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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natychmiastowa pomoc przy wypadkach

W instytucjach badawczych i edukacyjnych, oraz w laboratoriach codziennie ma miejsce praca z niebezpiecznymi
materia ami roboczymi. W kszo  ze stosowanych tam materia ów jest atwopalna, przy wykorzystywanych
substancjach nie nale y równie  wyklucza  tworzenia si  wybuchowych mieszanek powietrznych i gazowych.
Tak e kwasy i ugi mog  spowodowa  ci kie obr enia.

Równie  w dziedzinie produkcji w przemy le drzewnym i metalurgicznym, ciecze lub cz stki kurzu mog
doprowadzi  do niebezpiecznych obra  cia a.

Centralny zwi zek rzemie lniczych zwi zków zawodowych, z powodu wymienionych przyczyn wymaga
dostosowania rodków bezpiecze stwa, które gwarantuj  minimalizacj  zagr enia w razie wypadków. Te same
wymagania dotycz  komisji specjalistycznej ds. chemii.

W dyrektywach dla laboratoriów okre lona zostanie instalacja w holu, wzgl. przy wyj ciu z laboratrium. Oznacza
to, e w razie wypadków musi by  dost pna wystarczaj ca ilo  wody pitnej (ilo  nieograniczona) tak, aby
konsekwencje obra  lub poparze  zosta y ograniczone do minimum.

Literatura

Dyrektywy dla laboratoriów BGR 120, wersja zaktualizowana 1998

Zasady bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla laboratoriów

GUV 16.17, wersja zaktualizowana 1998

DIN 12899, cz  1 dla pryszniców bezpiecze stwa

DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu

DIN 4844, cz  1  3 Oznaczenia bezpiecze stwa pracy

reguluj  fachowy monta  i dzia anie przepisów i norm obejmuj cych prysznice bezpiecze stwa i myjki do oczu.
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Pionowy natrysk bezpiecze stwa

Natrysk bezpiecze stwa Rada E19 130
DN 25, pionowy

Opis:
Pionowy natrysk bezpiecze stwa Rada E19 130, z g owic  natrysko
pokryt  farb  epoksydow , sygnalizacyjn O254mm. Do zamocowania
na wychodz cych z góry kró cach. Z otwartym, niesamoczynnym, kulkowym
zaworem zamykaj cym DN 25, przy jednym obrocie cz ci nastawczej
cakowicie otwarty na max 90 stopni. Minimalna ilo  wody 30 l/min. przy
sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla pryszniców
bezpiecze stwa. Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w
celu zapewnienia sta ego przepywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w
przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej.
Natryskowa g owica bezpiecze stwa w du ym stopniu opró nia si
samoczynnie. Sk ada si  z:

owicy natryskowej pokrytej farb  epoksydow , sygnalizacyjn , o
rednicy ok. 254 mm, z otwartym zaworem kulkowym DN 25 mosi nym,

chromowanym, uruchamianie przy u yciu dr ka ze stali szlachetnej z
trójk tnym uchwytem.
Dzia anie: Poci gni cie = zawór si  otwiera, Naci ni cie = zawór si
zamyka
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 dla natrysków bezpiecze stwa oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25, 1“

Minimalna ilo  wody: 30 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar

owica natryskowa: O254 mm
Nr zamówienia: E19 130
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Poziomy natrysk bezpiecze stwa

Natrysk bezpiecze stwa Rada E19 120
DN 25, poziomy

Opis:
Poziomy natrysk bezpiecze stwa Rada E19 120, z g owic  natrysko
pokryt farb epoksydow , sygnalizacjyn O254mm,
doprowadzanie 1“ rur elazn , równie  pokryt  farb  epoksydow ,
sygnalizacyjn . Z otwartym, niesamoczynnym, kulkowym zaworem
zamykaj cym DN 25, przy jednym obrocie cz ci nastawczej ca kowicie
otwarty na max 90 stopni. Minimalna ilo  wody 30 l/min. przy sta ym
ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla pryszniców
bezpiecze stwa. Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w
celu zapewnienia sta ego przepywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w
przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej.
Natryskowa g owica bezpiecze stwa w du ym stopniu opró nia si
samoczynnie. Sk ada si  z:

owicy natryskowej pokrytej farb  epoksydow , sygnalizacyjn , o
rednicy ok. 254 mm, z otwartym zaworem kulkowym DN 25 mosi nym,

chromowanym, uruchamianie przy u yciu  dr ka ze stali szlachetnej z
trójk tnym uchwytem.
Dzia anie: Poci gni cie = zawór si  otwiera, Naci ni cie = zawór si
zamyka
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 dla natrysków bezpiecze stwa oraz
dyrektywom dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25, 1“

Minimalna ilo  wody: 30 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar

owica natryskowa: O254 mm
Nr zamówienia: E19 120
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Poziomy natrysk bezpiecze stwa

