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                 Rada B-Safety 
Nood- en Oogdouches 
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Tel. 0342-414088 . www.rada-nl.com . www.rada-sanitair.be

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY OOGDOUCHES
1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties
De Rada B-Safety douchekoppen voldoen niet alleen 
aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2014, 
maar zorgen er ook voor dat het water over een 
groot oppervlak verspreid wordt. Dit zorgt ervoor dat  
ook de ruimte rond de ogen gespoeld wordt terwijl  
de ogen probleemloos op de juiste plek gehouden 
kunnen worden. De begrensde, gelijkmatige en 
vooral zachte sproeistraal is geoptimaliseerd voor 
het uitspoelen van chemicaliën uit de ogen. 
 
2. Stofkappen 
De stofkappen gaan door de waterdruk automatisch 
open bij gebruik.

3. Rubber beschermkappen
De rubber beschermkappen rond de oogdouches, 
beschermen de hulpzoekenden tegen verwondingen 
door stoten.

4. Grote sproeigaten in de douchekoppen
De grote sproeigaten in de douchekoppen beperken 
verkalking.

5. Speciale kogelkranen voor oogdouches 
Alle toegepaste kogelkranen zijn gemaakt van 
roestvast staal, AISI 316, en zijn extreem robuust. 
Dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 
50,000 keer gebruik.

6. Geïntegreerde volumestroombegrenzers
Door de unieke drukonafhankelijke volumestroom-
begrenzers worden de juiste sproeihoogte en een 
normconform straalbeeld gecreëerd onafhankelijk 
van de waterdruk. De volumestroom is, afhankelijk 
van het model, 7, 14 of 16 l/min.

7. Kwalitatief hoogwaardige materialen 
Voor de fabricage van Rada B-Safety oogdouches 
worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: 
roestvast staal, messing en speciale kunststoffen 
geschikt voor toepassing in drinkwater-installaties.

8. Robuuste constructie
Een robuuste en doordachte constructie is de norm 
voor Rada B-safety oogdouches.

9. Chemicaliënbestendige polyester poeder-
    coating voor de groene modellen
De groene polyester poedercoating heeft aange-
toond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in 
agressieve omgevingen. 

10. Ook leverbaar in rvs
Vrijwel alle oogdouches zijn ook leverbaar in mat rvs 
uitvoering, de zogenaamde Premium Line.
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Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches

Volumestroom

Drukverlies
*¹ Minimale werkdruk voor oogdouches 
    met één douchekop

*² Minimale werkdruk voor oogdouches 
    met twee douchekoppen

Oogdouche met één douchekop

Oogdouche met twee douchekoppen (14)

Oogdouche met twee douchekoppen (16)

Rada B-Safety sproeibeeld Oogdouches

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches 
Standaard worden de oogdouches met één douchekop geleverd met een 7 l/min volumestroombegrenzer, De 
oogdouches met twee douchekoppen leveren, afhankelijk van het model, 14 of 16 l/min. 
Conform EN 15154-2:2006, en ANSI Z358.1-2014 

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie 
In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier 
van aansluiten wel of geen beheersmaatrgelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden 
in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in 
principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.
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Rada B-Safety knijpdouches 
Classic Line, rechte uitvoeringen 

- Met rubber beschermkap en stofkap 
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen 
- Hoogte: 250 mm 
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm 
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer 
- Terugstroombeveiliging: keerklep 
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
 
 
Knijpdouche voor bladmontage
Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, 
rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, 
aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712020

Knijpdouche voor wand- of bladmontage
Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- of bladmon-
tage, rechte uitvoering, met blad/wandhouder en 
slang, zonder bladdoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712025

Knijpdouche voor wandmontage
Rada B-Safety knijpdouche, voor wandmontage 
(diagonaal), rechte uitvoering, met wandhouder, en 
slang, zonder wanddoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712035
 

 

Knijpdouche voor bladmontage 
Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage onder 
25°, rechte uitvoering, met bladhouder, bladdoorvoer 
en slang, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 712055
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Rada B-Safety knijpdouches 
Classic Line, 45° uitvoeringen 

- Met rubber beschermkap en stofkap 
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen 
- Hoogte: 250 mm (bij 2 douchekoppen 300 mm) 
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm 
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer,  
   bij 2 douchekoppen 14 l/min. 
- Terugstroombeveiliging: keerklep 
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
 

Knijpdouche voor bladmontage
Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, 45° 
uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 
½" wartel.

