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MB 250/80 Combinatie Nooddouche en Oogdouche

De MB 250/80 vorstbeveiligde type combinatie Nooddouches inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche
standaard geschikt voor buitenopstelling (vorst beveiligd) en vloermontage. De standpijp is geïsoleerd en
voorzien van elektrisch verwarmingslint (indien gewenst kan de tracing ook niet aangebracht worden). Deze
uitvoering heeft een 1¼” BSP standpijp en vloer montageplaat en is gecombineerd met de MB 80
Oogdouche / Gezichtsdouche met RVS opvangbak en met een scharnierbare RVS deksel (inclusief
pictogram). 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. De lichaamsdouche heeft
een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° 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 lichaamsdouche ofwel
plensdouche. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen).
Deze nood-douche perlators zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke
prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak van de oogdouche is een afvoer aanwezig. Tevens is er
een “flow” regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche draint
automatisch leeg na gebruik. Deze uitvoering is beschermt tegen vorst tot -30°C, op uw verzoek is het ook
een uitvoering mogelijk welke geschikt is voor lagere temperaturen. Minimale waterdruk: 2 bar.
We hebben ook mogelijkheden om de toevoerleidingen te beschermen tegen vorst met behulp van de
extra tracing of de MB 700.

Klik op de blauwe knop om een uniek interactief 3d-model te bekijken van de MB 250 serie. Hiermee kunt u
360 graden de MB 250 serie en de belangrijkste productopties bekijken. Wij hebben tevens andere
modellen in 3d. Klik op de rode knop om onze instructievideo te bekijken waarin we uitleggen hoe de MB
250/50 in elkaar wordt gezet en hoe u de douche bedient.

Bekijk interactief 3d-model
Bekijk instructievideo

Specificaties:
wateraansluiting: 1¼” BSP uitwendig 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, RVS, messing, kunststof
vorstbeveiligd tot -30°C, vloermontageplaat: 230x230 mm, gaten h.o.h. 180 mm 4xø15 mm
combinatie douche 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
verwarming
Y-strainer filter
mengventiel
opstaprooster
thermostaat
vorstbeveiligde aansluitmodule MB 700
meer nooddouche(s) opties op aanvraag mogelijk
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