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N00D- EN OOGDOUCHES

Rada B-Safety
Nood- en Oogdouches
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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.
3. Rubber beschermkappen
De rubber beschermkappen rond de oogdouches, beschermen
hulpzoekenden tegen verwondingen door stoten.

N00D- EN OOGDOUCHES

4. Grote sproeigaten in de douchekoppen
De grote sproeigaten beperken verkalking.
5. Speciale kogelkranen voor oogdouches
Alle kogelkranen zijn gemaakt van roestvast staal, AISI 316,
voor een probleemloze bediening ook na 50,000 keer gebruik.
6. Geïntegreerde volumestroombegrenzers
Door de drukonafhankelijke volumestroombegrenzers 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 drinkwaterinstallaties.
8. Robuuste constructie
Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada
B-safety oogdouches.

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

Rada B-Safety sproeibeeld Oogdouches
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9. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen
De groene polyester poedercoating is bestand tegen vele
zuren en logen in agressieve omgevingen.

Minimale volumestromen en temperaturen van nooddouches vlgs Waterwerkbladen en TVVL rapport ST-16
Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa
qv

min

G

Opmerkingen

Oogdouche

0,20

25

10

2 douchekoppen à 0,10 l/s

Gelaatdouche

0,40

15

10

4 douchekoppen à 0,10 l/s

0,50

15

15

15

20

15

20

Lichaamsdouche I*

* Type I toepassing:
grootkeukens, scholen en
0,50
kleine laboratoria
Lichaamsdouche II*
* Type II toepassing
1,33
voor industrieën
(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)
qv
min

G

Bij brandwonden:
bijv. grootkeukens
Bij chemische verbranding,
kleine opslag van minder
gevaarlijke stoffen.
Bij chemische verbrandingen,
grotere opslag van gevaarlijke
stoffen.

= Volumestroom in l/s
= Minimale temperatuur in °C
= Gebruiksduur in minuten

Opmerking
De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risicoinventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte
dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave
van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met
legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging
mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en
gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.
Voor meer informatie, zie de productnormen voor veiligheidsdouches:
NEN-EN 15154 deel 1, 2 en 3.

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

N00D- EN OOGDOUCHES

Nooddouches

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches
Volumestroom

Oogdouche met twee douchekoppen (16)
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Oogdouche met twee douchekoppen (14)

Oogdouche met één douchekop

Drukverlies
*¹ Minimale werkdruk voor oogdouches
met één douchekop

*² Minimale werkdruk voor oogdouches
met twee douchekoppen

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. Zie pagina 26 en 27.
Montagehoogte oogdouches
Conform Europese norm EN15154-2: Douchekop monteren op een hoogte van 1000 +/-200 mm boven de staplaats van
				
de gebruiker
Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 838 - 1346 mm boven de staplaats
				
van de gebruiker
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Rada B-Safety knijpdouches
Classic Line, rechte uitvoeringen

Knijpdouche voor bladmontage
712020-Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage,
rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting
½" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.365 (Art.nr. 712020) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.374 (Art.nr. 718020) Premium Line rvs

Knijpdouche voor wandmontage
712025-Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en
bladmontage, rechte uitvoering, met wandhouder en slang,
aansluiting ½" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.366 (Art.nr. 712025) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.375 (Art.nr. 718030) Premium Line rvs

Knijpdouche voor wandmontage
712035-Rada B-Safety knijpdouche, voor wandmontage,
rechte uitvoering, met wandhouder, en slang, zonder
wanddoorvoer, aansluiting ½" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.367 (Art.nr. 712035) Classic Line groen
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- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs, oranje 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

Rada B-Safety knijpdouches
Classic Line, 45° uitvoeringen

Knijpdouche voor bladmontage
713020-Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage,
45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting ½"
wartel.
Bestelnr.: 2.1931.369 (Art.nr. 713020) Classic Line groen
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Knijpdouche voor wand- en bladmontage
713025-Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en
bladmontage, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en
slang, zonder bladdoor-voer, aansluiting ½" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.370 (Art.nr. 713025) Classic Line groen