Bestelnummer: 713020

Knijpdouche voor wand- en bladmontage
Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en blad-
montage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en 
slang, zonder bladdoorvoer, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 713025

 

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage
Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, 
volume-stroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° 
uitvoering, met blad- doorvoer en slang, hoogte 
300 mm, aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 714020

 

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wand-en  
bladmontage 
Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, 
volume-stroom 14 l/min., voor wand- of blad-
montage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en 
slang, zonder bladdoorvoer, hoogte 300 mm, 
aansluiting ½" wartel.

Bestelnummer: 714025
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Rada B-Safety knijpdouches 
Premium Line, uitvoeringen met groene spiraalslang

- Met rubber beschermkap en stofkap 
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs en groen 
- Hoogte: 250 mm (bij 2 douchekoppen 300 mm) 
- Aansluiting: aansluitbocht, ½" buitendraad, met  
  rozet
- Slang: hogedruk spiraalslang, lengte 1500 mm 
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer,  
  bij 2 douchekoppen 14 l/min. 
- Terugstroombeveiliging: keerklep 
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
 

Knijpdouche met spiraalslang voor wandmontage
Rada B-Safety knijpdouche met spiraalslang en 
aansluitbocht voor wandmontage, rechte uitvoering, 
aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 712045

Knijpdouche met spiraalslang voor wandmontage
Rada B-Safety knijpdouche met spiraalslang en 
aansluitbocht voor wandmontage, 45° uitvoering, 
aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 713045

Knijpdouche met spiraalslang en 2 douchekoppen voor 
wandmontage
Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen, 
spiraalslang en aansluitbocht, volumestroom 
14 l/min., voor wandmontage, 45° uitvoering, 
aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 714045
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Rada B-Safety oogdouches 
Met 2 douchekoppen 

- Met rubber beschermkappen en stofkappen 
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer 
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs
 

Oogdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage
Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, 
volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° 
uitvoering, breedte 240 mm, met bladdoorvoer, 
aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 200085 Classic Line groen

Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage
Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, 
volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, 45° 
uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 280 mm, 
aansluiting ½" buitendraad, voor inbouw leidingwerk.

Bestelnummer: 210085 Classic Line groen
Bestelnummer: 210095 Premium Line rvs

Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage
Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, 
volumestroom 14 l/min., voor wandmontage, 45° 
uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 330 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad, draaibaar, voor opbouw 
leidingwerk.

Bestelnummer: 250085 Classic Line groen
Bestelnummer: 250095 Premium Line rvs

Oogdouche met 2 douchekoppen en vangbak voor  
wandmontage
Rada B-Safety oogdouche, met rvs vangbak en 2 
douchekoppen, volumestroom 14 l/min., voor 
wandmontage, rechte uitvoering, breedte 425 mm, 
voorsprong 385 mm, aansluiting ¾" binnendraad, 
voor opbouw leidingwerk. Afvoer 5/4" buitendraad.

Bestelnummer: 300085 Classic Line groen
Bestelnummer: 300095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety oogdouches 
Vrijstaande oogdouches

- Met rubber beschermkappen en stofkappen 
- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Met geïntegreerde volumestroombegrenzer  
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Classic Line vrijstaande oogdouche
Rada B-Safety vrijstaande oogdouche, met rvs 
opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 
14 l/min. Totale hoogte 1160 mm, breedte 425 mm. 
Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" 
buitendraad.

Bestelnummer: 305085 Classic Line groen
Bestelnummer: 305095 Premium Line rvs

Premium Line vrijstaande oogdouche met autom. leegloop
Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs 
opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 
16 l/min. Met voetbediening en automatische leeg-
loop. Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. 
Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 
1¼" buitendraad.

Bestelnummer: 305195 Premium Line rvs

Rada B-Safety oogdouche 
Premium Line oogdouche voor wandinbouw

- Met rubber beschermkappen en stofkappen 
- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: rvs, mat 
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer  
- Conform: DIN EN 15154-2:2006 
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Premium Line oogdouche voor wandinbouw
Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2 douche-
koppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw. 
Afmetingen (h x b x d) 425 x 305 x 100 mm. 
Aansluiting ½" buitendraad.

Bestelnummer: 270095 Premium Line rvs
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Tel. 0342-414088 . www.rada-nl.com . www.rada-sanitair.be

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY NOODDOUCHES
1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties
De Rada B-Safety nooddouchekop voldoet niet  
alleen aan DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 
en ANSI Z358.1-2014, maar loopt ook automatisch 
leeg en is vrijwel onderhoudsvrij, zeer robuust en 
bestand tegen chemicaliën. De begrensde, gelijk-
matige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor 
het afspoelen van chemicaliën op de huid. 
 
