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Mobilny prysznic bezpieczeństwa z
płukaniem oczu - twarzy oczomyjka
nieogrzewany
link do produktu:
https://dotare.pl/oczomyjki-bhp/nieogrzewany-mobilny-prysznic-bezpieczenstwa-z-plukaniem-oc
zu-twarzy.html
Cena:

24 506,40 zł brutto

Obniżka: -8%
Stara cena: 26 637,40 zł
Nr referencyjny: HSHS040KGV

Opis produktu
Nieogrzewany mobilny prysznic bezpieczeństwa z płukaniem oczu - twarzy
Nieogrzewana mobilna autonomiczna jednostka ratunkowa o pojemności 114 litrów
prysznic bezpieczeństwa z myciem oczu / twarzy. Zawierający cylinder wyłożony polipropylenem, stal nierdzewna rama i duże opony pneumatyczne, ułatwiające
manewrowanie jedna osoba.
W przypadku dużych odległości lub nierównych powierzchni opcjonalna rama „A” z można zamontować zaczep holowniczy. Ponadto odstępy między kołami
można zmienić, umożliwiając to urządzeniu pasują do standardowych otworów drzwiowych.
Pojemność 114 litrów
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach
Samodzielny, nie wymaga zasilania w wodę z sieci
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
MATERIAŁY BUDOWLANE
RURY I ARMATURA (GS) Stal nierdzewna
ZAWORY OPERACYJNE Stal nierdzewna 316L
WYJŚCIE NATRYSKOWE NATRYSKU Formowany nylon 6
WYKOŃCZENIE STANDARDOWE Biały lakierowany zbiornik
USŁUGI
WLOT WODY 1/2 ”szybkie zwalnianie
PROJEKT CIŚNIENIE ROBOCZE 1.2 BAR G - ZESTAW WSTĘPNY (17 PSI)
MINIMALNE STAWKI PRZEPŁYWU Prysznic: minimum 76 litrów / minutę (20 galonów amerykańskich). Mycie oczu / twarzy: minimum 12 litrów / minutę (3
galony amerykańskie)
ŚRODOWISKOWA TEMPERATURA PRACY
MINIMALNA TEMPERATURA PRACY W OTOCZENIU: 5º C (41º F)
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY W OTOCZENIU: 35º C (95º F)
DZIAŁANIE NATRYSKU PRYSZNICOWEGO: Dźwignia ręczna
DZIAŁANIE PODCZERWIENI / RĘKĄ: Pociągnij pokrywę do przodu
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WAGI I WYMIARY
WYMIARY - STANDARDOWA ORIENTACJA (SxGxW) Niezmontowane: 740 mm (29,1 cala) x 1110 mm (43,7 cala) x 1450 mm (57,1 cala)
Zmontowane: 740 mm (29,1 cala) x 1365 mm (53,7 cala) x 2400 mm (94,5 cala)
WAGA (BRAK OPCJI) 80 kg (176 funtów)
POJEMNOŚĆ 114 litrów (30 galonów amerykańskich)
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