Natrysk bezpiecze stwa Rada E19 120SS
DN 25, poziomy

Opis:
Poziomy natrysk bezpiecze stwa Rada E19 120SS, z g owic  natrysko ze
stali szlachetnejO254mm, doprowadzanie rur  ze stali szlachetnej 1“. Z
otwartym, niesamoczynnym, kulkowym zaworem zamykaj cym DN 25 ze
stali szlachetnej, przy jednym obrocie cz ci nastawczej ca kowicie
otwarty na max 90 stopni. Minimalna ilo  wody 30 l/min. przy sta ym
ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla pryszniców
bezpiecze stwa. Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w
celu zapewnienia sta ego przepywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w
przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej.
Natryskowa g owica bezpiecze stwa w du ym stopniu opró nia si
samoczynnie. Sk ada si  z:

owicy natryskowej pokrytej farb  epoksydow , sygnalizacyjn , o
rednicy ok. 254 mm, z zaworem kulkowym DN 25 ze stali szlachetnej,

uruchamianie przy u yciu  dr ka ze stali szlachetnej z trójk tnym
uchwytem.
Dzia anie: Poci gni cie = zawór si  otwiera, Naci ni cie = zawór si
zamyka
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 dla natrysków bezpiecze stwa oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25, 1“

Minimalna ilo  wody: 30 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar

owica natryskowa: O254 mm

Nr zamówienia: E19 120SS
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa

Natrysk bezpiecze stwa Rada E19 110
DN25, wolnostoj cy

Opis:
Stoj cy na pod u natrysk bezpiecze stwa Rada E19  110, z g owic
natryskow  pokryt  farb  epoksydow , sygnalizacyjn ,O254mm,
doprowadzanie rur elazn  1“, pokryt  farb  epoksydow . Z otwartym,
niesamoczynnym, kulkowym zaworem zamykaj cym DN 25 ze stali
szlachetnej, przy jednym obrocie cz ci nastawczej ca kowicie otwarty
na max 90 stopni. Minimalna ilo  wody 30 l/min. przy sta ym ci nieniu
przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla pryszniców bezpiecze stwa.
Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej. Natryskowa

owica bezpiecze stwa w du ym stopniu opró nia si  samoczynnie.
Sk ada si  z:

owicy natryskowej pokrytej farb  epoksydow , sygnalizacyjn , o
rednicy ok. 254 mm, z otwartym zaworem kulkowym DN 25 mosi nym,

chromowanym, uruchamianie przy u yciu dr ka ze stali szlachetnej z
trójk tnym uchwytem.
Dzia anie: Poci gni cie = zawór si  otwiera, Naci ni cie = zawór si
zamyka
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 dla natrysków bezpiecze stwa oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25, 1“

Minimalna ilo  wody: 30 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar

owica natryskowa: O254 mm

Nr zamówienia: E19 110
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wisz ca na cianie myjka do oczu

Myjka do oczu Rada E19 220
DN15, z mis  z tworzywa sztucznego, do monta u na ciennego

Opis:
Myjka do oczu Rada E19 220, DN15, z mis  z tworzywa Cycolac,
sygnalizacyjn , z dwiema chromowanymi g owicami natryskowymi,
do monta u na ciennego.  Z otwartym, niesamoczynnym, zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN15 z du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa
sztucznego i odp ywem DN32, 11/4“. Minimalna ilo  wody 6 l/min. przy
sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla myjek do
oczu / twarzy. Do pod czenia do instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
miski z tworzywa Cycolac, sygnalizacyjnej tej, o rednicy ok. 254 mm z
dwiema chromowanymi g owicami natryskowymi z kapturem ochronnym,
otwartymi zaworami zaworami kulkowymi ze stali szlachetnej DN 15,
mosi nymi, chromowanymi.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym
Ko nierz cienny: aluminium

Nr zamówienia: E19 220

Myjka do oczu Rada E19 220FW
jak poprzednia, ale z g owicami natryskowymi z tworzywa
sztucznego

Nr zamówienia: E19 220FW
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu / twarzy

Myjka do oczu / twarzy E19 220K
z mis  ze stali szlachetnej i pier cieniem natryskowym do twarzy

Opis:
Myjka do oczu / twarzy Rada E19 220K, DN15, z mis  ze stali szlachetnej,
dwiema chromowanymi g owicami natryskowymi i chromowanym
pier cieniem natryskowym do dodatkowego op ukania twarzy. Z
regulatorem ilo ci dla pier cienia natryskowego i g owic natryskowych,
do monta u ciennego. Z otwartym, niesamoczynnym kulkowym zaworem
zamykaj cym ze stali szlachetnej DN15 z du  p yt  uruchamiaj  z
tworzywa sztucznego i odp ywem DN32, 11/4“. Minimalna ilo  wody 6 l/
min. przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1 bar dla
myjek do oczu / twarzy. Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci
przep ywu w celu zapewnienia sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si
ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do
instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym
Ko nierz cienny: aluminium