NOOD- EN OOGDOUCHES

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Materiaal: kunstof en messing met poedercoating
- Kleur: grijs, oranje 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 met 2 douchekoppen voor bladmontage
714020-Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen,
volumestroom 14 l/min., voor bladmontage, 45° uitvoering,
met bladdoorvoer en slang, hoogte 300 mm, aansluiting ½"
wartel.
Bestelnr.: 2.1931.371 (Art.nr. 714020) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.378 (Art.nr. 719020) Premium Line rvs.
		
Let op! Rechte uitvoering!!

Knijpdouche met 2 douchekoppen voor wand-en bladmontage
714025-Rada B-Safety knijpdouche, met 2 douchekoppen,
volumestroom 14 l/min. Voor wand- of bladmontage, 45°
uitvoering, met blad/wandhouder en slang, zonder
bladdoorvoer, hoogte 300 mm, aansluiting ½" wartel.
Bestelnr.: 2.1931.372 (Art.nr. 714025) Classic Line groen
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Rada B-Safety oogdouches
Met 2 douchekoppen

Oogdouche met 2 douchekoppen voor bladmontage
200085-Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen,
volumestroom 14 l/min. Voor bladmontage, 45° uitvoering,
breedte 240 mm, met bladdoorvoer, aansluiting ½"
buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.262 (Art.nr. 200085) Classic Line groen

Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage
210085-Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen,
volumestroom 14 l/min. Voor wandmontage, 45°
uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 280 mm,
aansluiting ¾" buitendraad, voor inbouw leidingwerk.
Bestelnr.: 2.1931.267 (Art.nr. 210085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.268 (Art.nr. 210095) Premium Line rvs

Oogdouche met 2 douchekoppen voor wandmontage
250085-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.
Bestelnr.: 2.1931.269 (Art.nr. 250085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.270 (Art.nr. 250095) Premium Line rvs

Oogdouche met 2 douchekoppen en vangbak voor wandmontage
300085-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.
Bestelnr.: 2.1931.317 (Art.nr. 300085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.318 (Art.nr. 300095) Premium Line rvs
Bestelnr.: 2.1931.323 (Art.nr. 300185) Classic Line groen,
		
¾“ bu. dr. voor inbouw leidingwerk
Bestelnr.: 2.1931.324 (Art.nr. 300195) Premium Line rvs,
		
¾“ bu. dr. voor inbouw leidingwerk
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N00D- EN OOGDOUCHES

- 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

Rada B-Safety oogdouches
Vrijstaande oogdouches
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Classic Line vrijstaande oogdouche
305085-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.
Bestelnr.: 2.1931.325 (Art.nr. 305085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.326 (Art.nr. 305095) Premium Line rvs

NOOD- EN 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

Premium Line vrijstaande oogdouche met autom. leegloop
305195-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.
Bestelnr.: 2.1931.327 (Art.nr. 305195) Premium Line rvs
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Rada B-Safety oogdouche

Premium Line oogdouche voor wandinbouw

Premium Line oogdouche voor wandinbouw
270095-Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2
douchekoppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw.
Afmetingen (h x b x d) 425 x 305 x 100 mm. Aansluiting ½"
buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.271 (Art.nr. 270095) Premium Line rvs

Premium Line oogdouche met nooddouche bedieningsafsluiter
voor wandinbouw
285095-Rada B-Safety oogdouche, rvs, met 2
douche-koppen, volumestroom 14 l/min, voor wandinbouw
en nooddouche bedieningsafsluiter voor wandinbouw.
Afmetingen (h x b x d) 425 x 505 x 100 mm.
Aansluitingen ½“ buitendraad, (oogdouche),
¾“ binnendraad (afsluiter nooddouche).
Voor bijpassende nooddouches, zie pagina 20.
Bestelnr.: 2.1931.316 (Art.nr. 285095) Premium Line rvs
06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

