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Mobilny prysznic bezpieczeństwa z
płaszczem i płynem do mycia oczu i twarzy
link do produktu:
https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/mobilny-prysznic-bezpieczenstwa-z-plaszczem-i-plynem-do-myci
a-oczu-twarzy.html
Cena:

28 290,00 zł brutto

Obniżka: -8%
Stara cena: 30 750,00 zł
Nr referencyjny: HSHJ040KGW

Opis produktu
Mobilny natrysk prysznic bezpieczeństwa STD-J-40K
Pojemność 114 litrów
Nadaje się do użytku wewnątrz lub na zewnątrz w temperaturze od 0 do + 40 stopni
Samodzielny, nie wymaga zasilania wodą z sieci i prądu , wymaga podłączenia kompresora nożnego lub standardowego
Łatwo manewrowany przez jedną osobę
Opis produktu
Do użytku w trybie gotowości w środowiskach, w których woda lub stały dopływ wody jest niedostępny.
Cechy produktu
Pojemność 114 litrów jest w stanie zapewnić stały przepływ wody pod prysznicem
Regulowany rozstaw kół pozwala na dopasowanie urządzenia przez standardowe otwory drzwiowe
Zakryte mycie oczu / twarzy chroni miskę i dyfuzory przed kurzem i zanieczyszczeniami
Dane techniczne:
MATERIAŁY BUDOWLANE
RURY I KSZTAŁTKI (GS) Stal nierdzewna
ZAWORY ROBOCZE Stal nierdzewna 316L
WYLOT PRYSZNICOWY Nylon formowany maszynowo 6
WYKOŃCZENIE STANDARDOWE Płaszcz z polietylenu
USŁUGI
WLOT WODY Szybkozłączka 1/2 ”
PROJEKTOWE CIŚNIENIE ROBOCZE 1,2 BAR G - PRE SET (17 PSI)
MINIMALNE PRZEPŁYWY Prysznic: minimum 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich). Do mycia oczu / twarzy: minimum 12 litrów / minutę (3
galony amerykańskie)
ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA ROBOCZA
MINIMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY 0º C (32º F)
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY OTOCZENIA 40º C (104º F)
OPERACYJNY
DZIAŁANIE NATRYSKU PRYSZNICOWEGO Dźwignia ręczna
OBSŁUGA OCZU / RĘKI Pociągnij pokrywę do przodu
MASY I WYMIARY
WYMIARY - ORIENTACJA STANDARDOWA (SxGxW) Niezmontowany: 835 mm (32,9 cala) x 1220 mm (48 cali) x 1450 mm (57,1 cala)
Zmontowany: 835 mm (32,9 cala) x 1421 mm (56 cali) x 2400 mm (94,5 cala)
WAGA (BEZ OPCJI) 95 kg (209 funtów)
POJEMNOŚĆ: 114 litrów (30 galonów amerykańskich)
Film pokazujący obsługę modelu STD-40K kliknij play na środku:
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