Nr zamówienia: E19 220K
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu / twarzy

Myjka do oczu / twarzy E19 220P
z umywalk  ze stali szlachetnej i pier cieniem natryskowym i natryskiem
bezpiecze stwa

Opis:
Myjka do oczu / twarzy Rada E19 220P, DN15, z mis  ze stali szlachetnej,
dwiema chromowanymi g owicami natryskowymi i chromowanym
pier cieniem natryskowym do dodatkowego p ukania twarzy. Z
dodatkowym natryskiem bezpiecze stwa, ze w em o d . 2 m i r cznym
natryskiem z samoczynnym zaworem do p ukania trudno dost pnych
cz ci cia a. Z regulatorem ilo ci dla pier cienia natryskowego i g owic
natryskowych, do monta u ciennego.  Z  otwartym, niesamoczynnym
kulkowym zaworem zamykaj cym ze stali szlachetnej DN15 z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odpywem DN32, 11/4“. Minimalna
ilo  wody 6 l/min. przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci
1 bar dla myjek do oczu / twarzy. Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci
przep ywu w celu zapewnienia sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si
ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do
instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz  2 dla natrysków
bezpiecze stwa i myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym
Ko nierz cienny: aluminium

Nr zamówienia: E19 220P
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu

Myjka do oczu Rada E19 230FT
DN15, z mis  ze stali szlachetnej, do monta u na ciennego

Opis:
Myjka do oczu Rada E19 230T, DN15, z mis  ze stali szlachetnej, z dwiema

owicami natryskowymi z tworzywa sztucznego. Z otwartym,
niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym ze stali szlachetnej
DN15 z du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odp ywem
DN32, 11/4“. Minimalna ilo  wody 6 l/min. przy sta ym ci nieniu przep ywu o
minimalnej warto ci 1 bar dla myjek do oczu / twarzy. Ze zintegrowanym
regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia sta ego przep ywu
przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych. Do
pod czenia do instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema g owicami
natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem kulkowym ze
stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym
Ko nierz cienny: aluminium

Nr zamówienia: E19 230T
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj ca myjka do oczu

Myjka do oczu Rada E19 210
DN15, z mis  ze stali szlachetnej, wolnostoj

Opis:
Myjka do oczu Rada E19 210, DN15, z mis  ze stali szlachetnej, z dwiema

owicami natryskowymi. Z otwartym, niesamoczynnym kulkowym
za worem zamykaj cym ze stali szlachetnej DN15 z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odpywem DN32, 11/4“. Minimalna
ilo  wody 6 l/min. przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci
1 bar dla myjek do oczu / twarzy. Rury i kszta tki z ocynkowanej rury
elaznej, pokr yte  farb  sygnalizacyjn . Ze zintegrowanym

regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia sta ego przep ywu
przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych. Do
pod czenia do instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 210
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj ca myjka do oczu / twarzy

Myjka do oczu Rada E19 210P
DN15, z mis  ze stali szlachetnej i natryskiem bezpiecze stwa

Opis:
Wolnostoj ca myjka do oczu Rada E19 210P, DN15, z chromowan  mis ,
dwiema chromowanymi g owicami natryskowymi, pier cieniem
natryskowym oraz dodatkowym natryskiem bezpiecze stwa. Z otwartym,
niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym DN15 z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odp ywem DN32, 11/4“ z sitem
kopu owym. Minimalna ilo  wody 6l/min. przy sta ym ci nieniu przep ywu
o minimalnej warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu    /  twarzy. Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz  2 dla natrysków
bezpiecze stwa i myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 210P
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj ca myjka do oczu

Myjka do oczu Rada E19 210Y
DN15, z mis  ze stali szlachetnej

Opis:
Wolnostoj ca myjka do oczu Rada, E19 230T, DN15, z mis  ze stali
szlachetnej, z dwiema g owicami natryskowymi z tworzywa sztucznego. Z
otwartym, niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym DN15 z
du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odpywem DN32, 11/4“
z sitem kopu owym. Minimalna ilo  wody 6l/min. przy sta ym ci nieniu
przep ywu o minimalnej warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu   /  twarzy.
Rury i kszta tki z ocynkowanej rury elaznej, pokryte  farb
sygnalizacyjn . Ze zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w
celu zapewnienia sta ego przepywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w
przewodach doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej.
Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem
kulkowym ze stali szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 210Y
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj ca myjka do oczu, mrozoodporna

