KARTA KATALOGOWA

Prysznic bezpieczeństwa z natryskiem do oczu G02
- cały z polerowanej stali nierdzewnej

ZASTOSOWANIE: Prysznic bezpieczeństwa pozwala przepłukać całe ciało z
góry. Zintegrowana myjka do oczu pozwala przepłukać oczy delikatnym
strumieniem. Urządzenia działają niezależnie od siebie.
URUCHAMIANIE: Prysznic uruchamia się poprzez pociągnięcie za sztywne
cięgno ze stali nierdzewnej. Pozostaje on w pozycji otwartej, aż do ręcznego
zamknięcia. Myjka do oczu uruchamia się poprzez naciśnięcie ręką lub
łokciem klapki z pomarańczową strzałką znajdującą się po prawej stronie
urządzenia. Zawór pozostaje otwarty, aż do ręcznego zamknięcia.
WYKONANIE: Urządzenie wykonane jest w całości z polerowanej
kwasoodpornej stali nierdzewnej. Podstawa mocująca do podłogi wykonana
jest blachy aluminiowej o grubości 20 mm, malowanej proszkowo na szaro.
PODŁĄCZENIE DO SIECI WODNEJ: Można podłączyć w dwóch
miejscach. 1. - do trójnika na wysokości półtora metra lub 2. - na samej górze
do pionowej rury idącej z góry. Wybór miejsca podłączenia polega na
przełożeniu korka - zatyczki. W dwóch wypadkach na wejściu jest gwint
wewnętrzny jedno calowy. Podłącza się jedynie do zimnej wody.
PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI: Wykorzystana woda z prysznica
spada na posadzkę. Wykorzystana woda z myjki do oczu odprowadzana jest
poprzez pionową rurę będącą konstrukcją w dół. Na wysokości 23 cm
znajduje się trójnik, przez który można podłączyć urządzenie do kanalizacji.
Zaleca się przy tym wykonanie na przyłączu syfonu. Trójnik odprowadzający
posiada gwint wewnętrzny jednocalowy.
MOCOWANIE DO PODŁOGI: Podstawa o średnicy 23 cm posiada trzy
wpusty na śruby o średnicy 9 mm. Zalecany jest montaż do podłogi w co
najmniej 3 miejscach. Śruby nie są załączone.
ZNAK BHP: Załączony do kompletu wraz z opaskami mocującymi do rury i
zaczepami. Zawiera dodatkowo instrukcję obsługi dla prysznica oraz dla
myjki do oczu, po polsku. Format A4 - sztywna tabliczka z PVC.
PODSTAWOWE WYMIARY: Wysokość maksymalna nie przekracza 2,3
metra. Wysokość głowic natryskowych myjki do oczu to 1 metr. Średnica
wszystkich rur to jeden cal. Średnica czaszy prysznica wynosi 22 cm. Średnica
misy myjki do oczu wynosi 28 cm.
ATESTY: Urządzenie posiada atest Państwowego Zakładu Higieny numer
HK/W/0688/01/2011, jest też zgodne z europejskimi normami :
- PN-EN 15154-1:2006 Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w
laboratorium – Część1: Prysznice do ciała przyłączone do instalacji
wodociągowej,
- PN-EN 15154-2:2006 Prysznice ratunkowe – Bezpieczeństwo w
laboratorium – Część2: Myjki do oczu przyłączone do instalacji
wodociągowej.

Prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu
wykonanie: stal nierdzewna kwasoodporna typu 304 i 316 - poler
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