
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 gáowic z tworzywa sztucznego

Opis:
Wolnostoj cy natrysk bezpiecze stwa z myjk do oczu, E19 310, DN15, z
mis z tworzywa sztucznego pokryt yáW farb sygnalizacyjn , z dwiema
chromowanymi gáówkami rozpryskowymi, gáowic natryskow z
tworzywa sztucznego, pokryt yáW farb sygnalizacyjn .  Misa  z
otwartym, niesamoczynnym kulkowym zaworem zamykaj cym DN15 z
du páyt uruchamiaj z tworzywa sztucznego i odpáywem DN32, 11/4“ z
sitem kopuáowym. Minimalna ilo ü wody 30l/min. (natrysk), 6 l/min.
(myjka do oczu i twarzy) przy staáym ci nieniu przepáywu o minimalnej
warto ci 1,0 bar dla myjek do oczu / twarzy.  Rury  i  ksztaátki  z
ocynkowanej rury elaznej, pokryte yáW farb  sygnalizacyjn . Ze
zintegrowanym regulatorem obj to ci przepáywu w celu zapewnienia staáego
przepáywu przy zmieniaj cych si ci nieniach w przewodach doprowadzaj cych.
Dopod czeniadoinstalacji wody pitnej, skáadaj ce si z:
Jáowicy natrysku bezpiecze stwa z tworzywa sztucznegoO254mm, w
du ym stopniu samoopró niaj cej oraz misy z tworzywa sztucznego
Cycolac, kolor: sygnalizacyjny yáty O254 mm, z dwiema gáówkami
rozpryskowymi z kapturem ochronnym, otwartym zaworem ze stali
szlachetnej DN 15, mosi dz chromowany.
Dziaáanie myjki  do oczu / twarzy: Naci ni cie = zawór  si  otwiera,
Poci gni cie = zawór si  zamyka.
Dziaáanie natrysku bezpiecze stwa: Poci gni cie = zawór si otwiera,
Przesuni cie = zawór si  zamyka.
Zgodne z DIN 12899, cz ü 1 i cz ü 2 dla myjek do ciaáa i do oczu oraz
dyrektywami dla laboratoriów.

Dane techniczne:
cze: DN32 / DN15

Minimalna ilo ü wody: 30 l/min. / 6 l/min.
Minimalne ci nienie przepáywu: 1 bar
Odpáyw: DN32 z sitem kulistym

Nr zamówienia: E19 310
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