Asennusohjeet

j
1.

Pakkausta purettaessa tarkista, että suihku on vahingoittumaton ja kaikki
tarvittavat osat ovat mukana.

2.

Tarkista että asennuskohdassa olevat putket ovat samankokoiset
kuin suihkun vesi- tai viemäriliitäntä.

suihk
Vesiliitäntä:
Viemäriliitäntä:

Katso piirustus
Katso piirustus

Älä asenna suihkua mikäli hätäsuihku ei saa käyttötarkoitukseen
nähden riittävästi vettä.
Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on
2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili
asennettava ennen hätäsuihkua verkostoon.
3.

Huuhtele koko järjestelmä kunnolla jotta kaikki mahdolliset
asennusroskat tai hiukkaset huuhtoutuvat pois.

4.

Asennuskorkeudet:
Silmä/kasvosuihku: 800-1200 mm lattiasta suuttimen yläreunaan.
Vartalosuihku: 2100-2300 mm lattiasta suihkusiivilän alareunaan.

5.

Asenna hätäsuihkukilpi näkyvälle paikalle suihkun lähettyville.

6.

Kytke vesi. Hätäsuihkuun saadaan johtaa vain vettä, joka täyttää
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (juomakelpoista).

7.

Liitä mahdollinen viemäri.

8.

Tarkista hätäsuihkun toiminnot huuhtelemalla useamman kerran. Huomioi että
suihkun venttiili ei sulkeudu automaattisesti.
Antakaa oheinen ohje hätäsuihkun vastuuhenkilölle/ työsuojeluvaltuutetulle.

9.

Käyttö- & hoitoohjeet
1. Tiedota suihkun sijainnista henkilökunnalle ja anna tarvittava käyttökoulutus.
Varmista että Hätäsuihku- tai Silmäsuihkukilpi on asennettu näkyvälle paikalle.
Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on
2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili
asennettava ennen hätäsuihkua verkostoon.
2. Hätä-/silmäsuihkut tulee jatkuvasti olla toimintavalmis.
- Hätäsuihku aktivoidaan vetämällä vetokahvaa alaspäin.
- Silmäsuihku aktivoidaan työntämällä painolaattaa eteenpäin.
Hätä- ja silmäsuihkun venttiili ei sulkeudu automaattisesti. Palauta vetokahva tai
painolaattaa alkuperäiseen asentoon veden katkaisemiseksi.
- Käsisuihku aktivoidaan painamalla painonappi sisään.
3. Varmistakaa että suihkun ympäristössä ei ole esteitä jotka hidastavat
apua tarvitsevan esteettömän pääsyn hätäsuihkulle.
GIA- silmäsuihkuissa olevat pölykannet avautuvat automaattisesti kun suihku
aktivoidaan. Huolehtikaa tästä huolimatta suihkun puhtaudesta.
4. Harjoittele hätäsuihkun käyttöä säännöllisesti. Näin vältät myös veden seisomisen
putkissa lian kauan.
5. Hätäsuihkun läpi on AFS1999:7 mukaisesti juoksutettava vettä vähintään 6
kuukauden välein jotta vesi olisi raikasta. Kaikki ajankohdat on kirjattava
seurantataulukkoon työsuojeluviranomaisia varten.

Turvasekoittajat jotka takaavat tasaisen lämpötilan vedellä voidaan asentaa
kaikkiin markkinoilla oleviin hätä- ja silmäsuihkuihin.
Käytä aina turvalaseja kun suoritat riskialtista työtä!

Myynti ja teknillinen tuki:
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Kotisivut: www.at-inox.fi
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