Hätäsuihkut

Hätäsuihkut

Kaikkiin teollisuuden kohteisiin
Saksalaisten FSP-Tech – hätäsuihkujen
ominaisuuksia ovat teollisuuden tarpeisiin
tarkoitettu vahva rakenne, korkea laatu sekä
helppo huollettavuus.
Kaikki FSP-Tech – suihkut täyttävät tunnettujen
standardien vaatimukset. Näistä esimerkkinä:
•
•

EN/SFS 15154-1, EN/SFS 15154-2
DIN12899T3, ANSI Z358.1

Suihkutyyppi kannattaa valita asennuspaikan vaatimusten mukaan. Esimerkiksi veden saatavuus, jäätymisriski ja
kiinnitysmahdollisuudet on otettava huomioon suihkutyyppiä valittaessa. Valikoimastamme löytyvät mm.
•
•
•
•
•

Tankkisuihkut
Suihkukaapit
Lattia- tai seinäkiinnitteiset suihkut
Pakkassuojatut, saattolämmitetyt suihkut
Erilliset silmäsuihkut

Kannellinen
silmäsuihku

Tankkisuihku varustettuna silmäsuihkulla

Säiliölliset hätäsuihkut eli Tankkisuihkut
Säiliöllisiä hätäsuihkuja eli tankkisuihkuja käytetään kohteissa, joissa hyvälaatuista käyttövettä ei
ole saatavilla tai veden saannissa on häiriöitä. Joskus myös uuden putkilinjan rakentamiskustannus
on kohtuuttoman korkea. Suihku soveltuu myös kohteisiin, joissa halutaan tasalämpöistä, lämmintä
vettä ilman putkiston legionellariskiä.

•
•
•
•
•
•
•

Vahva ja selkeä rakenne, materiaalina rst
Toimitus käyttövalmiina
Ei legionellariskiä
Helppo ylläpito ja huollettavuus
Soveltuu ulko-ja sisätiloihin, myös pohjoisen pakkasiin
Ex-sertifioitu rakenne ja komponentit (optio)
Muokattavissa tarpeen ja tilan vaatimusten mukaan

Ominaisuuksia
•
•
•

Materiaali: ruostumaton teräs
Säiliökoot: 350 – 2000 litraa
Virtaus valittavissa riskiluokan / kohteen
vaatimusten mukaan
Tankkisuihku lisävarusteineen

Hätäsuihkukaappi

Sisä- ja ulkokäyttöön (pakkassuojatulla suihkulla)

Soveltuu kohteisiin, joissa suihkuvesi halutaan pitää rajatulla alueella,
ohjata poisto hallitusti viemäriin tai se aiheuttaa vaaraa esim. sulatot.
Pölyisten tilojen tiivistetty versio myös saatavilla.
•
•
•
•
•

Erittäin tukeva rakenne
Toimitetaan valmiiksi koottuna ja käyttövalmiina
Helppo ylläpito ja huollettavuus
Laaja varustevalikoima
Mittamuokkaukset mahdollisia, kysy lisää

Suihkukaappi perusmallin
vartalo- ja silmäsuihkulla

Hätäsuihkut
Sisä- ja ulkokäyttöön

Liitetään vesijohtoverkkoon. Runsaasti malleja lattia- tai seinäkiinnityksellä.
Myös saattolämmitetyt mallit kohteisiin, joissa jäätymisriski.

Seinäkiinnitteinen
hätäsuihku sisäkäyttöön

Jäätymissuojattu, seinäkiinnitteinen
suihku silmäsuihkulla

Lattiakiinnitteinen suihku
silmähuuhtelulla sisäkäyttöön

Jäätymissuojattu suihku altaallisella silmäsuihkulla.
Silmäsuihkun allas saattolämmitetty omalla kaapelillaan

Silmäsuihkut
Sisä- ja ulkokäyttöön

Laaja mallivalikoima silmäsuihkuja käyttöpaikan ja tarpeen mukaan.
Kaikki mallit saatavilla myös termostaattisekoittimella varustettuna.
Valikoimassa myös lämmitetyt Ex-sertifioidut huuhtelupullokaapit.
Altaallinen ja kannellinen silmäsuihku

Käsikahvallinen silmäsuihku

•

•

•
•

Suihkusuuttimet varustettuna sisäänrakennetuilla
virtauksenrajoittimilla.
Kansi suojaa lialta ja pölyltä
Kiinnitys suoraan seinään, omalla lattiajalalla tai
olemassa olevaan hätäsuihkuun.

Käyttö joko kiinteänä pöytä- tai seinäpidikkeen
kanssa tai vapaasti kädessä mahdollistaen makaavan
henkilön auttamisen.
Sisäänrakennettu virtauksenrajoitin
Suojattu pölyltä
Lukkiutuva laukaisupainike

•
•
•

Kahvamallinen
silmäsuihku

Kannellinen
silmäsuihku

FSP-Tech GmbH

Hansa Engineering Oy

Saksalainen, vuonna 1995 perustettu hätäsuihkuihin
ja turvatuotteisiin keskittynyt yritys on tänä päivänä
markkinoiden ykkönen teollisuusympäristöön
tarkoitetuissa hätäsuihkuissa.

Me tarjoamme sinulle aitoa sitoutumista asiaasi,
korkeaa teknistä osaamista vahvalla yrittäjäasenteella.
Toimialojamme ovat:

Korkealaatuiset, kestävät tuotteet vaatiiviin kohteisiin
huomioon ottaen helppo huollettavuus ja pitkä käyttöikä ovat yrityksen tuotteiden tärkeimpiä piirteitä.

•
•
•
•
•

Teollisuussuuttimet ja sovellukset
Pölynhallinta
Ympäristö- ja prosessitekniikka
Hätäsuihkut
Pesulaitteistot betoniteollisuuteen

Ota yhteyttä!

tel: +358 20 743 7110
info@hansa-engineering.fi
www.hansa-engineering.fi

Hansa Engineering Oy
Phone : +358 20 743 7110
info@hansa-engineering.fi
www.hansa-engineering.fi

Olemme toimineet
Ruotsissa, Norjassa,
Suomessa ja Tanskassa
yli 50:n vuoden ajan