Myjka do oczu Rada E19 210FP
DN15, z mis  ze stali szlachetnej, mrozoodporn

Opis:
Wolnostoj ca myjka do oczu Rada, E19 210HFP, mrozoodporna, DN15, z
mis  ze stali szlachetnej, z dwiema g owicami natryskowymi z tworzywa
sztucznego.  Z  o twartym, niesamoczynnym kulkowym za worem
zamykaj cym DN15 z du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i
odp ywem DN32, 11/4“ z sitem kopu owym. Minimalna ilo  wody 6l/
min. przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1,0 bar dla
myjek do oczu   /  twarzy. Rury i kszta tki z ocynkowanej rury elaznej,
pokryte  farb  sygnalizacyjn . Ze zintegrowanym regulatorem
obj to ci przep ywu w celu zapewnienia sta ego przep ywu przy
zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych. Do
pod czenia do instalacji wody pitnej. Sk ada si  z:
misy ze stali szlachetnej o rednicy ok. 254 mm z dwiema chromowanymi

owicami natryskowymi, otwartym zaworem kulkowym ze stali
szlachetnej DN 15, mosi nym, chromowanym.
Dzia anie: Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór si
zamyka.  Zgodnie z  DIN 12899, cz  2 dla myjek do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN15, gwint wewn trzny 1/2"

Minimalna ilo  wody: 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 210HP
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu

Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu  E19 310
DN15, z mis  i g owic  z tworzywa sztucznego

Opis:
Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu, E19 310, DN15, z
mis  z tworzywa sztucznego pokryt  farb  sygnalizacyjn , z dwiema
chromowanymi g ówkami rozpryskowymi,  g owic  natryskow  z
tworzywa sztucznego, pokryt  farb  sygnalizacyjn . Misa z
otwartym, niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym DN15 z
du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odpywem DN32, 11/4“
z sitem kopu owym. Minimalna ilo  wody 30l/min. (natrysk), 6 l/min.
(myjka do oczu i twarzy) przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej
warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu    /  twarzy. Rury i kszta tki z
ocynkowanej rury elaznej, pokryte  farb  sygnalizacyjn . Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przepywu w celu zapewnienia staego
przepywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych.
Do pod czenia do instalacji wody pitnej, skadaj ce si  z:

owicy natrysku bezpiecze stwa z tworzywa sztucznegoO254mm, w
du ym stopniu samoopró niaj cej oraz misy z tworzywa sztucznego
Cycolac, kolor: sygnalizacyjny ty O254 mm, z dwiema g ówkami
rozpryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem ze stali
szlachetnej DN 15, mosi dz chromowany.
Dzia anie myjki do oczu / twarzy: Naci ni cie = zawór si  otwiera,
Poci gni cie = zawór si  zamyka.
Dzia anie natrysku bezpiecze stwa: Poci gni cie = zawór si  otwiera,
Przesuni cie = zawór si  zamyka.
Zgodne z DIN 12899, cz  1 i cz  2 dla myjek do cia a i do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN32 / DN15

Minimalna ilo  wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 310
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu

Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu  Rada E19 310K
DN15, z mis  ze stali szlachetnej i g owic  ze stali szlachetnej, z
pier cieniem natryskowym

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu Rada, wolnostoj cy, E19 310K,
DN15, z myjk  ze stali szlachetnej z dwiema chromowanymi g ówkami
rozpryskowymi, g owic  natryskow  ze stali szlachetnej. Misa z otwartym,
niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym DN15 z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i odp ywem DN32, 11/4“ z sitem
kopu owym. Minimalna ilo  wody 30l/min. (g owica natryskowa), 6 l/
min. (myjka do oczu i twarzy) przy staym ci nieniu przep ywu o minimalnej
warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu    /  twarzy. Rury i kszta tki z
ocynkowanej rury elaznej, pokryte  farb  sygnalizacyjn . Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej, skadaj ce si  z:

owicy natrysku bezpiecze stwa ze stali szlachetnejO254mm, w du ym
stopniu samoopró niaj cej oraz misy ze stali szlachetnej O254 mm, z
dwiema natryskowymi g ówkami rozpryskowymi z kapturem ochronnym,
otwartym zaworem ze stali szlachetnej DN 15, mosi dz chromowany.
Dzia anie myjki do oczu  /  twarzy:  Naci ni cie = zawór si  otwiera,
Poci gni cie = zawór si  zamyka.
Dzia anie natrysku bezpiecze stwa:  Poci gni cie = zawór si  otwiera,
Przesuni cie = zawór si  zamyka.
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz 2 dla natrysków bezpiecze stwa i
myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN32 / DN15

Minimalna ilo  wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 310K
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu

Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu  Rada E19 310C
DN15, z mis  ze stali szlachetnej i g owic  natrysko  z tworzywa
sztucznego

