
NATRYSKI RATUNKOWE 
DO CIAŁA I OCZOMYJKI
Pierwsza pomoc w razie wypadku
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NATYCHMIASTOWA POMOC W RAZIE WYPADKU

Natryskowe urządzenia ratunkowe znajdują zastosowanie w miejscach pracy cechują-
cych się wysokim poziomem zagrożeń, takich jak niebezpieczeństwo oparzeń lub konta-
minacji. Do takich miejsc zaliczają się laboratoria, zakłady przemysłowe, kuchnie żywie-
nia zbiorowego, warsztaty, stacje benzynowe, przedsiębiorstwa transportowe czy klinicz-
ne oddziały szpitalne. Źródłami niebezpieczeństwa są substancje mogące doprowadzić 
do uszkodzeń naskórka lub oczu, a więc środki łatwopalne, żrące, toksyczne lub radioak-
tywne, wióry, kurz lub uwolniona para. Natychmiastowe, dokładne spłukiwanie dużą ilo-
ścią wody pozwala ograniczyć obrażenia i uniknąć poważniejszych następstw wypadków.

Profesjonalne działanie oraz instalowanie natrysków ratunkowych i oczomyjek jest uregulowane odpowiednimi krajowymi i międzyna-
rodowymi normami i wytycznymi. Do najważniejszych należą normy EN (European Committee for Stanardization) 15154-1, 15154-2, 
12899-3 oraz normy ANSI (American National Stanard Institut) ANSI Z35B.1-2014.

EN 15154-1 Natryski ratunkowe
 – Armatura odcinająca dopływ wody musi być całkowicie otwar-
ta po obrocie dźwigni o maks. 90° lub pociągnięciu uchwytu 
na odcinku maks. 200 mm.

 – Po odkręceniu wody, armatura nie może się samoczynnie 
zamykać.

 – Ciągły strumień wody powinien odpowiadać krajowym wytycz-
nym (min. 30 l/min.).

EN 15154-2 Oczomyjki
 – Oboje oczu należy przemywać jednocześnie.
 – Strumieńwody musi wytryskiwać na wysokość min. 100 mm 
i maks. 300 mm zanim sięzałamie.

 – Po odkręceniu wody, armatura nie może się samoczynnie 
zamykać.

 – Ciągły strumieńwody powinien mieć natężenie min. 6 l/min.

EN 12899-3 Natryski ratunkowe do zakładów
  produkcyjnych i logistycznych
 – Należy zapewnić ciągły strumień wody o natężeniu min.  
30 l/min., mający swe źródło nad głową poszkodowanego.

 – Taki strumień wody musi być dostępny przez min. 15 min.
 – Głowica natrysku musi opróżniać się samoczynnie.
 – Regulacja głowicy możliwa wyłącznie przy użyciu narzędzi.

ANSI Z35B.1-2014

 – Natryski ratunkowe muszą charakteryzowaćsięnatężeniem 
strumienia wody wynoszącym 75,7 l/min.

 –  Oczomyjki powinny przemywać oboje oczu jednocześnie.
 – Strumień wody w oczomyjkach musi mieć natężenie 1,5 l/min. 

ZASADY UJĘTE W NORMACH
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Myjki do oczu i twarzy Franke mogą być użytkowane stacjonarnie oraz 
przenośnie. Uruchomienie armatury osadzonej w uchwycie daje możliwość 
użycia rąk do przytrzymania otwarych oczu. Z kolei wyjęcie oczomyjki 
z uchwytu umożliwia doprowadzenie źródła wody do poszkodowanego.

Oferta obejmuje wersje do montażu ściennego lub nablatowego, jak rów-
nież wersję wyposażoną w odprowadzającą wodę umywalkę wykonaną 
z odpornego na uderzenia i pęknięcia tworzywa sztucznego.

