
Hitta rätt utrustning för 
dina behov!

   Platsförhållanden (inomhus- eller utomhusinstallation, 
 tillgänglighet för vatten- och elanslutningar,    
 monteringsalternativ)

   Kroppsdelar i fara
   Vilken spolningstid som krävs
   Flödeshastighet för vatten
   Särskilda krav (användning i Ex-zoner, höga 

 hygienstandarder, eller om integrerad larmfunktion krävs)

Viktiga faktorer för ditt val:

Flaskor för ögonspolning
Ögondusch med 

vattensanslutning
Nöddusch med 

vattenanslutning
Ögon- och nöddusch kombi 

med vattenanslutning
Kombidusch med 

vattentank

Enligt standard SS-EN-15154-4 SS-EN-15154-2 SS-EN-15154-1 SS-EN 15154-1, SS-EN 15154-
2, SS-EN 15154-5 SS-EN-15154

Funktion
Sköljer ögat med vätska när 

du klämmer på flaskan

Utlöses av tryckplatta, 
ventilspak eller 
gångjärnsskydd

Utlöses av 
dragstång

Utlöses av dragstång 
(nöddusch) eller tryckplatta 

eller gångjärnsskydd 
(Ögondusch)

Utlöses genom drag eller 
tryck (nöddusch) eller 

gångjärnsskydd (ögondusch)  

Inomhusinstallation

Utomhusinstallation ( )*

Monteringsalter-
nativ

Mobil eller som en 
väggstation

Vägg-, bords- eller
golvmontering

Vägg- eller
takmontering Golvmontering Golvmontering

Vattenanslutning 
på plats nödvändig

Elanslutning på 
plats nödvändig ( )*

Spolning av ögon

Spolning av kropp

Spoltid 2-5 minuter per öga obegränsat obegränsat obegränsat 15-30 minuter

Flödeshastighet för 
vatten

200 - 1000 ml
Sköljvätska > 6 l/min > 30 l/min Ögondusch:> 6 l / min

Nöddusch:> 60 l / min
> 40 l / min

från 1200 l tankvolym

Tillverkad av 
rostfritt stål för höga 
hygieniska krav

( )** ( )** ( )**

Anpassad för 
ex-zoner ( )*** ( )***

Integrerad 
larmfunktion ( )****

Fördelar 
produktvarianter

För flexibel användning även 
på resande fot. 

Väggfästen med integrerade 
speglar förenklar 

borttagning av främmande 
föremål från ögonen.

Modeller med slang kan 
användas både stationärt 

(händerna är fria) eller
flexibelt för att föra 
ögonsköljen till den 

skadade.

Extra kompakt för
vägg- eller takmontering.
Enkel installation i alla 

arbetsmiljöer. 

Praktisk kombination av 
ögon- och nöddusch.

Finns även som frostskyddad 
och för ex-klassad.

Tillåten installation
även utan vattenanslutning.

Modeller med integrerat
larmsystem säkerställer en

snabb tillkallning av personal.

  Till Shopen >>   Till Shopen >>   Till Shopen >>   Till Shopen >>   Till Shopen >>

* Frostsäkra modeller med integrerad värme ** Varianter i rostfritt stål finns tillgängliga *** Ex-klassade varianter finns tillgängliga **** Modeller med larmfunktion finns tillgängligt
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Produktguide 
Nödduschar

https://www.denios.se/shop/arbetsplatssakerhet/nodduschar-och-ogonduschar/flaskor-for-ogonspolning/
https://www.denios.se/shop/arbetsplatssakerhet/nodduschar-och-ogonduschar/ogondusch/
https://www.denios.se/shop/arbetsplatssakerhet/nodduschar-och-ogonduschar/noddusch/filter/64052/?cHash=b360d9ae72087e91b1f69b001dcf1d6f
https://www.denios.se/shop/arbetsplatssakerhet/nodduschar-och-ogonduschar/noddusch/filter/64053/?cHash=3e6c4090a3751b226f2ba223e07f9c03
https://sok.denios.se/search?query=N%C3%B6ddusch+med+tank&log=newsletter