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu Rada, wolnostoj cy, E19 310AC,
DN15, z mis  ze stali szlachetnej z dwiema chromowanymi g ówkami
rozpryskowymi, g owic  natryskow  z Cycolac. Z otwartymi,
niesamoczynnymi kulkowymi zaworami zamykaj cymi z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i trójk tnym uchwytem. Z odpywem
trójnikowym DN32, 11/4“, z sitem kopu owym. Minimalna ilo  wody 30l/
min. (natrysk), 6 l/min. (myjka do oczu) przy sta ym ci nieniu przep ywu o
minimalnej warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu   / twarzy. Rury i kszta tki z
ocynkowanej rury elaznej, pokryte  farb  sygnalizacyjn . Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej, skadaj ce si  z:

owica natrysku bezpiecze stwa z tworzywa sztucznego Cycolac, kolor
  sygnalizacyjny ty O254mm, w du ym stopniu samoopró niaj ca oraz
misa ze stali szlachetnej O254 mm, z dwiema g ówkami rozpryskowymi z
kapturem ochronnym, otwartym zaworem ze stali szlachetnej DN 15,
mosi dz chromowany.
Dzia anie myjki do oczu  /  twarzy:  Naci ni cie = zawór si  otwiera,
Poci gni cie = zawór si  zamyka. Dzia anie natrysku bezpiecze stwa:
Poci gni cie = zawór si  otwiera, Przesuni cie = zawór si  zamyka.
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz 2 dla natrysków bezpiecze stwa i
myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN32 / DN15

Minimalna ilo  wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 310AC
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu

Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu  Rada E19 310SS
DN15, z mis  i natryskiem ze stali szlachetnej i pier cieniem natryskowym
Opis:
Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu Rada, wolnostoj cy, E19 310SS,
DN15, z mis  ze stali szlachetnej z dwiema chromowanymi g ówkami
rozpryskowymi i pier cieniem natryskowym, g owic  natryskow  ze stali
szlachetnej. Z otwartymi, niesamoczynnymi kulkowymi zaworami
zamykaj cymi z du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i
trójk tnym uchwytem. Z od ywem trójnikowym DN32, 11/4“, z sitem
kopu owym. Minimalna ilo  wody 30l/min. (natrysk), 6 l/min. (myjka do
oczu) przy sta ym ci nieniu przep ywu o minimalnej warto ci 1,0 bar dla
myjek do oczu    /  twarzy. Rury i kszta tki ze stali szlachetnej. Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej, skadaj ce si  z:

owica natrysku bezpiecze stwa ze stali szlachetnejO254mm, w du ym
stopniu samoopró niaj ca oraz misa ze stali szlachetnej O254 mm, z
dwiema g ówkami rozpryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym
zaworem kulkowym ze stali szlachetnej DN 25/DN 15, uruchamianie
poprzez du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego. Dzia anie myjki
do oczu / twarzy:  Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór
si  zamyka.
Dzia anie natrysku bezpiecze stwa:  Poci gni cie = zawór si  otwiera,
Przesuni cie = zawór si  zamyka.
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz 2 dla natrysków bezpiecze stwa i
myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25 / DN15

Minimalna ilo  wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar
Odp yw: DN32 z sitem kulistym
Nr zamówienia: E19 310SS
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu, mrozoodporny

Natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu  Rada E19 310NN
DN15, z mis  i g owic  natrysko  ze stali szlachetnej, mrozoodporny
Opis:
Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk  do oczu, mrozoodporny,
E19 310NN, DN25/DN15, z mis  ze stali szlachetnej z dwiema g ówkami
rozpryskowymi i g owic  natryskow  ze stali szlachetnej. Z otwartymi,
niesamoczynnymi kulkowymi zaworami zamykaj cymi z du  p yt
uruchamiaj  z tworzywa sztucznego i trójk tnym uchwytem. Z odpywem
trójnikowym DN32, 11/4“, z sitem kopu owym. Minimalna ilo  wody
30l/min. (natrysk), 6 l/min. (myjka do oczu) przy sta ym ci nieniu
przep ywu o minimalnej warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu   /  twarzy.
Rury i kszta tki z rury elaznej, pokryte  farb  sygnalizacyjn . Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przep ywu w celu zapewnienia
sta ego przep ywu przy zmieniaj cych si  ci nieniach w przewodach
doprowadzaj cych. Do pod czenia do instalacji wody pitnej, skadaj ce si  z:

owicy natrysku bezpiecze stwa ze stali szlachetnejO254mm, w du ym
stopniu samoopró niaj cej oraz misy ze stali szlachetnej O254 mm, z
dwiema g ówkami rozpryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym
zaworem kulkowym ze stali szlachetnej DN 25/DN 15, uruchamianie
poprzez du  p yt  uruchamiaj  z tworzywa sztucznego. Dzia anie myjki
do oczu / twarzy:  Naci ni cie = zawór si  otwiera, Poci gni cie = zawór
si  zamyka. Dzia anie natrysku bezpiecze stwa:  Poci gni cie = zawór
si  otwiera, Pchni cie = zawór si  zamyka.
Zgodnie z  DIN 12899, cz  1 i cz  2 dla natrysków bezpiecze stwa i
myjek do oczu oraz dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN25 / DN15

Minimalna ilo  wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przep ywu: 1 bar

Nr zamówienia: E19 310NN
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

przeno na myjka do oczu

Przeno na myjka do oczu  Rada E19 881
do zastosowania w ró nych miejscach.