N00D- EN OOGDOUCHES

- 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
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Rada B-Safety onderdelen

Voor knijpdouches en oogdouches

Douchekop voor knijpdouche en oogdouche
710600-Douchekop compleet met rubber beschermkap en
stofkap met scharnier, aansluiting ½" binnendraad.
Bestelnr.: 1336884 (Art.nr. 710600)

Stofkapje voor knijpdouche en oogdouche
710612-Stofkapje met scharnier.
Bestelnr.: 133688 (Art.nr. 710612)
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Slang voor knijpdouche
Met rvs mantel, aansluiting ½“ binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.355 (Art.nr. 710415) Lengte 1500 mm
Bestelnr.: 2.1931.356 (Art.nr. 710420) Lengte 2000 mm
Bestelnr.: 2.1913.357 (Art.nr. 710430) Lengte 3000 mm

NOOD- EN OOGDOUCHES

Losse knijpdouche
Losse knijpdouche, aansluiting ½“ binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.502 (Art.nr. F712) Classic Line, rechte
		
uitvoering
Bestelnr.: 2.1931.503 (Art.nr. F713) Classic Line, 45º
		
uitvoering
Bestelnr.: 2.1931.504 (Art.nr. F714) Classic Line, 45º,
		
2 douchekoppen
Bestelnr.: 2.1931.505 (Art.nr. F718) Premium Line,
		
rechte uitvoering

Bedieningshendel voor oogdouche
Bestelnr.: 1336984 (Art.nr. G1-A) Classic Line,
		
135 x 155 mm
Bestelnr.: 1336986 (Art.nr. G1-B) Classic Line,
		
235 x 155 mm
Bestelnr.: 1336985 (Art.nr. G1-A-ES) Premium Line,
		
135 x 155 mm
Bestelnr.: 1336987 (Art.nr. G1-B-ES) Premium Line,
		
235 x 155 mm

Kogelafsluiter voor oogdouche
Bestelnr.: 2.1931.508 (Art.nr. F8151) Kogelafsluiter (rvs)

Adapter voor oogdouche (aansluiting hendel/kogelkraan)
Bestelnr.: 2.1931.506 (Art.nr. F80301) Classic Line
Bestelnr.: 2.1931.507 (Art.nr. F80303) Premium Line
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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.

N00D- EN OOGDOUCHES

2. Speciale kogelkranen voor nooddouches
Alle kogelkranen zijn van roestvast staal, AISI 316, dit
zorgt voor een probleemloze bediening ook na 50.000 keer
gebruik.
3. Geïntegreerde volumestroombegrenzers
Door de unieke drukonafhankelijke volumestroombegrenzers 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.

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

Rada B-Safety sproeibeeld Nooddouches
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7. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating
voor de groene modellen
De groene polyester poedercoating heeft aangetoond
bestand te zijn tegen vele zuren en logen in agressieve
omgevingen.

Minimale volumestromen en temperaturen van nooddouches vlgs Waterwerkbladen en TVVL rapport ST-16
Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa
qv

min

G

Opmerkingen

Oogdouche

0,20

25

10

2 douchekoppen à 0,10 l/s

Gelaatdouche

0,40

15

10

4 douchekoppen à 0,10 l/s

0,50

15

15

15

20

15

20

Lichaamsdouche I*

* Type I toepassing:
grootkeukens, scholen en
0,50
kleine laboratoria
Lichaamsdouche II*
* Type II toepassing
1,33
voor industrieën
(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)
qv
min

G

Bij brandwonden:
bijv. grootkeukens
Bij chemische verbranding,
kleine opslag van minder
gevaarlijke stoffen.
Bij chemische verbrandingen,
grotere opslag van gevaarlijke
stoffen.

= Volumestroom in l/s
= Minimale temperatuur in °C
= Gebruiksduur in minuten

Opmerking
De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risicoinventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte
dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave
van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met
legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging
mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en
gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.
Voor meer informatie, zie de productnormen voor veiligheidsdouches:
NEN-EN 15154 deel 1, 2 en 3.