 – Prosta, uniemożliwiająca popełnienie błędu obsługa poprzez 
objęcie oczomyjki dłoniąz jednoczesnym naciśnięciem na przycisk 
uruchamiający wodę.

 – Nie zamyka się samoczynnie.

 – Aby wyłączyćwodę konieczne jest świadome naciśnięcie czerwonego 
przycisku ”stop”.

 – Jednoczesne płukanie obojga oczu i twarzy.

 – Zintegrowany reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość 
i kształt strumienia.

 – Wieczko chroniące oczomyjkę przed zabrudzeniem. Na wieczku nadruko-
wana instrukcja obsługi.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE OCZOMYJEK

MYJKI DO OCZU I TWARZY

4 otwory wylotowe zapewniają certyfikowanym 
zgodnie z DIN-DVGW oczomyjkom Franke  
wielkopowierzchniowy, miękki strumień wody.
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NATRYSKI RATUNKOWE DO CIAŁA

W razie pożaru lub kontaktu z niebezpieczną dla zdrowia substan-
cją, poszkodowany powinien być w stanie niezwłocznie spłukać się 
dostateczną ilością wody. W tym celu należy przy wyjściach 
z zagrożonych wypadkiem obszarów zainstalować natryski ratunko-
we do spłukiwania całego ciała, przy czym powinny one być proste 
i wygodne w obsłudze.

Zgodne z normami i przepisami, natryski ratunkowe Franke speł-
niają wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Dzięki dużej liczbie warian-
tów można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do każdego budynku. 
Obok elementów pojedynczych „zawór natrysku ratunkowego“ 
i „głowica natrysku ratunkowego“ przeznaczonych do kompletowa-
nia zestawów, do wyboru jest siedem wariantów natrysków uru-
chamianych cięgłem. Ich konstrukcje uwzględniają specyficzne 
uwarunkowania nowoczesnej techniki budowlanej z doprowadze-
niem wody z sufitu lub z szybów instalacyjnych. Możliwość ich 
podłączenia do rury zasilającej bardzo krótkim łącznikiem pozwala 
uniknąć wody stagnacyjnej.
 
Paleta produktów obejmuje warianty do montażu na ścianie nad 
drzwiami, na ścianie obok drzwi oraz do montażu sufitowego. 
Ofertę uzupełniają zestawy ratunkowe obejmujące uruchamiany 
cięgłem natrysk do ciała i zintegrowaną z nim oczomyjkę.

 – Otwieranie zaworu poprzez przekręcenie dźwigni o 90° do 
przodu.

 – Obsługa jest w każdej sytuacji prosta i jednoznaczna.

 – Po otwarciu armatura nie zamyka się samoczynnie.

 – Korpus armatury posiada po stronie wypływowej otwór do 
podłączenia zaworu spustowego do opróżniania rury z wody.

 – Dostępne są wersje do montażu natynkowego i podtynkowego.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE ZAWORóW

 – Zwarty, gęsty strumień wody zapewnia natychmiastowe spłukanie 
i ochłodzenie wszystkich części ciała.

 – Dzięki dużemu otworowi wypływowemu ograniczona tendencja 
do kapania wody po zamknięciu zaworu i mała podatność na 
osadzanie się kamienia.

 – Samoczynne opróżnianie się głowicy natrysku z wody.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE GŁOWIC
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 – Uruchamianie natrysku następuje za pomocą cięgła z dobrze dostępnym 
i łatwym w obsłudze trójkątnym uchwytem.

 – Po otwarciu, armatura nie zamyka się samoczynnie.

 – Zamknięcie wody następuje w efekcie świadomego przesunięcia cięgła 
do góry do pozycji wyjściowej.

 – 7 certyfikowanych zgodnie z normami DIN-DVGW wariantów produk-
towych zapewnia możliwość dopasowania właściwego sposobu instalacji 
natrysku do specyfiki danego obiektu.