Opis:
Przeno na myjka do oczu dla miejsc bez dost pu do wody, do
zamontowania na cianie lub postawienia do poziomym pod u. Z
przeno nym zasobnikiem 26 l do szybkiej optycznej kontroli zawarto ci i
czysto ci zasobnika.  Wytrzyma e wykonanie z szybkootwieraj  si
cz ci natryskow do oczu poprzez poci gni cie uchwytu
uruchamiaj cego.  Maksymalny czas p ukania 15 min., przy 1,5 l/min.
rodka konserwuj cego do wody (opcjonalnie) chroni zawarto

zasobnika przed bakteriami, grzybami, algami.
Wykonanie z tworzywa sztucznego w kolorze sygnalizacyjnym tym, z
mo liwo ci  monta u na cianie.

Dane techniczne:
Zasobniki: poliw glan
Barwa: ó ta, prze roczysta
Wysoko x Szeroko x boko : 619 x 559 x 483 mm
Zawarto  zasobnika: 26 l

ugo  p ukania: 15 min

Nr zamówienia: E19 881

Konserwant do wody
Nr zamówienia: S19 399
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO DM

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO DM

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa Rada do monta u na suficie. Uruchamianie r czny
przez poci gni cie za ci o, rura sufitowa z ocynkowanej rury elaznej
3/4", elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem
wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór
pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN20, 3/4" A gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 00 R czerwony
50 0000 00 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO WM

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO DM

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa Rada do monta u na cianie. Uruchamianie

czne przez poci gni cie za ci o, rura cienna z ocynkowanej rury
elaznej 3/4", elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym

strumieniem wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej.
Z pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor
sygnalizacyjny ty. Z wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i
konserwacji. Zawór pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN20, 3/4" A gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 01 R czerwony
50 0000 01 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO WME

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO WME

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa Rada do monta u na cianie nad drzwiami.
Uruchamianie r czne przez poci gni cie za ci o, rura cienna z
ocynkowanej rury elaznej 3/4", elementy cz ce z mosi dzu. Z
piramidowym i spiralnym strumieniem wody dzi ki specjalnemu
urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z wyci ganym zaworem
kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór pozostaje otwarty
podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN20, 3/4" A gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 02 R czerwony
50 0000 02 G zielony

Rada Armaturen GmbH, Daimlerstr. 6, 63303 Dreieich • tel.: +49  61 03/98 04 0, fax: +49  61 03/98 04 90, E Mail: info@rada armaturen.de • www.rada armaturen.de

V / 04 Zmiany techniczne zastrze one 11.2.3



Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO WML

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO WML

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa Rada do monta u na cianie. Uruchamianie

czne przez poci gni cie za ci o, rura cienna z ocynkowanej rury
elaznej 1“, elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym

strumieniem wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej.
Z pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor
sygnalizacyjny ty. Z wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i
konserwacji. Zawór pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1“ I gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 03 R czerwony
50 0000 03 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO WO

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO WO

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa bez uchwytu uruchamiaj cego do monta u na
cianie nad drzwiami w po czeniu z podtynkowym zaworem

uruchamiaj cym. Rura cienna z ocynkowanej rury elaznej 3/4", elementy
cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem wody dzi ki

specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN20, 3/4" A gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 04R czerwony
50 0000 04 G zielony

Podtynkowe uruchamianie Rada ECO BWO
DN20, 3/4"

Opis:
Podtynkowy zawór uruchamiaj cy do natrysku bezpiecze stwa ECO WO.
Kolorowy, pokryty farb  epoksydow .

Dane techniczne:
Materia : mosi dz, kolorowy, pokryty

farb  epoksydow
cze: DN20, 3/4" I gwint

Nr zamówienia: 50 0000 05R czerwony
50 0000 05 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa ECO S

Natrysk bezpiecze stwa Rada ECO S

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa Rada do monta u na cianie. Uruchamianie

czne przez poci gni cie za ci o, rura z ocynkowanej rury elaznej 1“,
elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem
wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty.  Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór
pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1“ I gwint

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 06 R czerwony
50 0000 06 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu ECO SP

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu ECO SP

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu Rada ECO SP do monta u
stoj cego. Prysznic bezpiecze stwa z uruchamianiem r cznym poprzez
poci gni cie ci a, myjka do oczu uruchamiana r cznie poprzez boczn

yt  uruchamiania z oznaczeniem i pokrywami przeciwkurzowymi. Rura
stojakowa z ocynkowanej rury elaznej 1“, elementy cz ce z mosi dzu. Z
piramidowym i spiralnym strumieniem wody dzi ki specjalnemu
urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z wyci ganym zaworem
kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawory pozostaj  otwarte
podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1“ I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie obj to ci: Myjka do oczu: > 12 l/min.

