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Productoptie: Oogdouche

MB 1500 Tankdouche (1250 liter)
De MB 1500 1250 liter Tankdouche / Plensdouche / Lichaamsdouche standaard geschikt voor
buitenopstelling vorstbeveiligd of bij warme gebieden gekoeld water en locaties waar geen vaste
waterleiding aanwezig is of te weinig voordruk aanwezig is. De plensdouche unit is goed geïsoleerd en
geschikt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). Daarnaast kan de tankdouche, indien gewenst, aangenaam
warm water leveren voor zowel de lichaamsdouche als de oogdouche, indien deze als optie erbij besteld is.

Indien u kiest voor een oogdouche als extra optie wordt de Tankdouche standaard gecombineerd met de MB
75 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast “onbreekbaar” kunststof bak en een scharnierbare deksel
(inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren 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. Aan de
binnenzijde van de deksel is een spiegel aangebracht. Dit model betreft een grotere versie dan het model MB
50.

Ook is de tankdouche leverbaar met een koelunit (chiller) zodat het water gekoeld wordt in juist een warme /
hete omgeving. Pictogrammen en een test hendel zijn standaard aanwezig. De testhendel is handig om
eenvoudig van buitenaf de lichaamsdouche te kunnen testen. Het frame is uitgevoerd in RVS en de tank is
omkleedt met een glasvezelversterkt polyester materiaal. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een
speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte
werking of lage druk douchekop. Bediening geschiedt door middel van een duwhendel ("Panic-Bar" naar

onderen duwen). De lichaamsdouche sproeit standaard 15 minuten (80 liter per minuut), afhankelijk van de
sproeier kan de tankdouche voor langere tijd een goed sproeibeeld geven.

Het is tevens mogelijk de tankdouche aan te sluiten op een vaste waterleiding (dan blijft de tankdouche
operationeel), maar dit is niet noodzakelijk. Indien het waterreservoir gevuld is functioneert de tankdouche
goed. De tankdouche is leverbaar met een groot skala aan extra opties. Deze tankdouche unit is standaard
geschikt voor Normale Zone, op aanvraag is een Explosie Veilige / ATEX uitvoering
beschikbaar. Tankdouches zijn ook beschikbaar voor verhuur.

Specificaties:
wateraansluiting: 3/4” BSP inwendig, of anders op uw specificatie
inhoud 1250 liter
vlotterafsluiter
overlooppijp
test hendel
handbediening
in verschillende kleuren leverbaar
materiaal: glasvezelversterkt polyester
tankdouche voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:
verwarming
koeler (chiller)
oogdouche (MB 75)
afstandsmelder
verlichting
handdouche
voetpedaal bediening
automatische ververs unit voor spoeling
PVC lamellen
audueel / visueel alarm
zijwanden (3 stuks)
niveau indicator
niveau en temperatuur alarm
temperatuur indicator (thermometer)

niveau indicator
opstaprooster
opvangbak
anti bacteriegroei systemen
meer tankdouche(s) opties op aanvraag mogelijk
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