 – Uzupełnieniem palety produktów do udzielania pierwszej pomocy jest 
zajmujący mało przestrzeni zestaw wielofunkcyjny składający się z na-
trysku ratunkowego z cięgłem oraz zintegrowanej oczomyjki.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTOWE NATRYSKóW  
RATUNKOWYCH URUCHAMIANYCH CIĘGŁEM
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Myjka do oczu i twarzy montowana na blacie

Myjka do oczu i twarzy montowana na blacie
Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa 
sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę,  
czerwony przycisk ”stop” oraz wąż ciśnieniowy do użytkowania stacjonar-
nego lub ruchomego, chroniony zbrojeniem ze stali szlachetnej. Zabezpie-
czenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany reduktor  
ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny  
i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Mosiężny uchwyt pokryty 
warstwą białego EPS montowany do blatu. W komplecie chroniące przed 
zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram ”urządzenie  
ratunkowe do przemywania oczu” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 
3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 
oraz ANSI Z35B.1-2004.

Typ Nr katalogowy

FAID100  2000101100

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0417CO0342
Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/+min. od ciśnienia 1 bar
Ciśnienie robocze: min. 1 bar
Przyłącze wody: G 3/8
Montaż na blacie: króciec M 28 × 1,5 (długość 80 mm)  

 z przeciwnakrętką

Akcesoria opcjonalne

 – Uchwyt ścienny mocowany na wkręty 
FAID905 2000103189

Stan: 06.16
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Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie

Stan: 06.16

Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie
Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa 
sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę,  
czerwony przycisk ”stop” oraz wąż ciśnieniowy do użytkowania stacjonar-
nego lub ruchomego, chroniony zbrojeniem ze stali szlachetnej. Zabezpie-
czenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany reduktor  
ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór zwrotny 
i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Biały uchwyt ścienny  
z tworzywa sztucznego, montaż przy użyciu wkrętów. W komplecie chro-
-niące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram  
”urządzenie ratunkowe do przemywania oczu” na folii samoprzylepnej 
(zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia  
warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004.

Typ Nr katalogowy

FAID101  2000101101

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0417CO0342
Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/min. od ciśnienia 1 bar
Ciśnienie robocze: min. 1 bar
Przyłącze wody: G 3/8

Akcesoria opcjonalne

 – Kolanko przyłączeniowe z rozetą ścienną, mosiężne, pokryte warstwą 
zielonego EPS (RAL 6032). Przyłącze wody: G 3/8 B 
FAID901 2000101149
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Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie lub meblach laboratoryjnych

Myjka do oczu i twarzy montowana na ścianie lub meblach  
laboratoryjnych
Kąt pochylenia 20° ku przodowi. Natrysk ręczny wykonany z tworzywa 
sztucznego w kolorze zielonym, biały przycisk uruchamiający wodę,  
czerwony przycisk ”stop” oraz przymocowany opcjonalnie z prawej lub  
lewej strony wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego. 
Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Zintegrowany  
reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór 
zwrotny i filtr sitkowy umieszczone w złączu armatury. Biały uchwyt ścienny 
z tworzywa sztucznego, montaż przy użyciu wkrętów. W komplecie chronią-
ce przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi oraz piktogram  
”urządzenie ratunkowe do przemywania oczu” na folii samoprzylepnej 
(zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia  
warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004. Kolanko przyłączeniowe 
z rozetą ścienną, pokryte warstwą zielonego EPS.