Natrysk bezpiecze stwa: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 07 R czerwony
50 0000 07 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu ECO SF

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu Rada ECO SF
Opis:
Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu Rada ECO SP do monta u
stoj cego. Prysznic bezpiecze stwa z uruchamianiem r cznym poprzez
poci gni cie ci a, natrysk do oczu uruchamiany stop  poprzez boczn

yt  uruchamiania z oznaczeniem i kapturami przeciwkurzowymi. Rura
stojakowa z ocynkowanej rury elaznej 1“, elementy cz ce z mosi dzu. Z
piramidowym i spiralnym strumieniem wody dzi ki specjalnemu
urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z wyci ganym zaworem
kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawory pozostaj  otwarte
podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1“ I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie obj to ci: Myjka do oczu: > 12 l/min.

Natrysk bezpiecze stwa:30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 08 R czerwony
50 0000 08 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu ECO SH

Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu Rada ECO SH

Opis:
Natrysk bezpiecze stwa i myjka do oczu Rada ECO SP do monta u
stoj cego. Natrysk bezpiecze stwa uruchamiany r cznie przy pomocy
ci a, myjka do oczu z zabezpieczaj cym podno nikiem r cznym z
kapturem przeciwkurzowym. Rura stojakowa z ocynkowanej rury elaznej
1“, elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem
wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawory
pozostaj  otwarte podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1“ I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie obj to ci: Myjka do oczu: > 12 l/min.

Natrysk bezpiecze stwa: 30 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 09 R czerwony
50 0000 09 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu ECO BP

Myjka do oczu Rada ECO BP

Opis:
Myjka do oczu Rada do monta u stoj cego. Z uruchamianiem r cznym
poprzez boczn  p yt  uruchamiaj  z oznaczeniem i z kapturem
przeciwkurzowym. Rura stojakowa z ocynkowanej rury elaznej 1“,
elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem
wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór
pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1/2" I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 10 R czerwony
50 0000 10 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu ECO BF

Myjka do oczu Rada ECO BF

Opis:
Myjka do oczu Rada do monta u stoj cego. Z uruchamianiem no nym
poprzez boczn  p yt  uruchamiaj  z oznaczeniem i z kapturem
przeciwkurzowym. Rura stojakowa z ocynkowanej rury elaznej 1“,
elementy cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem
wody dzi ki specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór
pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1/2" I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 11 R czerwony
50 0000 11 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu ECO WP

Myjka do oczu Rada ECO W

Opis:
Myjka do oczu Rada do monta u na cianie. Z uruchamianiem r cznym
poprzez boczn  p yt  uruchamiaj  z oznaczeniem i z kapturem
przeciwkurzowym. Rura cienna z ocynkowanej rury elaznej 3/4", elementy

cz ce z mosi dzu. Z piramidowym i spiralnym strumieniem wody dzi ki
specjalnemu urz dzeniu w g owicy natryskowej. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z
wyci ganym zaworem kulkowym do prostej kontroli i konserwacji. Zawór
pozostaje otwarty podczas procesu p ukania.

Dane techniczne:
Materia : rura elazna, kolorowa,

pokryta farb  epoksydow
cze: DN25, 1/2" I gwint

Odp yw: DN25, 1“ I gwint
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 12 R czerwony
50 0000 12 G zielony

Rada Armaturen GmbH, Daimlerstr. 6, 63303 Dreieich • tel.: +49  61 03/98 04 0, fax: +49  61 03/98 04 90, E Mail: info@rada armaturen.de • www.rada armaturen.de

11.2.12 Zmiany techniczne zastrze one V / 04



Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu FWE i FWD

Myjka do oczu Rada ECO FWE

Opis:
Wyci gana myjka do oczu Rada do monta u na cianie lub na stole z
zabezpieczaj  d wigni  r czn  i z kapturem przeciwkurzowym. Z
pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny

ty. Z w em przy czeniowym 1500mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8"

nakr tka z czkowa
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 13 R czerwony
50 0000 13 G zielony

Myjka do oczu Rada ECO FWD

Opis:
Wyci gana myjka do oczu Rada do monta u na cianie lub na stole z
zabezpieczaj  d wigni  r czn  i z kapturem przeciwkurzowym. Z
pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny

ty. Z w em przy czeniowym 1500mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8"

nakr tka z czkowa
Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 14 R czerwony
50 0000 14 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu FHE i FHD

Myjka do oczu Rada ECO FHE

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na cianie z mocowaniem
ciennym.  Z blokuj  d wigni  r czn  i kapturem przeciwkurzowym. Z

pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny
ty. Z w em przy czeniowym 1500mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 15 R czerwony
50 0000 15 G zielony