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.

N00D- EN OOGDOUCHES

Nooddouches

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches
Volumestroom

neel)

zer (optio

mbegren

lumestroo

Zonder vo
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Met volumestroombegrenzer 75 l/min (standaard)

Met volumestroombegrenzer 50 l/min (optioneel)

Met volumestroombegrenzer 35 l/min (optioneel)

Drukverlies
* Aanbevolen drukverlies

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.
Montagehoogte nooddouches
Conform Europese norm EN15154-2, nooddouches voor laboratoria: Douchekop monteren op een hoogte van 2200 +/							
100 mm boven de staplaats van de gebruiker
Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 2083 - 2438 mm boven de staplaats
				
van de gebruiker
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Rada B-Safety nooddouches
Voor wand- en plafondmontage

Nooddouche voor wandmontage inbouw
081085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor inbouw leidingwerk. Voorsprong 605 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.185 (Art.nr. 081085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.186 (Art.nr. 081095) Premium Line rvs

Nooddouche voor wandmontage opbouw
082085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor opbouw leidingwerk.
Voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting
¾" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.200 (Art.nr. 082085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.201 (Art.nr. 082095) Premium Line rvs

Nooddouche voor plafondmontage inbouw
083085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk.
Hoogte 265 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.203 (Art.nr. 083085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.204 (Art.nr. 083095) Premium Line rvs

Nooddouche voor plafondmontage opbouw
085085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk.
Hoogte 245 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.221 (Art.nr. 085085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.222 (Art.nr. 085095) Premium Line rvs
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N00D- EN OOGDOUCHES

- 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

Rada B-Safety nooddouches

Nooddouches voor boven de deur

Nooddouche voor montage boven de deur
084085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur voor opbouw
leidingwerk. Voorsprong 525 mm, installatiehoogte 2345
mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.217 (Art.nr. 084085) Classic Line groen
Bestelnr.: 1399181 (Art.nr. 084185) Classic Line met
		
variabele trekstanglengte en 		
		
douchekophoogte (maten bij
		
bestelling opgeven)
Bestelnr.: 2.1931.219 (Art.nr. 084095) Premium Line rvs

06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

Nooddouche voor montage boven de deur
088085-Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur voor opbouw
leidingwerk. Voorsprong 630 mm, installatiehoogte 2345
mm (+/- 100 mm), lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.230 (Art.nr. 088085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.231 (Art.nr. 088095) Premium Line rvs

NOOD- EN OOGDOUCHES

- 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
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Rada B-Safety nood-oogdouches
Vrijstaande nood-oogdouches

Vrijstaande nooddouche voor vloermontage
830085-Rada B-Safety vrijstaande nooddouche voor
vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625
mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 1¼"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.385 (Art.nr. 830085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.386 (Art.nr. 830095) Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
832085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche
combinatie voor vloermontage. Totale hoogte 2300 mm,
voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting
1¼" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.388 (Art.nr. 832085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.389 (Art.nr. 832095) Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
833085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche
combinatie met knijpdouche met één douchekop voor
vloermontage. Totale hoogte 2300 mm, voorsprong 625
mm, lengte trekstang 700 mm,
aansluiting 1¼" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.391 (Art.nr. 833085) Classic Line groen
Bestelnr.: 1420002 (Art.nr. 834085) Classic Line groen
		
met dubbele knijpdouche
Bestelnr.: 2.1931.392 (Art.nr. 833095) Premium Line rvs

Vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage
837085-Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche
combinatie met opvangbak voor vloermontage. Totale
hoogte 2300 mm, voorsprong 625 mm, lengte trekstang
700 mm, aansluiting 1¼" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.393 (Art.nr. 837085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.394 (Art.nr. 837095) Premium Line rvs
Bestelnr.: 2.1931.395 (Art.nr. 837585) Classic Line groen
		
met afvoer van oogdouche via
		
standpijp
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N00D- EN 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

