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Overzicht 
tankdouches 

Uitvoering Artikelnummer 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 350 liter. 
89007035 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 800 liter. 
89007126 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 1200 liter. 
89007009 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 1350 liter. 
89007218 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 1600 liter. 
89007213 

 

PremiumLine tank-
nooddouche, 

tank-inhoud 2000 liter. 
89007366 

 

Oog-/gezichtsdouche met 
opvangschaal 
bak en afdekking, waterafvoer 
1 1/4" 

buitendraad. 

89007029 

 

Douchekop met hoge 
doorstroomcapaciteit 
klasse II (80 liter/minuut) 

89006964 
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Optische waterpeilaanduiding. 
Vlottergestuurde 
aanduiding, gemonteerd 
boven 
aan de voorkant van de tank. 

89007026 

 

Watertemperatuuraanduiding. 
Gemonteerd aan de voorkant 

van de tank. 
89007027 

 

Extra handdouche. Douchekop 
met rubberen pakkingbus en 
stofbeschermingskap. 
Slang met rvs-mantel. 

1601021 

 

Platformbediening voor tank-
nooddouches, extra bij 
drukstang. (RVS) 

350L                   89007122 
800 – 1350L      89007023 
1600 – 2000L    89006954 

 

Zij- en achterwand bekleed 
met rvs-plaat. 

350L                   89007147 
800 – 1350L      89007025 
1600 – 2000L    89006994 

 

Opvangbak voor tank-
nooddouches, 
afvoeraansluiting 2" 
buitendraad. 

350L                   89006999 
800 – 1350L      89007030 
1600 – 2000L    1600033 

 

Watertoevoer op 1 meter 
boven fundament. 
Maakt het handmatig vullen 
met water en 

conserveringsmiddel via een 
slang makkelijker. 

89007131 

 

Dompelverwarmer met rvs-
bak, voor tank-nooddouches 
van 350 tot 2000 liter. 
Regelthermostaat 
met instelbereik 0–40 °C en 
extra begrenzingsthermostaat. 

Non Ex               89007031 
Ex-zone 1 & 2   89007047 
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3 KW. 

 

Weerstandsthermometer 
PT100, 4-fase-uitvoering 
voor extra 
temperatuurbewaking ter 
plaatse van 
tank-nooddouches.  
Incl. bedrading tot aftakdoos. 

(Ex-zone  1 & 2) 

89007056 

 

Noodsensor voor tank-
nooddouche, compleet 
voorgemonteerd aan de 
douche met rvs-bevestiging, 

incl. bedrading tot 
aftakdoos.*(Ex-zone  1 & 2) 

89007043 

 

Noodsensor voor oogdouche, 
compleet voorgemonteerd 
aan de douche met rvs-
bevestiging, 

incl. bedrading tot 
aftakdoos.*(Ex-zone  1 & 2) 

89007003 

 

Noodsensor bij laag peil in 
watertank, incl. bedrading 
tot aftakdoos. Schakelaar 
geeft alarm af 
vanaf ca. 85% vulvolume.*(Ex-

zone  1 & 2) 

89007157 

 

Positielamp (groen) voor tank-
nooddouches, incl. 
bevestiging, bedraad tot 
aftakdoos. 

Non EX                89007104 
Ex-zone 1 & 2    89007048 

 

Omgevingsverlichting voor 
tank-nooddouches, 
heldere kap, bedraad tot 
aftakdoos. 

Non EX                89007032 
Ex-zone 1 & 2     89007111 
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Interieurverlichting voor tank-
nooddouches 
heldere kap, bedraad tot 
aftakdoos.  

Non EX                89007000 
Ex-zone 1 & 2     89007206 

 

flitslicht (xenon, rood) voor 
nooddouches, incl. 

bevestiging, bedraad tot 
aftakdoos.* 5/15 W. 

Non EX                89006970 
Ex-zone 1 & 2    89007138 

 

Sirene (8x tonen instelbaar) 
voor nooddouches, 
incl. bevestiging, bedraad tot 
aftakdoos.* 

10/15 W. 

Non EX                89006971 
Ex-zone 1 & 2     89007137 

 

Antibacterieel additief voor 
tank- oogdouches 
en tank-nooddouches. 
Conserveert water tot 6 
maanden, dosering: 10 ml op 

100 liter water. 

89007012 