Typ Nr katalogowy

FAID103  2000101102

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/min. od ciśnienia 1 bar
Ciśnienie robocze: min. 1 bar
Przyłącze wody: G 3/8 B

Stan: 06.16
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Myjka do oczu i twarzy z umywalką zbierającą wodę

Stan: 06.16

Myjka do oczu i twarzy z umywalką odprowadzającą wodę
Umywalka z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ze wspornikiem 
do montażu na ścianie, wyposażona w odpływ sitkowy R 1  1/4. Ukryty 
reduktor ciśnienia wody ze złączami o gwincie zewnętrznym G 3/8 B do 
podłączenia w miejscu zabudowy pod rurę zasilającą lub wąż ciśnieniowy 
myjki. Użytkowanie armatury stacjonarne lub przenośne poza obrębem 
umywalki przy wykorzystaniu węża ciśnieniowego. Zabezpieczenie przed 
samoczynnym wyłączeniem wody. Korpus armatury z tworzywa sztucznego 
w kolorze zielonym, z białym przyciskiem uruchamiającym wodę i czerwo-
nym przyciskiem ”stop”. Zintegrowany zawór zwrotny i filtr sitkowy. W kom-
plecie chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instrukcją obsługi, zestaw 
montażowy oraz piktogram ”urządzenie ratunkowe do przemywania oczu” 
na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Certyfikacja DIN-DVGW. 
Urządzenie spełnia warunki EN 15154-2 oraz ANSI Z35B.1-2004.

Typ Nr katalogowy

FAID108  2000101103

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0417CO0342
Natężenie strumienia wody: stałe 9 l/min. od ciśnienia przepływowego  

 1 bar
Ciśnienie robocze: min. 1 bar
Przyłącze wody: G 3/8 B
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Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub boku

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu 
drzwi. Doprowadzenie wody z sufitu i uruchamianie prawostronne cięgłem 
z trójkątnym uchwytem lub boczne doprowadzenie wody z prawej względ-
nie lewej strony i uruchamianie z lewej lub prawej strony drzwi. Zawór 
z wysięgnikiem naściennym i głowicą natryskową montowany nad drzwiami 
na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem 
wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta 
warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. 
Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk 
ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0003  2030019025

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047

Stan: 06.16
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Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody ze ściany

Stan: 06.16

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. 
Doprowadzenie wody ze ściany, uruchamianie zaworu cięgłem z trójkątnym 
uchwtem znajdującym się z lewej względnie prawej strony drzwi. Zawór 
z wysięgnikiem naściennym i głowicą natryskową montowany nad drzwiami 
na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem 
wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta 
warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. 
Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk 
ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0004  2030019057

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047
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Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z boku

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. 
Doprowadzenie wody boczne z prawej względnie lewej strony drzwi, uru-
chamianie trójkątnym uchwytem z lewej względnie prawej strony drzwi.  
Zawór montowany z boku drzwi, wysięgnik naścienny i głowica natryskowa 
montowane nad drzwiami na ich osi środkowej. Zabezpieczenie przed 
samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku 
górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). 
Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W 
komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej 
(zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0005  2030019066

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4

Akcesoria opcjonalne

 – Uchwyt ścienny wysięgnika natrysku ratunkowego 
Z-FAID696 2000101151

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047

Stan: 06.16
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Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub prawej strony

Stan: 06.16

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego obok drzwi. 
Doprowadzenie wody z sufitu lub boczne z prawej strony drzwi, urucha-
mianie cięgłem z trójkątnym uchwytem. Wysięgnik naścienny i głowica 
natryskowa. Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wy-
łączenie przez przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą 
EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie 
spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy 
do ciała” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0006  2030019084

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047
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Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody ze ściany

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego w pobliżu 
drzwi. Doprowadzenie wody ze ściany. Zakorkowane przyłącze boczne do 
opcjonalnej oczomyjki. Uruchamianie zaworu cięgłem z trójkątnym uchwy-
tem. Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Zabezpieczenie przed 
samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cięgła ku 
górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). 
Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. W 
komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylepnej 
(zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0007  2030019170

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047

Stan: 06.16
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Natrysk ratunkowy do ciała montowany na króćcu rurowym

Stan: 06.16

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu natynkowego na istniejącym 
króćcu rurowym w pobliżu drzwi. Uruchamianie zaworu cięgłem z trójkąt-
nym uchwytem. Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Zabezpieczenie 
przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez przesunięcie cię-
gła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 
6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1. 
W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii samoprzylep-
nej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0008  2030019175