Myjka do oczu Rada ECO FHEG

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na cianie z mocowaniem
ciennym.  Z g owic  natryskow  pochylon  do 45°. Z blokuj  d wigni
czn  i kapturem przeciwkurzowym. Z pokryciem epoksydowym

pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z w em
przy czeniowym 1500mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 16 R czerwony
50 0000 16 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu FHEG i FHDG

Myjka do oczu Rada ECO FHDG

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na cianie z mocowaniem
ciennym.  Z g owicami natryskowymi pochylonymi do 45°. Z

zabezpieczaj  d wigni  r czn  i kapturem przeciwkurzowym. Z
pokryciem epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny

ty. Z w em przy czeniowym 1500 mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 17 R czerwony
50 0000 17 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu FTE i FTEG

Myjka do oczu Rada ECO FTE

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na stole z mocowaniem.  Z
prost  g owic  natryskow . Z blokuj  d wigni  r czn  i kapturem
przeciwkurzowym. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z w em przy czeniowym
1500 mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 18 R czerwony
50 0000 18 G zielony

Myjka do oczu Rada ECO FTEG

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na stole z mocowaniem.  Z

owic  natryskow  pochylon  do 45°. Z blokuj  d wigni  r czn  i
kapturem przeciwkurzowym. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z w em przy czeniowym
1500 mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 19 R czerwony
50 0000 19 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu FTD i FTDG

Myjka do oczu Rada ECO FTD

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na stole z mocowaniem.  Z
blokuj  d wigni  r czn  i kapturem przeciwkurzowym. Z pokryciem
epoksydowym pokryciem antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z

em przy czeniowym 1500 mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 20 czerwony
50 0000 20 G zielony

Myjka do oczu Rada ECO FTDG

Opis:
Elastyczna myjka do oczu Rada do monta u na stole z mocowaniem.  Z

owicami natryskowymi pochylonymi do 45°. Z blokuj  d wigni  r czn i
kapturem przeciwkurzowym. Z pokryciem epoksydowym pokryciem
antykorozyjnym, kolor   sygnalizacyjny ty. Z w em przy czeniowym
1500 mm.

Dane techniczne:
cze:  DN10, 3/8" nakr tka z czkowa

Minimalne ci nienie hydrauliczne: 2 bar
Strumie  obj to ci: > 12 l/min.

Nr zamówienia: 50 0000 21 R czerwony
50 0000 21 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Myjka do oczu TTAG

Przeno na myjka do oczu Rada ECO TTAG

Opis:
Przeno na myjka do oczu z zasobnikami zapasowymi ze stali szlachetnej
18 l, z czego 15 litrowy zapas wody pitnej. Z elastyczn  myjk  do oczu, z

owic  chroni  oczy z mi kkiego tworzywa sztucznego z kapturem
przeciwkurzowym. Z w em ze stali szlachetnej 1500 mm. Ci nie powietrza
spr onego 6 bar, wyposa ony w manometr kontrolny i zawór
odprowadzaj cy nadci nienia.  Mo liwo  dope nienia powietrza
spr onego przez zawór JOLLY.

Dane techniczne:
Materia : Stal szlachetna
Zapas: 15 l
Ci nienie powietrza spr onego: 6 bar

Nr zamówienia: 50 0000 22 R czerwony
50 0000 22 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wyposa enie i cz ci zapasowe

Zestaw zapasowy do podwójnej myjki do oczu
z prostymi g owami rozpryskowymi

Nr zamówienia: 50 0000 23 R czerwony
50 0000 23 G zielony

Zestaw zapasowy do podwójnej myjki do oczu
z pochylonymi g owami rozpryskowymi

Nr zamówienia: 50 0000 24 R czerwony
50 0000 24 G zielony

Zestaw cz ci zapasowych   Kaptur do ochrony oczu
do myjki do oczu

Nr zamówienia: 50 0000 25 R czerwony
50 0000 25 G zielony

Perlator do myjki do oczu
Mod. C, gwint wewn trzny 1/2"

Nr zamówienia: 50 0000 26 R czerwony
50 0000 26 G zielony

Perlator do myjki do oczu
Mod. A, gwint wewn trzny 1/2"

Nr zamówienia: 50 0000 27 R czerwony
50 0000 27 G zielony
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Natryski bezpiecze stwa i myjki do oczu

Wyposa enie i cz ci zapasowe

 ze stali szlachetnej
1/2“ x 3/8“ Nakr tka z czkowa x 1500mm

Nr zamówienia: 50 0000 28

Mocowanie do sto u dla myjki do oczu

Nr zamówienia: 50 0000 29 R czerwony
50 0000 29 G zielony

Mocowanie do sto u / ciany dla myjki do oczu

Nr zamówienia: 50 0000 30 R czerwony
50 0000 30 G zielony

Mocowanie cienne dla myjki do oczu

Nr zamówienia: 50 0000 31 R czerwony
50 0000 31 G zielony

owica natryskowa dla natrysków bezpiecze stwa

Nr zamówienia: 50 0000 32 R czerwony
50 0000 32 G zielony
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