet aantoonbaar aan de vigerende ARBO eisen die voor dit soort apparatuur zijn 
vastgesteld.

KO

HCSE 3.7.2.E E Eis 2 De oorplastiek is aan de spreek luisterset verbonden op een wijze die een onbedoeld losraken onmogelijk maakt KO

HCSE 3.7.3.W W Wens 3 Het oorplasiek is geschikt of geschikt te maken voor verschillende afmetingen oren voor zowel links als rechts gebruik. Het 
zal geen volledige afsluiting van het omgevingsgeluid veroorzaken .

W 3

HCSE 3.7.4.W W Wens 4 Het  oorplastiek is na gebruik eenvoudig te reinigen zonder vervanging van componenten en is niet van een materiaal zijn 
gemaakt dat allergische reacties kan veroorzaken.

W 2
verklaring leverancier, 

eenvoudiger reinigen is beter
HCSE 3.7.5.W W Wens 5 De geluidskwaliteit mag door het gebruik van een oorplastiek niet verminderen bij zenden en ontvangen. W 3

soort

LDRV 3.8.1.E E Eis 1 De portofoon of accu is mechanisch aan de lader verbonden op een wijze die een onbedoeld losraken onmogelijk maakt. KO

LDRV 3.8.2.E E Eis 2 De portofoon is mechanisch aan de lader verbonden op een wijze dat deze in één handeling uitgenomen kan worden. KO

LDRV 3.8.3.E E Eis 3 De portofoon kan met aangesloten accessoires in de lader geplaatst worden KO

LDRV 3.8.4.W W Wens 4 De laders zijn voorzien van een eenvoudige signalering welke de status van het laadproces aangeeft. W 3

LDRV 3.8.5.W W Wens 5 De laders zijn voorzien van een eenvoudige signalering welke een defect van de accu aangeeft. W 2

LDRV 3.8.6.W W Wens 6 Het is mogelijk in de lader de accu van de portofoon op te laden zonder dat deze aan de portofoon verbonden is. W 2

LDRV 3.8.7.W W Wens 7 De voertuiglader is geschikt voor een voedingsspanning van minimaal 11 en maximaal 30 Volt gelijkspanning W 2

LDRV 3.8.8.W W Wens 8
U geeft aan wat de nominale stroom is welke de voertuiglader aan het boordnet onttrekt bij het laden van een ingeschakelde 
portofoon, laden volledig lege accu en onderhouden geladen accu

W 1

referentie soort

PRG 3.9.1 E Eis 1
U biedt voor de door u aangeboden portofoons de bijpassende programmeermiddelen inclusief software, alle eventueel 
toekomstige noodzakelijke updates en licenties aan.

KO

PRG 3.9.2 W Wens 2 De programmeerapparatuur wordt via een USB-poort aangesloten op een laptop of desktop PC. W 3

PRG 3.9.3 E Eis 3 Deze  programmeersoftware is Nederlandstalig of Engelstalig. KO
PRG 3.9.4 E Eis 4 De programmeersoftware is tenminste geschikt voor gebruik onder gangbare MS Windows versie XP of recenter. KO

3.9 Eisen/wensen met betrekking tot programmeer hard- en software

referentie 

referentie 3.7 Eisen/wensen met betrekking tot aangeboden "in Ear" luidsprekers of oorplastieken(HCSE)

referentie 3.8 Eisen/wensen met betrekking tot de accu of portofoonlader met voertuigvoeding

3.6 Eisen/wensen met betrekking tot de Helmcommunicatiesets voor gebruik onder Zware werkomstandigheden (HCSZ)
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PRG 3.9.5 W Wens 5
U levert bij gunning van de opdracht een compleet overzicht aan van de te programmeren parameters in de portofoon en in 
de Mens-Machine-Interface,  inclusief opgave en verklaring van de volgens u optimale niveaus en instellingen.

W 3

referentie soort

PRG 3.10.1 E Eis 1
U gaat akkoord met het hanteren van 5 verschillende servicelevels zoals omschreven in het beschrijvend document 
paragraaf 1.7.

KO

PRG 3.10.2 W Wens 2 U geeft responstijd op voor reparatie van aangeboden apparatuur per servicelevel. W 1

3.10 Eisen/wensen met betrekking tot onderhoud
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