MODEL

MYJKA DO OCZU
NA KRAN

ZALETY:

G1100
MODEL

G1101

pasuj¹ na dowolny kran
nie ograniczaj¹ funkcji kranu
znak BHP z instrukcj¹ w komplecie
³atwa instalacja – nakrêcasz zamiast perlatora

OPIS:
Myjka nakrêcana na kranie zamienia dowolny kran w natrysk bezpieczeñstwa do przep³ukania
oczu, nie ograniczaj¹c jego funkcji. Mo¿e byæ montowana nad zlewem, w miejscu gdzie jest
prawdopodobieñstwo wypadku. W razie niebezpieczeñstwa ³atwo j¹ zlokalizowaæ, bo
instynktownie kierujesz siê w kierunku kranu. Oczomyjka zapewnia ci¹g³y strumieñ wody
p³yn¹cy z dwóch g³owic umo¿liwiaj¹c szybkie op³ukanie oczu oraz twarzy. Gdy chcemy op³ukaæ
oczy b¹dŸ twarz (nie podczas wypadku) mo¿na nastawiæ lekko ciep³¹ wodê, czego nie oferuj¹
¿adne inne myjki, bo w nich woda jest zawsze zimna.
?: Na czym polega ró¿nica pomiêdzy modelami G1100 a G1101 ?
!: W G1100 strumienie wody s¹ skierowane prosto w górê, a w G1101 krzy¿uj¹ siê dla
wiêkszego komfortu przep³ukania oczu.

URUCHAMIANIE:
Zawór otwiera siê przy poci¹gniêciu za dŸwigniê (na zdjêciu z napisem POCI¥GNIJ) i pozostaje
otwarty dopóki siê go rêcznie zamknie. Podczas gdy myjka nie jest aktywna g³owice s¹ przykryte
kapturkami by zapobiec przedostawaniu siê py³u i kurzu do œrodka (w czerwonym kolorze).
Podczas przemywania oczu nie trzeba przytrzymywaæ dŸwigni, rêce s¹ wolne. Gdy myjka przestaje
byæ potrzebna po wciœniêciu dŸwigni ponownie mo¿emy korzystaæ z kranu, dziêki zaworowi
przelotowemu. Dok³adna procedura przemywania oczu znajduje siê na za³¹czonej tabliczce.

INSTALACJA:
1. Odkrêciæ z wylewki kranu perlator. 2. Na jego miejsce nakrêciæ natrysk. Myjka posiada gwint
wewnêtrzny M22x1. W laboratoriach mog¹ byæ zainstalowane krany o innych œrednicach wylewek.
W takim przypadku nale¿y u¿yæ jednej z trzech do³¹czonych z³¹czek (przejœciówek).
3. Poluzowaæ czerwone kapturki tak aby strumieñ sam móg³ je zrzuciæ.
4. K¹t ustawienia g³owic natryskowych mo¿na zmieniaæ za pomoc¹ klucza nastawnego.
5. Przymocowaæ znak informacyjny BHP na œcianê nad zlewem.

G1100

KONSERWACJA:
1. Wcelu oczyszczenia sitek g³owice natryskowe mo¿na rozkrêciæ. 2. G³owice natryskowe
powinny byæ zawsze przykryte kapturkami chroni¹cymi je przed py³em i kurzem. 3.
Natryski do przemywania oczu powinny byæ testowane raz w tygodniu.
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CERTIFICATE OF CONFORMITY

Issued by:

We hereby declare that:

EMERGENCY SHOWERS
and EYEWASHES (Gxx series)
Comply with the following standards:

PN-EN 15154-1: 2006 (U)
Laboratory emergency safety showers - Part 1: Plumbed-in body
showers

PN-EN 15154-2: 2006 (U)
Laboratory emergency safety showers - Part 2: Plumbed-in eye
washes

