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 De met dit teken aangegeven  
producten zijn DIN-DVGW-getest  
en zijn door de Duitse Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V.  
toegelaten.

•  borden met aanwijzingen volgens DIN 4844-
2-D en BGV A8, zelfklevend 150 x 150 mm, 
inbegrepen

•  EHBO-borden volgens ASR A1.3 vindt u op 
aanvraag

Nooddouches volgens DIN 12899-3, EN 15 154-1/2
 Voor gebruik als er gevaar is voor brandende personen of bijtend letsel. In laboratoria door de BGR 120 
en in de industrie door de BGV A1 dwingend voorgeschreven. Het onmiddellijke gebruik van de nood-
douche voorkomt vaak ernstig letsel en kan zelfs levensreddend zijn.
•  met grote, robuuste bedieningsdelen van rvs
•  straalregelaar van de oogdouches met stofkappen als bescherming tegen vervuiling
•  chemicaliënbestendig gepoedercoat groen met buizen en ventielen van roestvrij staal en douchearm 

van messing of compleet van gepolijst RVS
•  beide uitvoeringen met genormeerde high performance douchekop

Houd rekening met het volgende
Bij ongevallen met chemicaliën of brandbare vloei-
stoffen is een snelle eerste hulp belangrijk. Daarom 
zijn door de wetgever en de BG nooddouches 
volgens DIN 12 899-3, EN 15 154 - 1/2 verplicht. 
Nooddouches moeten overal gemonteerd worden 
waar er gevaar is dat medewerkers in contact kun-
nen komen met chemicaliën.

[1] Oogdouche [2] Oogdouche [3] Lichaamsdouche [4] Lichaamsdouche
Uitrusting Bekken Bekken m. deksel Plafondmontage Wandmontage
Aansluitschroefdr. 3/4“ binnen 3/8“ buiten 3/4“ buiten 3/4“ buiten 3/4“ buiten 3/4“ buiten
Uitvoering RVS/messing ABS-kunststof RVS/messing RVS RVS/messing RVS

526773 526774 526775 526777 526778 526779
--- --- --- --- --- ---

[5] Lichaams-/oogdouche [6] Lichaams-/oogdouche [7] Lichaams-/oogdouche [8] Lichaams-/oogdouche
Uitrusting 2 douchekoppen, vast 1 douchekop, afneembaar Bekken met deksel Bekken
Aansluitschroefdr. 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen 1 1/4“ binnen
Uitvoering Messing RVS Messing RVS Messing RVS Messing RVS

526780 526781 526782 526783 526784 526785 526786 526788
--- --- --- --- --- --- --- ---