Rada B-Safety nood-oogdouches

Premium Line vrijstaande nood- en oogdouches met
automatische leegloop

Premium Line vrijstaande oogdouche
305195-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.
Bestelnr.: 2.1931.327 (Art.nr. 305195)
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Premium Line vrijstaande nooddouche
830195-Rada B-Safety vrijstaande rvs nooddouche. Met
voetbediening en automatische leegloop. Totale hoogte
2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.387 (Art.nr. 830195)

NOOD- EN OOGDOUCHES

- 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 nood-oogdouche combinatie
832195-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.
Bestelnr.: 2.1931.390 (Art.nr. 832195)

Premium Line vrijstaande nood-oogdouche combinatie
838095-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.
Bestelnr.: 2.1931.397 (Art.nr. 838095)
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Rada B-Safety nood-oogdouches
Nood- en oogdouche stations met roosters

Vrijstaand nood-oogdouchestation met rvs ombouw
886095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nood-oogdouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en
voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met
opvangbak en trekstangbediening voor de nooddouche,
met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x
850 x 900 mm. Aansluiting 1" buitendraad.
Bestelnr.: 1408391 (Art.nr. 886095)

Vrijstaand oogdouchestation met rvs ombouw
887095-Rada B-Safety vrijstaand rvs oogdouchestation,
met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en
voetbediening d.m.v. rooster, met automatische leegloop.
Afmetingen (H x B x D) 1160 x 850 x 900 mm. Aansluiting
1“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408392 (Art.nr. 887095)

Vrijstaand nooddouchestation met rvs ombouw
888095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nooddouchestation,
met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en
voetbediening d.m.v. rooster, met automatische leegloop.
Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900 mm. Aansluiting
1“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408393 (Art.nr. 888095)

Vrijstaand nood-oogdouchestation met rvs ombouw
891095-Rada B-Safety vrijstaand rvs nood-oogdouchestation, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen) en
voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche en
trekstangbediening voor de nooddouche, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850 x 900
mm. Aansluiting 1“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408394 (Art.nr. 891095)
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N00D- EN OOGDOUCHES

- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs (mat)
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Voetbediening (rooster) met automatische
leegloop
- Beschermingsrail (ombouw rvs buizen)
- 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 en ANSI Z358.1-2014

Rada B-Safety nood-oogdouches
Vorstveilige nood-oogdouches met rooster

Vrijstaande vorstveilige nooddouche
830395-Rada B-Safety vrijstaande vorstveilige nooddouche, met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld.
Met voetbediening en automatische leegloop. Totale
hoogte 2300 mm, voorsprong 600 mm. Aansluiting 3/4“
buitendraad.
Bestelnr.: 1408405 (Art.nr. 830395)

06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

Vrijstaand vorstveilig nood-oogdouchestation met rvs ombouw
886395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs noodoogdouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder
maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen)
en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met
opvangbak en trekstangbediening voor de nooddouche,
met automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x
850 x 900 mm. Aansluiting 3/4“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408406 (Art.nr. 886395)

NOOD- EN OOGDOUCHES

- Materiaal: rvs (gepolijst)
- Kogelkraan: rvs
- Kleur: rvs (mat)
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Voetbediening (rooster) met automatische
leegloop
- Montagediepte afsluiter, 100 cm onder maaiveld/
fundament
- Beschermingsrail (ombouw rvs buizen)
- 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 en ANSI Z358.1-2014

Vrijstaand vorstveilig oogdouchestation met rvs ombouw
887395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs oogdouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder
maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen)
en voetbediening d.m.v. rooster voor de oogdouche met
opvangbak, met automatische leegloop. Afmetingen (H x B
x D) 1160 x 850 x 900 mm. Aansluiting 3/4“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408407 (Art.nr. 887395)

