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      RADA B-SAFETY 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

071085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 525 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.
Bestelnummer: 2.1931.130 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.131 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage inbouw

072085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening. Voor 
wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 470 mm, 
aansluiting ¾" buitendraad.
Bestelnummer: 2.1931.132 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.133 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage opbouw

073085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening.  
Voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk. Hoogte 600 mm, 
aansluiting ¾" binnendraad.
Bestelnummer: 2.1931.134 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.135 Premium Line rvs

Nooddouche zonder bediening voor plafondmontage inbouw

075085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening.  
Voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk. Hoogte 560 mm, 
aansluiting ¾" buitendraad.
Bestelnummer: 2.1931.147 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1931.148 Premium Line rvs
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      RADA B-SAFETY BEDIENINGSAFSLUITERS VOOR NOODDOUCHES

- Materiaal: messing/rvs met poedercoating 
  (Premium 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 en ANSI Z358.1-2014
 

Nooddouche bedieningsafsluiter met leegloop voor 
opbouw

026915-Rada B-Safety Classic Line nooddouche 
bedieningsafsluiter voor opbouw leidingwerk, met aftap-
mogelijkheid. Voorsprong 75 mm, lengte bedieningshendel 
90 mm., aansluitingen ¾" binnendraad.
Bestelnummer: 2.1930.811 Voor opbouw
Bestelnummer: 2.1930.834 Voor inbouw

Trekstangbediende afsluiter voor opbouw

022985-Rada B-Safety trekstangbediende afsluiter voor 
opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm, aansluitin-
gen ¾" binnendraad.
Bestelnummer: 2.1930.797 Classic Line groen
Bestelnummer: 2.1930.798 Premium Line rvs

Voetbediening voor vrijstande nood- of oogdouche

870300-Rada B-Safety Classic voetbediening voor het 
ombouwen van een vrijstaande nood- of oogdouche van 
hand naar voetbediening. Neem contact met ons op 
alvorens te bestellen.
Bestelnummer: 2.1931.417

Automatische leegloop voor nooddouche afsluiter

082400-Rada B-Safety Premium Line automatische 
leegloop, toe te passen in combinatie met nooddouche 
bedieningsafsluiters. Aansluitingen ¾" bi. x buitendraad.
Bestelnummer: 2.1931.202 

Nooddouche bedieningsafsluiter voor opbouw

025995-Rada B-Safety Premium Line nooddouche 
bedieningsafsluiter voor opbouw. Voorsprong 115 mm, 
lengte bedieningshendel 90 mm, aansl. ¾" bi. dr.
Bestelnummer: 2.1930.810
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