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047
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Natrysk ratunkowy do ciała montowany do sufitu

Natrysk ratunkowy uruchamiany cięgłem
(z możliwością zaplombowania), do montażu sufitowego w pobliżu drzwi, 
doprowadzenie wody z sufitu. Uruchamianie zaworu cięgłem z trójkątnym 
uchwytem. Rura natrysku przedłużona poziomo, aby cięgło znajdowało się 
poza zasięgiem strumienia wody. Wysięgnik natrysku i głowica natryskowa. 
Zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody: wyłączenie przez 
przesunięcie cięgła ku górze. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze 
zielonym (RAL 6032). Certyfikacja DIN-DVGW. Urządzenie spełnia warunki 
EN 15154-1. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy do ciała” na folii 
samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0009  2030019182

Dane techniczne

Nr rej. DVGW: NW-0416CR0069
Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047

Stan: 06.16
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Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy z doprowadzeniem wody z sufitu

Stan: 06.16

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciała i oczu
do montażu natynkowego. Doprowadzenie wody z sufitu. Natrysk do 
ciała może być używany niezależnie od oczomyjki. Uruchamianie zaworu 
natrysku cięgłem z trójkątnym uchwytem, uruchamianie oczomyjki białym 
przyciskiem zwalniającym. Zabezpieczenie obu funkcji przed samoczynnym 
wyłączeniem wody: wyłączenie natrysku przez przesunięcie cięgła ku gó-
rze, wyłączenie oczomyjki przez naciśnięcie czerwonego przycisku „stop”. 
Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Oczomyjka o kącie pochylenia 
20° wyposażona w uchwyt umożliwiający jej dokładne pozycjonowanie, 
wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, zintegrowany 
reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór 
zwrotny, filtr sitkowy oraz chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instruk-
cją obsługi. Powierzchnia natrysku pokryta warstwą EPS w kolorze zielo-
nym (RAL 6032). Oczomyjka z zielonego tworzywa sztucznego z białym 
przyciskiem zwalniającym. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1 oraz 
-2. W komplecie piktogramy „natrysk ratunkowy do ciała” oraz ”urządzenie 
ratunkowe do przemywania oczu” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 
3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0010  2030019212

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
natrysku do ciała: ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Natężenie strumienia wody
oczomyjki: 9 l/min. od ciśnienia roboczego 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047
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Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy z doprowadzeniem wody ze ściany

Wielofunkcyjny natrysk ratunkowy do ciała i oczu
do montażu natynkowego. Doprowadzenie wody ze ściany. Natrysk do 
ciała może być używany niezależnie od oczomyjki. Uruchamianie zaworu 
natrysku cięgłem z trójkątnym uchwytem, uruchamianie oczomyjki białym 
przyciskiem zwalniającym. Zabezpieczenie obu funkcji przed samoczynnym 
wyłączeniem wody: wyłączenie natrysku przez przesunięcie cięgła ku gó-
rze, wyłączenie oczomyjki przez naciśnięcie czerwonego przycisku „stop”. 
Wysięgnik naścienny i głowica natryskowa. Oczomyjka o kącie pochylenia 
20° wyposażona w uchwyt umożliwiający jej dokładne pozycjonowanie, 
wąż spiralny do użytkowania stacjonarnego lub ruchomego, zintegrowany 
reduktor ciśnienia wody zapewniający stałą wysokość strumienia, zawór 
zwrotny, filtr sitkowy oraz chroniące przed zabrudzeniem wieczko z instruk-
cją obsługi. Powierzchnia natrysku pokryta warstwą EPS w kolorze zielo-
nym (RAL 6032). Oczomyjka z zielonego tworzywa sztucznego z białym 
przyciskiem zwalniającym. Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1 oraz 
-2. W komplecie piktogramy „natrysk ratunkowy do ciała” oraz ”urządzenie 
ratunkowe do przemywania oczu” na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 
3864-1).