2. Speciale kogelkranen voor nooddouches 
Alle toegepaste kogelkranen zijn gemaakt van 
roestvast staal, AISI 316, en zijn extreem robuust. 
Dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 
50.000 keer gebruik.

3. Geïntegreerde volumestroombegrenzers
Door de unieke drukonafhankelijke volumestroom-
begrenzers kunnen onze nooddouches aan de ter 
plaatse aanwezige risico's en/of gevaarlijke situaties 
worden aangepast.  Standaard zijn de nooddouches 
voorzien van een 75 l/min. volumestroombegrenzer. 
Hiermee wordt voldaan aan de EN en ANSI normen.  
Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen  
ingesteld op 35, 50 of 110 l/min. 
 
4. Simpele montage door het Quick Connect 
systeem
Door het B-Safety Quick Connect systeem kunnen 
veel nooddouches eenvoudig en snel gemonteerd 
worden.  
a) voorgemonteerde onderdelen koppelen,  
b) douche uitlijnen,  
c) 3 x inbusschroef aandraaien en klaar

5. Kwalitatief hoogwaardige materialen 
Voor de fabricage van Rada B-Safety nooddouches 
worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: 
roestvast staal, messing en speciale kunststoffen 
geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.

6. Robuuste constructie
Een robuuste en doordachte constructie is de norm 
voor Rada B-Safety nooddouches.

7. Chemicaliënbestendige polyester poedercoa-
ting voor de groene modellen
De groene polyester poedercoating heeft aange-
toond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in 
agressieve omgevingen.

8. Ook leverbaar in rvs
Vrijwel alle nooddouches zijn ook leverbaar in mat 
rvs uitvoering, de zogenaamde Premium Line.



10-11Tel. 0342-414088 . www.rada-nl.com . www.rada-sanitair.be 

05
/1

6 
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

N0
0D

- E
N 

OO
GD

OU
CH

ES

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches

Volumestroom

Drukverlies

* Aanbevolen drukverlies

Met volumestroombegrenzer 75 l/min (standaard)

Met volumestroombegrenzer 50 l/min (optioneel)

Met volumestroombegrenzer 35 l/min (optioneel)

Zonder volumestroombegrenzer (optioneel)

Rada B-Safety sproeibeeld Nooddouches

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches 
Standaard worden de nooddouches geleverd met een 75 l/min volumestroombegrenzer, conform 
EN 15154-1:2006, en ANSI Z358.1-2014. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen  ingesteld op 
35, 50 of 110 l/min. De EN norm geeft aan dat een constante volumestroom van 60 l/min. voldoende is. 

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie 
In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier 
van aansluiten wel of geen beheersmaatrgelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden 
in ISSO publicaties 55.1 en 55.2. Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in 
principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.
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Rada B-Safety nooddouches 
Voor wand- en plafondmontage  

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
  chemicaliënbestendig 
- Volumestroomregelaar: 75 l/min  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs 

Nooddouche voor wandmontage inbouw
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voor-
sprong 605 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" buitendraad.

Bestelnummer: 081085 Classic Line groen
Bestelnummer: 081095 Premium Line rvs

Nooddouche voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. 
Voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 082085 Classic Line groen
Bestelnummer: 082095 Premium Line rvs

Nooddouche voor plafondmontage inbouw
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. 
Hoogte 265 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" buitendraad.

Bestelnummer: 083085 Classic Line groen
Bestelnummer: 083095 Premium Line rvs

Nooddouche voor plafondmontage opbouw
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. 
Hoogte 245 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 085085 Classic Line groen
Bestelnummer: 085095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety nooddouches 
Nooddouches voor boven de deur

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
  chemicaliënbestendig 
- Volumestroomregelaar: 75 l/min  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs 
 

Nooddouche voor montage boven de deur
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor montage boven de deur voor opbouw leiding-
werk. Voorsprong 525 mm, installatiehoogte 2345 
mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 084085 Classic Line groen
Bestelnummer: 084095 Premium Line rvs

Nooddouche voor montage boven de deur
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor montage boven de deur, onder een hoek van 
45°, voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 800 mm, 
installatiehoogte 2345 mm (+/- 100 mm), lengte 
trekstang 700 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 086085 Classic Line groen
Bestelnummer: 086095 Premium Line rvs