Vrijstaand vorstveilig nooddouchestation met rvs ombouw
888395-Rada B-Safety vrijstaand vorstveilig rvs
nooddouchestation, met bedieningsafsluiter 100 cm onder
maaiveld. Met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen)
en voetbediening d.m.v. rooster voor de nooddouche, met
automatische leegloop. Afmetingen (H x B x D) 2300 x 850
x 900 mm. Aansluiting 3/4“ buitendraad.
Bestelnr.: 1408408 (Art.nr. 888395)
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Rada B-Safety nood-oogdouches
Nood-oogdouchecombinaties wand

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
861085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor
wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong 625
mm, totale hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm,
aansluiting ¾" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.407 (Art.nr. 861085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.408 (Art.nr. 861095) Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
863085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor
wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche
met één douchekop. Voorsprong 625 mm, totale hoogte
1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.409 (Art.nr. 863085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.410 (Art.nr. 863095) Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
864085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor
wandmontage voor opbouw leidingwerk met knijpdouche
met twee douchekoppen. Voorsprong 625 mm, totale
hoogte 1625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾"
binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.411 (Art.nr. 864085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.412 (Art.nr. 864095) Premium Line rvs

Nood-oogdouche combinatie voor wandmontage opbouw
867085-Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor
wandmontage voor opbouw leidingwerk met rvs opvangbak. Voorsprong 625 mm, totale hoogte 1625 mm, lengte
trekstang 700 mm, aansluiting ¾" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.413 (Art.nr. 867085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.414 (Art.nr. 867095) Premium Line rvs
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N00D- EN 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

Rada B-Safety nood-oogdouches
Vorstveilige nood- en oogdouches

Vorstveilige mechanische oogdouche voor wandmontage
880085-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. Installatiehoogte 800 - 950 mm, wanddikte max. 300 mm,
aansluiting ¾" bi. dr.
Bestelnr.: 2.1931.418 (Art.nr. 880085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.419 (Art.nr. 880095) Premium Line rvs

Vorstveilige mechanische nooddouche voor wandmontage
885085-Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met
leegloop voor wandmontage. Toepasbaar bij leidingwerk in
een vorstvrije ruimte. Inclusief een bedieningshendel met
verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Installatiehoogte 2245 - 2445 mm, wanddikte max. 300 mm,
aansluiting ¾" bi. dr.
Bestelnr.: 2.1931.420 (Art.nr. 885085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.421 (Art.nr. 885095) Premium Line rvs

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

06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

Vorstveilige elektronische nooddouches voor wandmontage
en oogdouches voor wandmontage op aanvraag.
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Rada B-Safety nooddouches

Nooddouches zonder bedieningsafsluiter

Nooddouche zonder bediening voor wandmontage opbouw
071085-Rada B-Safety nooddouche zonder bediening.
Voor wandmontage voor opbouw leidingwerk. Voorsprong
525 mm, aansluiting ¾" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1931.130 (Art.nr. 071085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.131 (Art.nr. 071095) 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.
Bestelnr.: 2.1931.132 (Art.nr. 072085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.133 (Art.nr. 072095) 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.
Bestelnr.: 2.1931.134 (Art.nr. 073085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.135 (Art.nr. 073095) 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.
Bestelnr.: 2.1931.147 (Art.nr. 075085) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1931.148 (Art.nr. 075095) Premium Line rvs
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N00D- EN OOGDOUCHES

- 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

Rada B-Safety nooddouches

Classic Line en Premium Line bedieningsafsluiters
voor nooddouches

Trekstangbediende afsluiter voor opbouw
022985-Rada B-Safety trekstangbediende afsluiter voor
opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm,
aansluitingen ¾" binnendraad.
Bestelnr.: 2.1930.797 (Art.nr. 022985) Classic Line groen
Bestelnr.: 2.1930.798 (Art.nr. 022995) Premium Line rvs

06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

Voetbediening voor vrijstande nood- of oogdouche
870370-Rada B-Safety Classic voetbediening voor het
ombouwen van een vrijstaande nood- of oogdouche van
hand naar voetbediening, inclusief bevestigingsmateriaal.
Neem contact met ons op alvorens te bestellen.
Bestelnr.: 1518516 (Art.nr. 870370)