Typ Nr katalogowy

FAID0011  2030019221

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
natrysku do ciała: ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Natężenie strumienia wody
oczomyjki: 9 l/min. od ciśnienia roboczego 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4 B

Akcesoria opcjonalne

 – Przedłużka w postaci drążka sprzęgającego przeznaczona do montażu 
przy szerokich drzwiach, adoptowalna w miejscu zabudowy w zakresie 
od 40 do 1000 mm 
Z-FAID0002 2030034047

Stan: 06.16
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Zawory do natrysków ratunkowych

Stan: 06.16

Zawór natynkowy DN 20 do natrysków ratunkowych
Posiada otwór spustowy z zatyczką i dźwignię z uchwytem kulkowym. Nie 
zamyka się samoczynnie. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy” na 
folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1) oraz instrukcja obsługi. Wyko-
nany z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). 
Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ Nr katalogowy

FAID675  2000101127

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody 
przy swobodnym wypływie: ok. 60 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4

Akcesoria opcjonalne

 – Zawór spustowy G 1/4 B z tuleją do podłączania węża, niklowany 
mosiądz 
Z-FAID690 2000101154

 – Nakrętka zaślepiająca korpus zaworu do przeprowadzenia płukania  
instalacji wodnej, gwint przyłączeniowy M 32 × 1,5 
Z-FAID699 2000103205

Zawór podtynkowy DN 20 do natrysków ratunkowych, 
wyposażony w rozetę przesuwną
Posiada otwór spustowy z zatyczką i dźwignię z uchwytem kulkowym. Nie 
zamyka się samoczynnie. W komplecie piktogram „natrysk ratunkowy” na 
folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1) oraz instrukcja obsługi. Wyko-
nany z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032). 
Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ Nr katalogowy

Głębokość zabudowy 35 − 60 mm (wersja standardowa)
FAID676  2000101128

Głębokość zabudowy 35 − 95 mm (wersja specjalna)
FAID677  2000101129

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody 
przy swobodnym wypływie: ok. 60 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
Przyłącze wody: G 3/4

Akcesoria opcjonalne

 – Nakrętka zaślepiająca korpus zaworu do przeprowadzenia płukania  
instalacji wodnej, gwint przyłączeniowy M 32 × 1,5 
Z-FAID699 2000103205
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Głowice natryskowe, akcesoria

Stan: 06.16

Głowica natrysku ratunkowego DN 20
Opróżnia się samoczynnie. Wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą EPS 
w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ Nr katalogowy

FAID0001  2030018810

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary

Głowica natrysku ratunkowego DN 20  
z wysięgnikiem ściennym i rozetą
Opróżnia się samoczynnie. Wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą EPS 
w kolorze zielonym (RAL 6032). Urządzenie spełnia warunki EN 15154-1.

Typ Nr katalogowy

FAID0002  2030018821

Dane techniczne

Natężenie strumienia wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bar
  ok.110 l/min. przy ciśnieniu roboczym 3 bary
Przyłącze wody: G 3/4 B

Wysięgnik ścienny z rozetą
Przeznaczony do głowicy natrysku ratunkowego DN 20. Wykonany z mosią-
dzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032).

Typ Nr katalogowy

Z-FAID0001  2030018827

Dane techniczne

Przyłącze wody: G 3/4 B
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Akcesoria

Stan: 06.16

Uchwyt ścienny wysięgnika natrysku ratunkowego
Przeznaczony do wysięgnika DN 20. Przy zabudowie na lekkich ścianach 
szkieletowych lub jako ochrona przed wandalizmem. Wykonany z blachy 
stalowej pokrytej warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032).

