Productinformatieblad
STD-45G/P
STD-45GS/P

Oog-/gelaatsdouche - aangesloten op
waterleiding
Op sokkel gemonteerde oog-/gelaatsdouche. Dit systeem is leverbaar met
leidingen van verzinkt of roestvrij staal (316L). Deze oog-/gelaatsdouche
voldoet aan de ANSI-normen en is voorzien van een kap om de kom en
sproeikoppen te beschermen tegen stof en vuil. Het systeem is ontworpen
voor een snelle en eenvoudig bediening. Het hoge debiet van de beluchte
sproeikoppen garandeert een efficiënte spoeling van de ogen en het gelaat.

Specificaties
MATERIALEN
LEIDINGEN EN KOPPELINGEN (G)

Verzinkt zacht staal met buizen en koppelingen van 150 lbs met gemiddelde wanddikte

LEIDINGEN EN KOPPELINGEN (GS)

Roestvrij staal (316L) met buizen en koppelingen van 150 lbs met gemiddelde wanddikte

KOM/DEKSEL VAN OOG-/GELAATSDOUCHE

Kap van acryl

SPROEIKOPPEN VOOR OOGDOUCHE

Verchroomd messing met roestvrijstalen raster

STANDAARD AFWERKING (verzinkt zacht staal)

Groene poedercoating (ook in andere kleuren

STANDAARD AFWERKING (roestvrij staal)

Geborsteld (kan worden gelakt)

AANSLUITINGEN
WATERTOEVOER

11/4” BSP (vrouwelijk)

ONTWERPBEDRIJFSDRUK

2.0 to 6 BAR G (29 to 87 PSI)
(higher supply pressures accommodated with the incorporation of the optional pressure reducing valve)

TESTDRUK

10,3 barg (149 psi)

MINIMUMDEBIET

min. 12 l/min (3 US gal)

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF

5º C (41º F)

MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF

35º C (95º F)

BEDIENING
ACTIVERING OOG-/GELAATSDOUCHE

Trek de kap naar voren om de douche te activeren (ook leverbaar met optioneel voetpedaal voor handsfree
bediening)

GEWICHT en AFMETINGEN
AFMETINGEN (b x d x h)

320 x 464 x 1175 mm (12,6 x 18,3 x 46,3”)

GEWICHT

10kg (22lb)

Ga naar onze website voor meer informatie over ANSI/ISEA
Z358.1-2014, de internationale norm voor oog- en nooddouches:
www.hughes-safety.com

www.hughes-safety.com
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