Nooddouche voor montage boven de deur
Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening 
voor montage boven de deur voor opbouw leiding-
werk. Voorsprong 630 mm, installatiehoogte 2345 
mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 088085 Classic Line groen
Bestelnummer: 088095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety nood-oogdouches 
Nood-oogdouchecombinaties wand  

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.  
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min  
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 
  15154-2:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 
625, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 
mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 861085 Classic Line groen
Bestelnummer: 861095 Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijp-
douche met één douchekop. Voorsprong 625, totale 
hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aanslui-
ting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 863085 Classic Line groen
Bestelnummer: 863095 Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijp-
douche met twee douchekoppen. Voorsprong 625, 
totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 864085 Classic Line groen
Bestelnummer: 864095 Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk met rvs 
opvangbak. Voorsprong 625, totale hoogte 1625 
mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾" 
binnendraad.

Bestelnummer: 867085 Classic Line groen
Bestelnummer: 867095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety nood-oogdouches 
Vorstveilige nood- en oogdouches  

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.  
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min  
- Conform DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 
  15154-2:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs 

Vorstveilige mechanische oogdouche voor wandmontage
Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop 
voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in 
een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel 
met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. 
Installatie hoogte 800 - 950 mm, wanddikte max. 300 
mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 880085 Classic Line groen
Bestelnummer: 880095 Premium Line rvs

Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage
Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leeg-
loop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk 
in een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshen-
del met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. 
Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, wanddikte max. 
300 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 885085 Classic Line groen
Bestelnummer: 885095 Premium Line rvs

Vorstveilige elektronische oogdouche voor wandmontage
Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop 
voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in 
een vorstvrije ruimte. Inclusief druktoetsbediening en 
twee magneetventielen. Installatie hoogte 800 - 950 
mm, aansluiting ½" buitendraad. Voeding 230 V AC. 
Werkt niet bij stroomuitval!

Bestelnummer: 890085

Vorstveilige elektronische nooddouche voor wandmontage
Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leeg-
loop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk 
in een vorstvrije ruimte. Inclusief druktoetsbediening 
en twee magneetventielen. Installatiehoogte 2245 - 
2445 mm, aansluiting ¾" buitendraad. Voeding 230V 
AC. Werkt niet bij stroomuitval!

Bestelnummer: 895085
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Rada B-Safety nood-oogdouches 
Vrijstaande nood-oogdouches  

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,    
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroom oogdouche: 7/14 l/min.  
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 
  15154-2:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs
 
Vrijstaande nooddouche voor vloermontage
Rada B-Safety vrijstaande nooddouche voor vloer-
montage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625 
mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" 
binnendraad.

Bestelnummer: 830085 Classic Line groen
Bestelnummer: 830095 Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combi-
natie voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, 
voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, 
aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 832085 Classic Line groen
Bestelnummer: 832095 Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combi-
natie met knijpdouche met één douchekop voor 
vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 
625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" 
binnendraad.

Bestelnummer: 833085 Classic Line groen
Bestelnummer: 833095 Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combi-
natie met opvangbak voor vloermontage. Totale 
hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte 
trekstang 700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.

Bestelnummer: 837085 Classic Line groen
Bestelnummer: 837095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety nood-oogdouches 
Premium Line vrijstaande nood- en oogdouches met 
automatische leegloop  

- Materiaal: rvs (gepolijst)
- Kogelkraan: rvs  
- Kleur: mat rvs 
- Nooddouchekop: rvs, met automatische leegloop,  
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min.  
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 en DIN EN 
  15154-2:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
 
Premium Line vrijstaande oogdouche 
Rada B-Safety vrijstaande rvs oogdouche, met rvs 
opvangbak en 2 douchekoppen, volumestroom 16 l/
min. Met voetbediening en automatische leegloop. 
Totale hoogte 1160 mm, voorsprong 430 mm. 
Aansluiting aanvoer 1¼" binnendraad, afvoer 1¼" 
buitendraad.

Bestelnummer: 305195

Premium Line vrijstaande nooddouche
Rada B-Safety vrijstaande rvs nooddouche. Met 
voetbediening en automatische leegloop. Totale 
hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" 
buitendraad.

Bestelnummer: 830195

Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie  
Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche 
combinatie. Met voetbediening voor de nooddouche,  
handbediening voor de oogdouche en automatische 
leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 
mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnummer: 832195

Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie  
Rada B-Safety vrijstaande rvs nood-oogdouche 
combinatie met oog-gelaatsdouche, opvangbak en 
afdekkap. Met voetbediening voor de nooddouche,  
handbediening voor de oogdouche en automatische 
leegloop. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 600 
mm. Aansluiting 1" buitendraad.

