Nöddusch

Typ: 9610
GIA 822 3624
Skötsel- & driftsinstruktion

1.

Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
Märk upp platsen med skylt typ NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH.
Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!
Duscharna är utrustade med tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan
2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2.

Nöd-/ögonduscharna är ständigt funktionsberedda.
- Nödduschen aktiveras genom att dragstången/kedjan förs nedåt.
-

Ögonduschen aktiveras genom att tryckplattan för framåt. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

- Handduschen (utan tryckplatta) aktiveras genom att handtaget trycks inåt.
Ventilen stängs då handtaget släpps.
3.

Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.
GIA-duscharna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket
flyter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och
fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4.

Öva användning regelbundet.

5.

För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen
spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt
AFS1999:7
Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden
förekommande ögon- & ansiktsduschar.
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Nöddusch vägg
DN15 för lab/skola

Typ: GIA 822 3624

Installation
1.

Kontrollera vid uppackningen att nödduschen är komplett och oskadad.
Nödduschen består av:

2.

Duschsil
Rörmontage med ventil
Dragkedjor
Nödduschskylt

Duschen skall ha ett minimumflöde av 80 liter/ minut vid 2,4 bars
tryck för rätt funktion!
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!
Vattenanslutning:

DN15 invändig gänga

Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!
3.

Spola igenomsystemet ordenligt så att spån och andra partiklar
sköljs bort..

4.

Montera duschen så nära riskstället som möjligt. Man bör kunna ta sig
fram till nödduschen inom ca 5 sekunder! Monteras med duschsilens
underkant mellan 210-230 cm över golv.

5.

Normalt öppnas/stängs ventilen med dragkedjan.

6.

Fäst nödskylten väl synlig i direkt anslutning till nödduschen!

7.

Anslut vattentillförseln (DN15). Duschen skall anslutas till
dricksvattennätet.

8.

Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.

9.

Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person.

