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Technische informatie   
Debiet plens : ca 170 l/min
Debiet oog : ca 28 l/min
Water toevoer : 1” BU

Breedte : 350 mm
Hoogte: 2320 mm
Diepte: 900 mm

We ensure safety in risky environments

Product informatie
Deze combi-douche is ontwikkeld voor buitengebruik  
met gegalvaniseerd stalen buis, groen/witte striping en een 
RVS douchekop v.v. gele poeder coating. Bediening van de 
openblijvende kogelkraan, door een trekstang of door het meegeleverde
trekkoord voor bediening door een kruipend (gewond) persoon.

Oogdouche 3830, zelfdrainend en met interne �ow control + �lter
in iedere douchekop.  

De douche heeft een flow van ten minste 170 l/min bij 2.4 
bar voordruk. Vorstbestendig d.m.v. heat-tracing.  
(explosie-veilig).

Deze douche is ook leverbaar als wandmodel en/of voorzien van
volledig RVS leidingen, afsluiters etc.
 

Een veiligheids pictogram wordt standaard meegeleverd.

Technische data: De ze  combidouche is 
bedoeld voor gebruik buiten. Geïsoleerd  
en heat traced tegen bevriezing.
De gebruikte materialen zijn geschikt  
voor een explosie-veilige installatie.

Waterdruk : Automatische begrenzer  
voor drukken tussen 2,4-6,5 bar door
geïntegreerde flow control en filters. Indien
waterdruk boven 6,5 bar dan dient een 
drukbegrenzer te worden geïnstalleerd .

Materiaal: Douchekop, kranen en trek-  
stang uit RVS. Buis en koppelingen uit  
gegalvaniseerd staal. De oogdouche
koppen zijn vervaardigd uit ABS- 
kunststof .

Trace heating: Raychem CHEMELEX 
3BTV2-CT zelf-regelend,  5 m (10W/m). 
Aansluitdoos met thermostaat RAYSTAT-
EX-03, EEX e voor gebruik in explosie-
gevaarlijke omgevingen . 

Isolatie: F oam isolatie op waterbasis.  

Mantel: zwarte kunststof mantel van
Akatherm. Voldoen aan DIN and ISO 
standaard. 

Water supply, standaard: 1” BU .
Optie: flensaansluiting .
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