Nödduschar & ögonduschar

Nödduschar och ögonduschar
Kan anpassas för olika industriella miljöer

Nöd- och ögonduschar från det tyska företaget
FSP-Tech har hög kvalitet, robust och tillförlitlig
konstruktion samt lätta att underhålla och
inspektera.
Alla FSP-Techs produkter är tillverkade enligt
följande standarder:
•
•

EN 15154-1 och EN 15154-2
DIN12899T3 och ANSI Z358.1

Beroende på tillgång av vatten, risk för frysning m.m. finns
flera olika nödduschar att välja på:
•
•
•
•

Nödduschar med tank
Nödduschar i kabin
Fristående- och väggfasta nödduschar
Ögonduschar

Ögondusch med
skål och lock

Tankdusch med ögondusch

Nöddusch med tank
Med integrerad vattentank

Nöddusch med tank passar för installation på platser där det inte finns någon vattentillförsel, där
vattentillförseln inte är tillförlitlig eller där tempererat vatten krävs.
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•

Robust och tillförlitlig konstruktion
Levereras komplett och färdigmonterad
Utformad så att vattnet snabbt börjar rinna när det
behövs
Låg risk för tillväxt av bakterier
Går att få skräddarsydd lösning
Kan kopplas ihop med en ögondusch som då får
samma tryck som i tankduschen
Lätt att underhålla och inspektera
Kan användas både inomhus och utomhus

Egenskaper
•
•
•

Material: Rostfritt stål
Tankvolym: 350 liter - 2000 liter
Flöde: 40 eller 76 liter / minut
Tankdusch med ögondusch

Nöddusch med kabin
För inom- och utomhusbruk

En nöddusch med kabin används då det finns vatten tillgängligt av
rätt kvalitet samt att väggar är att föredra.
Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

Robust och tillförlitlig konstruktion
Material i rostfritt stål
Levereras komplett och färdigmonterad
Går att få skräddarsydd lösning
Lätt att underhålla och inspektera
Kan användas både inomhus och utomhus
Går att få med uppsamling av vatten

Kabindusch
med ögondusch

Fristående nöddusch
För inom- och utomhusbruk

Installeras i miljöer där det finns tillförsel av vatten. Finns både som fristående enhet
och som väggfast. Kombineras med fördel med ögondusch.
I kalla miljöer där det finns risk för att vattnet inne i
duschen fryser används frystålig dusch som innehåller en
värmekabel.

Väggfast nöddusch för
inomhusbruk

Frystålig, väggfast nöddusch
med ögondusch

Fristående nöddusch för inomhusbruk

Frystålig, fristående nöddusch

Ögonduschar
För inom- och utomhusbruk

Beroende på placering, typ av verksamhet m.m. finns det ett flertal olika modeller av ögonduschar
både för inom- och utomhusbruk.

Ögondusch med skål och lock

Handhållen ögondusch

•

•

•
•

Inkluderar jetregulatorer där flödet regleras via en
integrerad vinkelventil
Gummihylsor runt jetregulatorerna
Lock som lätt kan fällas ned. Fungerar som bra skydd
så att ögonduschen hålls ren

Specialutformat gummiförsett sprayhuvud i
45° vinkel
Vid vattenfördelning
Skydd mot förkalkning
Effektivt dammskydd
Integrerad automatisk flödesgenerator och
integrerad backventil

•
•
•
•

Ögondusch med
två sprayhuvuden

Ögondusch med skål
och nedfällt lock

FSP-Tech GmbH

Hansa Engineering AB

Det tyska bolaget FSP-Tech GmbH grundades 1995
och är idag en av de ledande tillverkarna av nödduschar och ögonduschar för industri och laboratorium.

Hos Hansa Engineering finns ett genuint engagemang för våra kunder, en hög teknisk kompetens och
stark entreprenörsanda. Våra specialistområden är:

Fokus ligger på kvalitét och att produkterna ska klara
en tuff industriell miljö samt vara lätta att underhålla.

•
•
•
•
•

Industriella sprayapplikationer
Industriell dammbekämpning
Miljöteknik & processteknik
Nödduschar & ögonduschar
Tvättsystem för betongindustrin

Kontakta oss

tel: +46 (0)8 594 770 50
sales@hansa-engineering.se
www.hansa-engineering.se
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