Bestelnummer: 838195
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Rada B-Safety nooddouches 
Nooddouches zonder bedieningsafsluiter 

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating
- Kleur: groen 
- Kunststof douchekop met automatische leegloop,  
   chemicaliënbestendig 
- Volumestroomregelaar: 75 l/min  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs 

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage opbouw
Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 
525 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 071085 Classic Line groen
Bestelnummer: 071095 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage inbouw
Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 
470 mm, aansluiting ¾" buitendraad.

Bestelnummer: 072085 Classic Line groen
Bestelnummer: 072095 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage 
opbouw
Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 
600 mm, aansluiting ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 073085 Classic Line groen
Bestelnummer: 073095 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage 
inbouw
Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 
560 mm, aansluiting ¾" buitendraad.

Bestelnummer: 075085 Classic Line groen
Bestelnummer: 075095 Premium Line rvs
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Rada B-Safety nooddouches 
Classic Line en Premium Line bedieningsafsluiters 
voor nooddouches

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating (Premi-
um Line rvs)
- Kogelkraan: rvs  
- Bedieningshendel: kunststof 
- Kleur: groen (Premium Line: rvs) 
- Volumestroom: min. 60 l/min.@ 100 kPa  
- Conform: DIN EN 15154-1:2006 
- Conform: DIN 12899-3:2009 
- Conform: ANSI Z358.1-2014
 

Nooddouche bedieningsafsluiter met leegloop voor opbouw
Rada B-Safety Classic Line nooddouche bedie-
ningsafsluiter voor opbouw leidingwerk, met leeg-
loopmogelijkheid. Voorsprong 75 mm, lengte bedie-
ningshendel 90 mm., aansluitingen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 026915 Voor opbouw
Bestelnummer: 027915 Voor inbouw met  
    rozet

Trekstangbediende afsluiter voor opbouw
Rada B-Safety trekstangbediende afsluiter voor 
opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm, 
aansluitingen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 022985 Classic Line groen
Bestelnummer: 022995 Premium Line rvs

Voetbediening voor vrijstande nood- of oogdouche
Rada B-Safety Classic voetbediening voor het 
om-bouwen van een vrijstaande nood- of oogdouche 
van hand naar voetbe- 
diening. Neem contact met ons op alvorens te 
bestellen.

Bestelnummer: 870300

Automatische leegloop voor nooddouche bedienings- 
afsluiter
Rada B-Safety Premium Line automatische leegloop, 
toe te passen in combinatie met nooddouche bedie-
ningsafsluiters. Aansluitingen ¾" bi. x buitendraad.

Bestelnummer: 082400 

Nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw
Rada B-Safety Premium Line nooddouche bedie-
ningsafsluiter voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 
115 mm, lengte bedieningshendel 90 mm, aansluitin-
gen ¾" binnendraad.

Bestelnummer: 025995
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Rada B-Safety nooddouche accessoires 
 
 
Nooddouche testunit
Rada B-Safety verrijdbare testunit voor nooddou-
ches. Vereenvoudigt het testen zonder waterover-
last. De testunit bestaat uit 3 delen en is eenvoudig 
uit elkaar te halen voor opslag. Tankinhoud 30 liter, 
gewicht 7 kg, afmetingen (h x b x d) 2100 x 440 x 
440 mm.

Bestelnummer: 010900

Thermostatische mengkraan voor nood- en oogdouches
Rada thermostatische mengkranen voor nood- en 
oogdouches met onderhoudsarm Radatherm patro-
on, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Levert 
koudwater bij wegvallen van de warmwaterdruk. 
 
Rada 215 ND thermostatische mengkraan voor een 
oogdouche, capaciteit 29 l/min. @ 100 kPa, aanslui-
tingen ½" buitendraad.
Bestelnummer: 13-6041

Rada 320 ND thermostatische mengkraan voor een 
nooddouche, capaciteit 80 l/min. @ 250kPa, aan-
sluitingen 1" buitendraad.
Bestelnummer: 13-7062 

Symbool voor nooddouche
Rada B-Safety symbool 15 x 15 cm, voor nood-
douche voor montage op nooddouche arm. Incl. 
bevestigingsmateriaal.
Bestelnummer: 870150 

 
Symbool voor nood-oogdouche
Rada B-Safety symbool 30 x 15 cm, voor nood-oog-
douche voor montage op nooddouche arm. Incl. 
bevestigingsmateriaal.
Bestelnummer: 870100 


