De Melker DCM-15S 1“ centraal
thermostaat ten behoeve van nood- en
oogdouches
Sluit niet af bij het wegvallen van de warmwatertoevoer.
In installaties waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn, is de
gebruiks- en onderhoudsvriendelijke DCM-15S centraal thermostaat
goed op zijn plaats. Doordat de thermostaat niet afsluit bij het
wegvallen van de warmwatertoevoer is deze thermostaat geschikt
voor gebruik ten behoeve van nood- en oogdouches.

Toepassing:
Voor gelegenheden in:
Alle installaties waar veiligheid en duurzaamheid geëist wordt en waar
gebruik wordt gemaakt van nood- en oogdouches zoals laboratoria,
industrie en onderwijs.

Voordelen:
Simpele (de)montage en eenvoudige bediening.
Makkelijk in te stellen door gradenaanduiding.
Bij een minimale afname optimale mengregeling
Snelle reactietijd
Onderhoudsvriendelijk
Sluit niet af bij het wegvallen van de heetwaterdruk

Technische gegevens:
Materiaal
Capaciteit
Minimale capaciteit
Maximale statische druk
Montage
Temperatuurregeling
Afwerking
Aansluiting
Keerkleppen
Heetwater temperatuur
Internationale richtlijnen

: messing
: 100 l/min
: 3 l/min
: 1000 kPa
: tussen leidingwerk
: draaiknop/gefixeerd
: grijs/blauw kunststof
: 1“ buitendraad
: ja, gecertificeerd Kiwa, DVGW, NF,
Belgaqua en WRC
: maximaal 85ºC
: EN1717

Omschrijving:
De Melker thermostatisch mengventiel, type DCM-15S t.b.v. De Melker nooddouches. Voorzien van
thermostatisch patroon, maximum mengtemperatuurbegrenzing, temperatuurblokkering waarmee de
gewenste mengtemperatuur gefixeerd kan worden en ingebouwde gecertificeerde keerkleppen. Inlaten en
uitlaat 1" buitendraad. Capaciteit 15 tappunten. Bij gebruik van zelfsluitende systemen 19 tappunten.
(Uitgaande van 6 l/min per tappunt) Temperatuur instelbereik van 10°C tot 50°C. Minimale afname voor
een optimale mengregeling: 3 l/min. Deze thermostatische mengventiel sluit niet af bij het wegvallen van de
warm watertoevoer!
Bestelnummer: DCM15S
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