MB 150/30 W Combinatie
Nooddouche en
Oogdouche Wand
montage
De MB 150/30 W Wand opgestelde Combinatie
Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief
Oogdouche / Gezichtsdouche geschikt voor
binnen opstelling en wandmontage. Deze
uitvoering heeft twee wand montage beugels
voor montage tegen de muur en is
gecombineerd met de MB 30 Oogdouche /
Gezichtsdouche met open RVS of kunststof
opvangbak. Op de opvangbak van de
oogdouche is een afvoer aanwezig. Wand
montageplaat: 290x30 mm, gaten h.o.h. 255
mm 2xø10 mm.

De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft
een speciale douchekop / Nozzle (volle 60°
kegel en geeft rotatie aan het water) voor een
effectieve en efficiënte werking. Standaard is de
watertoevoer aan de onderzijde, maar deze kan
op elke positie geplaatst worden waar u wenst.
RVS trekstang / triangel voor bediening van de
Nooddouche / Veiligheidsdouche.
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De Oogdouche / Gezichtsdouche heeft
stofdoppen op de perlators optioneel aangevuld
met zwart rubber oogkappen met scharnierbare
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stofdeksels (inclusief pictogram). Deze perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende,
zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Bediening van de oogdouche geschiedt middels
een RVS duw hendel. De stofdoppen moeten na gebruik terug geplaatst worden op de perlators.
Uitgevoerd met een "flow" regulator. Optioneel draint de oogdouche automatisch na gebruik leeg. Minimale
waterdruk: 2 bar. Dit model is beschikbaar voor verhuur.

De Nooddouche / Veiligdsdouche combinatie met oogdouche kan in diverse kleuren geleverd worden,
zoals bijv.; rood, groen, wit, geel, etc.. Standaard leveren wij deze in groen/wit.

Specificaties:
wateraansluiting: 1” BSP inwendig of anders op uw specificatie
waterdruk 2 bar
lichaamsdouche water opbrengst: 60 of 80 liter per minuut
oogdouche water opbrengst: 12 liter per minuut
handbediening
in verschillende kleuren leverbaar
materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
Wand montageplaat: 290x30 mm, gaten h.o.h. 255 mm 2xø10 mm
voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:
voetpedaal
automatische drain
afstandsmelders
automatische spoel units
cabine
flow regelaar
filter
verlichting
pictogram
handdouche
zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)

verwarming
Y-strainer filter
mengventiel
opstaprooster
meer opties op aanvraag mogelijk
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