MB 80 ST RVS Oogdouche
De MB 80 ST Oogdouche / Gezichtsdouche is
van RVS materiaal bak met een scharnierbare
deksel (inclusief pictogram) op standpijp (1”
BSP of 1 ¼” BSP), standaard geschikt voor
binnenopstelling en vloermontage. Deze deksel
is tevens gelijk de bediening van de oogdouche
(naar achteren kantelen en het water begint
direct te stromen). Indien de deksel weer
gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch.
Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche
uiteraard schoon en hygiënisch. Oogdouche is
voorzien van perlators (eventueel aangevuld
met zwart rubber oogkappen). Deze perlators
zorgen
voor
een
aangename,
zachte,
mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig
aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een
afvoer aanwezig. Tevens is er een “flow”
regelaar aanwezig voor het instellen van het
juiste sproeibeeld. Na gebruik kan als optie de
oogdouche automatisch leeg drainen. De
standpijp kan als water toevoer fungeren of als
afvoer, graag vermelden bij eventuele opdracht.
De unit kan met de vloermontageplaat op de
grond bevestigd worden. Minimale waterdruk is
2 bar.

MB80 ST RVS Oogdouche

Specificaties:

bij standpijp als water toevoer Wateraansluiting: 1” of 1 ¼” BSP inwendig
bij standpijp als water afvoer, Wateraansluiting: 15 mm knelkoppeling of ½” BSP uitwendig schroefdraad
of 12 mm "Push / Speed - Fit" of anders op uw specificatie
waterdruk 2 bar
water opbrengst: 12 liter per minuut
handbediening
regelaar
filters aanwezig
afmetingen 310x510x1200 mm (BxDxH)
oogdouche kleur RVS
standpijp kan dienen als water toe-/afvoer, in verschillende kleuren leverbaar
materiaal: gegalvaniseerd staal eventueel met coating, RVS, messing, kunststof
vloermontageplaat: 1" 150x150 mm, gaten h.o.h. 100 4xø15 mm
voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:
voetpedaal
automatische drain
handdouche
afstandsmelders
automatische spoel units
verlichting
pictogram
verwarming
zwart rubber oogkappen
Y-strainer filter
mengventiel
opstaprooster
meer opties op aanvraag mogelijk
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