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Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (Heavy Duty)
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MB 23 Mobiele Nood- en Oogdouche Vorstbeveiligd (Heavy Duty)
Compleet geïsoleerd en verwarmd!

De MB 23 Mobiele combinatie Nooddouche / Veiligheidsdouche inclusief Oogdouche / Gezichtsdouche op
aanhanger is een goed verplaatsbaar systeem en standaard voorzien met aanhanger welke eenvoudig
verplaatst kan worden (ook op de openbare weg) met een auto. Inhoud van deze Tank is 1500 liter, maar een
systeem met een andere inhoud is bespreekbaar. De tank is geplaatst is een compleet gesloten cabine welke
geïsoleerd is. De leidingen zijn hierin ook aangebracht. In de geïsoleerde cabine is ook een verwarming
aangebracht. Op de cabine kunnen uitklapbare zijwanden aangebracht worden als windbreker, zodat men
beschut staat als men de oogdouche en/of nooddouche gebruikt.

Het systeem is uitgevoerd met (elektrische) pomp en staat garant voor een langdurig goed sproeibeeld. In
plaats van de elektrische pomp, kan dit bijv. ook een pomp zijn welke aangedreven wordt met luchtdruk of
een handpomp of evt. een ander systeem. De cilinder is van kunststof (incl. pictogram) en heeft een inhoud
van 1500 liter. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek
60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking. De oogdouche sproeit standaard
ongeveer 125 minuten, afhankelijk van de sproeier kan deze mobiele gezichtsdouche voor langere tijd een
goed sproeibeeld geven. De lichaamsdouche sproeit standaard ongeveer 20 minuten, afhankelijk van de
sproeier kan de mobiele lichaamsdouche voor langere tijd een goed sproeibeeld geven.Dit systeem is

standaard uitgevoerd met de MB 50 OD oogdouche van slagvast “onbreekbaar” kunststof met een
scharnierbare deksel (inclusief pictogram). De deksel van de oogdouche is tevens gelijk de bediening van de
oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt
stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en
hygiënisch. De leiding van de tank naar en het onderdeel van de douche zijn geïsoleerd en voorzien van een
elektrische tracing (vorstbeveiligd). De tank is geïsoleerd d.m.v. de cabine (wij hebben ook de mogelijkheid
zonder cabine).

Meer informatie...
Dit syteem kan ook worden uitgevoerd met de MB 20 /30 /75 /80 oogdouche. De perlators van de
Oogdouche / Gezichtsdouche kunnen optioneel worden aangevuld met zwart rubber oogkappen. De perlators
zorgen voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen.
Als extra optie kan een extra handdouche aan de unit worden toegevoegd met één of een dubbele sproeier /
perlators eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen met scharnierbare deksel (inclusief pictogram).
Het systeem is eenvoudig zelf te onderhouden en gebruiksklaar te maken. Conditioneringsmiddelen zijn
verkijgbaar om het water langer houdbaar te maken. Tevens is dit systeem verkrijgbaar in een Explosie
Veilige / ATEX uitvoering. Dit systeem kan ook gehuurd worden.

Specificaties:
inhoud 1500 liter
materiaal kunststof
inclusief pictogram
afmetingen 1850x4100x2100 (+ 300 mm met bovendeel lichaamsdouche) mm (BxLxH)
leeg gewicht 700 kg
gevuld gewicht 2200 kg
pomp (elektrisch of lucht aangedreven)
aanhanger
voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:
pictogram
conditionerings producten
verschillende sproeiers mogelijk

verwarming
verlichting
Cabine
Uitklapbare Zijwanden, zodat u beschut uit de wind staat
Trap
enkele of dubbele sproeier
handdouche
zwart rubber oogkappen met scharnierbare stofdeksels (inclusief pictogram)
trap
Afstandsmelders / Magneet Switches
Explosie Veilig / ATEX
andere inhoud Tank is bespreekbaar
Een grote keuze aan verschillende pompen
Etc..
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