Øyedusj

Modell W171B
Spesifikasjoner
Beholder: 28 cm gul plastbeholder som tåler
alkalier, saltoppløsninger, oljer og de fleste syrer.
Dusjhode: doble patenterte dusjhoder i gul
ABS-plast for dusj av øynene (modell 1050FC).
Støvbeskytter beskytter dusjhodene og utløses
automatisk av vanntrykk.
Bruk: den rustfrie trykkplaten i stål styres av en
kromatert messingkuleventil som har en rustfri
kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen.
Skilt: universelle nødskilt er inkludert.
Vannstrøm: automatisk regulering sikrer
konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.
Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter
på 50/50 som filtrerer slik at avfall ikke kommer i vannet.
Montering: veggkonsoll i eloksert aluminium.
Vannlås: 1 1/2" IPS kromatert vannlås.
W171B

Detaljer
Tilførsel: 1/2" IPS
Avløp: 1 1/4" IPS
Bruttovekt: 3,1 kg

Kombinert ansikt- og øyedusj
Modell W360BT
Spesifikasjoner
Beholder: 28 cm rustfritt stål med et blankt ytre.
Dusjhode: patenterte dusjhoder i gul ABS-plast for dusj av øyne
og ansikt. Hodene har støvbeskytter og utløses automatisk ved
vanntrykk (modell WP1101.14FC).
Bruk: den rustfrie trykkplaten styres av en kromatert messingkuleventil som har en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å
trykke på platen.
Skilt: universelle nødskilt er inkludert.
Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm,
selv ved varierende trykk.
Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50
som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.
Montering: veggkonsoll i eloksert aluminium. Modell W361 har
en gulvflens på 22,9 cm i diameter, og et varmgalvanisert stålrør med et 53 cm langt selvklebende fargebånd i sikkerhetsgrønt og gult for å vises.
Vannlås: 1 1/2" IPS kromatert vannlås.
W360BT

Detaljer
Tilførsel: 1/2" IPS
Avløp: 1 1/2" IPS
Bruttovekt: 3,8 kg

Nøddusj
Modell W865H
Spesifikasjoner
Dusjhode: 25,4 cm rustfritt stål.
Bruk: stang i rustfritt stål som styrer en kromatert
messingkuleventil, med en arm i rustfritt stål. Vannet
utløses ved å dra i stangen.
Skilt: universelle nødskilt er inkludert.
Rørnett: 1" varmgalvanisert stålrør.
Strømningsregulering: 76 liter pr. minutt.
W865H

Detaljer
Tilførsel: 1" IPS
Bruttovekt: 4,6 kg

Disse to sidene inneholder en liten del av vårt totale sortiment.
Ønsker du ytterligere informasjon – be om egen katalog.
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Øyevern

Kombinert øye- og nøddusj

Ansiktsvern
Sveiseutstyr
Hørselsvern
Hodevern
Åndedrettsvern
Instrumenter
Kroppsvern
Vernefottøy

Model W9200

Tilførsel: 1 1/4" IPS
Avløp: 1 1/4" IPS
Bruttovekt: 23,2 kg
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Regntøy

Tilførsel: 1 1/4" IPS
Avløp: 1 1/4" IPS
Bruttovekt: 21,9 kg

Detaljer:

Profil

Detaljer

Arbeidstøy

Beholder: gul ABS-plast med UV-inhibitorer som er resistent mot alkalier,
saltløsninger, oljer, de fleste syrer, sol, fargeforandringer og sprøhet.
Dusjhoder: patentert dusjhode med god vannspredning som dekker hele
ansiktet. Støvbeskytter i gul ABS-plast som kan klappes opp. Så lenge
trykkplaten holdes nede åpnes støvbeskytterne øyeblikkelig ved vanntrykk.
Bruk: den rustfrie trykkplaten og fotpedalen i stål styrer en kromatert
messingkuleventil med en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å
trykke på platen eller pedalen.
Skilt: universelle nødskilt er inkludert.
Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved
varierende trykk på 2 - 6 bar. Utløpsåpningen kan rengjøres ved
tilstopping eller byttes ut hvis vanntrykket stiger eller faller.
Vannfilter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som
filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.
Filtersystem: internt skumfilter for driftssikker betjening og som lett kan
fjernes ved rengjøring og vedlikehold.
W9200

Beholder: 28 cm rustfri stålbeholder med et blankt ytre.
Dusjhoder: patentert doble anti surge dusjhoder i rustfritt stål (modell
WP1000SS). Hodene har støvbeskyttere og utløses automatisk ved vanntrykk.
Ansiktsdusjring: kun modell W9341, hevet, rund ansiktsdusjring i rustfritt
stål med 16 hull som gir jevn dusj over hele ansiktet (modell WP1200).
Bruk: stiv trykkplate og fotpedal drives av en kuleventil i rustfritt stål av type
306. Modell W9342FP aktiviseres av en stor trykkplate i stål. Ventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann etter stenging for å unngå frysing.
Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller
hva som er påkrevd.
Støvbeskytter: gul ABS-plast dekker beholderen fullstendig og beskytter den
mot støv og annen miljømessig tilsmussing.
Vannstrøm: automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.
Filter: veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik
at avfall ikke kommer i vannet.
W9341

Fallsikring

Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

Øye- og
nøddusj

Dusjhode: 25,4 cm gul ABS-plast.
Bruk: stang i rustfritt stål som styrer en kromatert messingkuleventil,
med en arm i rustfritt stål. Vannet utløses ved å dra i stangen.
Vannstrøm: 76 liter pr. minutt.
Standard: gulvflens på 22,9 cm med 1 1/4" varmgalvanisert stålrør. To
selvklebende fargebånd på 53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke
synligheten.

Førstehjelp

Spesifikasjoner dusj

Dusjhode: 25,4 cm rustfritt stål.
Bruk: modell W9341 har en enkel trekkstang i rustfritt stål med en kuleventil i rustfritt stål av type 316. På modell W9341FP utløses vannet ved
trykk på trykkplaten. Kuleventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En
spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann
etter stenging for å unngå frysing. Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller hva som er påkrevd.
Strømningsreguering: 76 liter pr. minutt.
Standard: gulvflens på 22,9 cm i diameter, i rustfritt stål, med 1 1/4" rustfritt stålrør og armatur i ståltype 304. To selvklebende fargebånd på
53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke synligheten.

Hansker
syntetisk

Spesifikasjoner dusj

Hansker
skinn

Model W9341