Typ Nr katalogowy

Z-FAID696  2000101151

Przyłącze ścienne
Przeznaczone do zamocowania wysięgnika ściennego DN 20 i połączenia 
go z natynkowym zaworem natrysku ratunkowego. Poczwórne mocowanie 
wkrętami. Wykonane z mosiądzu pokrytego warstwą EPS w kolorze zielo-
nym (RAL 6032). Gwint przyłączeniowy: G 3/4 x G 3/4

Typ Nr katalogowy

Z-FAID694  2000101156

Piktogram
Nadruk na folii samoprzylepnej zgodnie z ISO 3864-1, kolor zielony/biały, 
100 × 100 mm.

Typ Nr katalogowy

Piktogram „Natrysk ratunkowy do ciała”
FAID904  2000101152

Piktogram „Urządzenie ratunkowe do przemywania oczu”
FAID903  2000101153
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Akcesoria

Zawór opróżniający
Wyposażony w tuleję przyłączeniową węża. Wykonany z niklowanego mo-
siądzu. Przeznaczony do natynkowego zaworu natrysku ratunkowego. Nie 
opróżnia się samoczynnie.
Przyłącze wody: G 1/4 B

Typ Nr katalogowy

Z-FAID690  2000101154

Nakrętka zaślepiająca
Przeznaczona do zamykania korpusu zaworu natrysku ratunkowego do 
ciała. Zakładana na czas płukania instalacji wodnej. Gwint przyłączeniowy 
M 32 × 1,5.

Przewidziana do następujących zaworów natrysków ratunkowych:  
2000101127, 2000101128, 2000101129

Typ Nr katalogowy

Z-FAID699  2000103205

Kolanko przyłączeniowe
Wyposażone w rozetę ścienną. Przeznaczone do myjki do oczu i twarzy 
montowanej na ścianie. Wykonane z mosiądzu pokrytego warstwą EPS 
w kolorze zielonym (RAL 6032).  
Przyłącze wody: G 3/8 B.

Do myjki do oczu i twarzy 2000101101.

Typ Nr katalogowy

FAID901  2000101149

Stan: 06.16
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Akcesoria

Termostat podblatowy PURETHERM DN 10
Służy jako termiczne zabezpieczenie przeciwoparzeniowe na wypadek 
braku zimnej wody. Możliwość przeprowadzenia manualnej dezynfekcji 
termicznej. Montaż na zaworze kątowym c.w.u. Wyjścia G 3/8 B, nakrętka 
złączkowa G 3/8, zintegrowane zawory zwrotne i filtry sitkowe. Korpus mo-
siężny, polerowany, chromowany. Zgodny z wymogami niemieckiej normy 
TrinkwV oraz zaleceniami DIN 50930-6.

Typ Nr katalogowy

PURE0031  2030012758

Dane techniczne

Min. ciśnienie robocze: 1,0 bar
Min. natężenie strumienia wody: ok. 0,08 l/s przy 3 barach  

 ciśnienia przepływowego
Maks. natężenie strumienia wody: ok. 0,39 l/s przy 3 barach 

 ciśnienia przepływowego
Maks. temperatura wody na wejściu: 80°C

Akcesoria niezbędne

 – Zestaw podłączeniowy 
Z-PURE0003 2030021893

Pojedynczy termostat DN 25
Do zaopatrywania jednego natrysku ratunkowego do ciała w ciepłą wodę, 
ew. jako zabezpieczenie termiczne przed oparzeniami. Z elementem 
rozszerzalnym i regulacją ustawień temperatury (zgodnie z EN 15154-
1:2006, załącznik A). Przyłącza z gwintem zewnętrznym G 11/4 B. Korpus 
z odpornego na odcynkowanie mosiądzu.

Typ Nr katalogowy

FAID907  2000101458

Akcesoria opcjonalne

 – Zestaw podłączeniowy G 1 1/4 B × R 1B z zaworem zwrotnym  
w komplecie 
FAID908 2000101430

Stan: 06.16
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