NOOD- EN OOGDOUCHES

- 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
- Conform: ANSI Z358.1-2014

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.
Bestelnr.: 2.1931.202 (Art.nr. 082400)

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.
Bestelnr.: 2.1930.810 (Art.nr. 025995)
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Rada B-Safety nooddouche accessoires

Thermostatische mengkraan voor nood- en oogdouches
Rada thermostatische mengkranen voor nood- en
oogdouches met onderhoudsarm Radatherm patroon,
blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Levert koudwater
bij wegvallen van de warmwaterdruk.

710940-Rada B-Safety thermostatische mengkraan voor
een oogdouche, capaciteit 20 l/min. @ 100 kPa,
aansluitingen 1/2“ buitendraad.
Bestelnr.: 2.1931.362 (Art.nr. 710940)

13-7066-Rada 32E BSP thermostatische mengkraan voor
een nooddouche, capaciteit 76 l/min. @ 270kPa,
aansluitingen 3/4" buitendraad.
Bestelnr.: 1.1812.016 (Art.nr. 13-7066) 32E, met
		
keerkleppen
Bestelnr.: 1.1812.017 (Art.nr. 13-7076) 32EF, zonder
		
keerkleppen

Symbool voor nooddouche
870150-Rada B-Safety symbool 15 x 15 cm, voor nooddouche voor montage op nooddouche arm. Incl.
bevestigingsmateriaal.
Bestelnr.: 2.1931.416 (Art.nr. 870150)

Symbool voor nood-oogdouche
870100-Rada B-Safety symbool 30 x 15 cm, voor noodoogdouche voor montage op nooddouche arm.
Incl. bevestigingsmateriaal.
Bestelnr.: 2.1931.415 (Art.nr. 870100)
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N00D- EN OOGDOUCHES

Nooddouche testunit
010900-Rada B-Safety verrijdbare testunit voor nooddouches. Vereenvoudigt het testen zonder wateroverlast.
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.
Bestelnr.: 2.1930.755 (Art.nr. 010900)

Rada B-Safety onderdelen
Voor nooddouches

Premium Line douchekop voor nooddouche
010395-Rada B-Safety Premium Line douchekop, rvs,
aansluiting ¾“ binnendraad. Volumestroom 110 l/min. bij
2,5 bar werkdruk.
Bestelnr.: 2.1930.754 (Art.nr. 010395)

06/22 Technische wijzigingen voorbehouden

Kogelafsluiter voor nooddouche
F8271-Rada B-Safety kogelafsluiter voor nooddouche (niet
geschikt voor uitvoeringen boven de deur!!) met adapter,
aansluitingen ¾“ binnendraad.
Bestelnr.: 1336982 (Art.nr. F8271) Classic Line
Bestelnr.: 1336983 (Art.nr. F8273) Premium line

NOOD- EN OOGDOUCHES

Classic Line douchekop voor nooddouche
010365-Rada B-Safety Classic Line douchekop, kleur
zwart, aansluiting ¾“ binnendraad. Volumestroom
110 l/min. bij 2,5 bar werkdruk.
Bestelnr.: 1336461 (Art.nr. 010365)

Trekstang voor nooddouche
Rada B-Safety trekstang voor nooddouche (op aanvraag).
Bestelnr.: 1336973 (Art.nr. F80101) Classic Line,
		
