GPS12
Mobiele nood‐ & oogdouche (verwarmd)

Productinformatie
Type GPS12 / GPS12S
Deze mobiele unit is ideaal voor toepassingen waarbij er tijdelijk
geen waterleiding beschikbaar is. Denk hierbij aan verbouwingen,
controles etc.
De GPS12 is leverbaar in normale NON‐HAZ of explosieveilige
(ATEX) uitvoering.
De unit geeft 15 minuten spoeltijd. Na of tijdens gebruik kan de
douche eenvoudig worden gevuld waardoor deze snel weer klaar is
voor gebruik.
De GPS12 is standaard voorzien van verwarming door middel van
een 3kW verwarmingselement in de tank.

Belangrijke kenmerken
 Snel inzetbaar
 Eenvoudige bediening
 Twin oogdouche
 RVS douche leidingen
 RVS overhead sproeikop
 1200L watertank
 Gegarandeerd 15 minuten spoeltijd
 Elektrische pomp (GPS12S) of pneumatisch
pompen (GPS12) ATEX uitvoering
 Één fase 240V 3kW verwarmingselement,
thermostatisch geregeld.
 Gebouwd op aanhanger voor transport
 Stevig veiligheidspictogram gemonteerd
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GPS12
Mobiele nood‐ & oogdouche (verwarmd)

MOBIELE NOODDOUCHE
Snelle decontaminatie, altijd en overal
Altijd decontamineren, ook als er geen, of onvoldoende leidingwater beschikbaar is? De mobiele
nooddouche combinatie GPS12 van nooddouches.nl is de meest praktische oplossing voor snelle
decontaminatie en altijd beschikbaar daar waar nodig.
Met haar 1200 liter tank is onze combinatie overal inzetbaar onafhankelijk van watertoevoer en kan ze
makkelijk worden verplaatst naar locaties waar en wanneer het nodig is. Ideaal wanneer er geen of
onvoldoende leidingwater beschikbaar is of wanneer u zich op een tijdelijke werkomgeving bevindt.
Vooral op bouwlocaties en in de (petro)chemische industrie zal onze mobiele nooddouche een zeer
kosteneffectieve oplossing zijn voor de tijdelijke levering van vaak verplichte nooddouche faciliteiten.
Omdat de nooddouche snel te plaatsen en verplaatsen is, hoeft u geen kosten te maken om een (semi‐
)permanente voorziening te installeren.
Uiteraard kan de douche ook fungeren als een vaste eenheid, waarbij eenvoudig en snel verplaatsen nog
steeds mogelijk is indien de werkzaamheden dat vereisen. Ideaal voor sectoren als de bouw, mijnbouw
en (petro)chemie. Onze unieke mobiele nooddouche voldoet volledig aan de gestelde richtlijnen waarbij
15 minuten van ononderbroken douchen met lauw water wordt voorgeschreven.
De GPS12 mobiele nooddouche is volledig aan te passen aan de
eisen welke de industrie stelt . Voorzien van een oogdouche
met geïntegreerde “pull down” stofkap voor gegarandeerd
schone oogspoeling op soms niet al te schone bouwlocaties . De
combinatie is beschikbaar met elektrische of explosieveilige
pneumatische pompen en een visuele waterniveau‐indicator
voor eenvoudige controle.
De GPS12 met pneumatische pompen is verder voorzien van
een explosieveilig verwarmingselement en voldoet daarmee
volledig aan de ATEX richtlijnen voor zone 1&2.
De GPS12 mobiele nooddouches zijn zowel te koop als te huur.
Bel voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie.
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