L=700 mm
Bestelnr.: 1336975 (Art.nr. F80103) Premium Line,
		
L=700 mm
Bestelnr.: 1336974 (Art.nr. F80101) Spec-Classic Line,
		
L=700 - 1500 mm
Bestelnr.: 1336976 (Art.nr. F80103) Spec-Premium Line
		
L=700 - 1500 mm
Bestelnr.: 1336615 (Art.nr. 082300) Classic Line,
		
Miva uitvoering, L=1150 mm
Bestelnr.: 1336616 (Art.nr. 082350) Premium Line,
		
Miva uitvoering, L=1150 mm
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RADA B-SAFETY NOOD- EN OOGDOUCHES EN LEGIONELLAPREVENTIE
In ISSO publicatie 55.1 en 55.2 worden richtlijnen gegeven voor het beheer van nood- en oogdouches.
De aansluitwijze bepaalt of er wel of geen beheersmaatregelen getroffen dienen te worden. Indien er
een beheersmaatregel getroffen dient te worden, dan bestaat deze uit wekelijks of zelfs dagelijks
spoelen. Deze beheersmaatregel is niet alleen arbeidsintensief maar ook lastig i.v.m. de grote volumestromen van met name nooddouches. Een aansluitwijze zonder beheersmaatregelen verdient daarom
de voorkeur. In onderstaande figuur worden de vier manieren van aansluiten van nooddouches getoond. Bij de eerste twee dienen beheersmaatregelen genomen te worden. Bij de laatste twee zijn geen
beheersmaatregelen vereist, deze verdienen daarom de voorkeur. Daarnaast geldt voor oogdouches
dat deze doorstroomd moeten worden aangesloten op de drinkwaterleiding.

N00D- EN OOGDOUCHES

Legionella- veilig bij wekelijkse
controle (kort spoelen).
Anders Legionella-groei
mogelijk met risico voor zowel
water in doorstroomde leiding
als voor nooddouche.

Legionellaveilig bij
wekelijks
spoelen

Doorstroomd aansluiten
Legionella-veilig voor water in Doorstroomd aansluiten
doorstroomde leiding.
van de bedieningsafsluiter. van de bedieningsafsluiter.
Voor nooddouche:
Leegloopvoorziening
Legionella- veilig bij wekelijkse vereist.
controle (kort spoelen).
Risico bij controle per maand /
kwartaal.
Minder risico bij controle per jaar.

Legionellaveilig bij
wekelijks
spoelen of
jaarlijkse
controle

Legionellaveilig

Legionellaveilig

<= 0,15 m

Doorstroomde leiding

Vier oplossingen om een nooddouche aan te sluiten op een doorstroomde drinkwaterleiding. (Bron ISSO publ. 55.1 en 55.2 , 2012)

1. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten, kort op de
douche/sproeikop (oplossing 4):
Onderstaande voorbeelden van Rada B-Safety nooddouches met trekstangbediening en douchekop
met automatische leegloop. De Rada B-Safety nooddouchekoppen lopen automatisch leeg.

Model 2.1931.200		
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Rada bied met haar B-Safety nood- en oogdouches een breed scala aan legionella-veilige oplossingen waarbij geen
beheersmaatregelen vereist zijn. Zoals:

RADA B-SAFETY NOOD- EN OOGDOUCHES EN LEGIONELLAPREVENTIE
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Model 2.1931.327
Vrijstaande oogdouche met
voetbediening en automatische
leegloop. (pagina 9-15)

Nooddouche, rvs, met hendelbediening
met automatische leegloop, zonder
stijgpijp, aansluitingen ¾“ bi. dr. (bestaande uit de componenten: 2.1931.131,
2.1931.202 en 2.1930.810, zie pagina
9-20 en 9-21 voor de componenten)

Model 2.1931.387
Vrijstaande nooddouche met
voetbediening en automatische
leegloop (pagina 9-15)

Model 2.1931.390
Vrijstaande nood- oogdouchecombinatie
met voetbediening voor de nooddouche
en handbediening voor de oogdouche
met automatische leegloop
(pagina 9-15)
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2. Legionella-veilige oplossingen waarbij de bedieningsafsluiter doorstroomd is aangesloten met een leegloopvoor
ziening na de bedieningsafsluiter (oplossing 3):
Voorbeelden van Rada B-Safety nood en oogdouches met een automatische leegloopvoorziening na
de bedieningsafsluiter.
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