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1. Johdanto - Hätäsuihkujärjestelmä 1350L 
Hätäsuihkutusjärjestelmä 7040 on varustettu valmiiksi eristetyllä 
1350 litran säiliöllä, joka on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä (optiona AISI 316). Säiliö takaa 15 minuutin 
käyttöajan hätä- ja silmäsuihkulle, ilman uutta saapuvaa vettä 
säiliöön. Hätäsuihku voidaan varustaa lisävarusteilla sekä 
kylmiin että kuumiin olosuhteisiin. 
 
Säiliö on rakennettu kestämään kuljetusta ja varusteltu 
huomioteippauksilla vihreät / valkoiset raidat. Hätäsuihku 
aktivoituu vetokahvalla (suljetaan vetokahvalla) ja 
silmänhuuhtelu aktivoidaan ruostumattomasta teräksestä 
tehdyllä paininlevyllä. 
 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin asennat ja 
käynnistät hätäjärjestelmän. 

 Huomaa 
Varmista, että hätäsuihkutusjärjestelmän säiliö on täytetty 
vedellä ja käsittelyaineella ennen lämmittimen kytkemistä 
toimintaan. 
 
2. Kuljetus ja varastointi 
Kuljetus 
Hätäsuihkujärjestelmä kuljetetaan puulaatikossa. Suihkuosa on 
kuljetuksessa säiliön sisässä tai vieressä laatikosta riippuen! 
Nosto ohjeet: 
1. Nosta yksiköt haarukkatrukilla puulaatikon merkinnän 
mukaisesti. 
 
Figure 1 

 
Fork-lift marking 

 
This side up 

 

Varastointi 

Yksiköt on säilytettävä alkuperäisessä puukotelossa, kunnes ne ovat valmiita asennettaviksi ja 

käyttöönotettaviksi paikan päällä. Puiset laatikot on säilytettävä katetulla alueelle, joka ei sisällä 

ympäristön olosuhteita, jotka voivat vahingoittaa pakkausta, 
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3. Komponentit  
 

Lämmitysvastus 

    

OPTIO Anti-Scalding venttiili (mekaaninen ylilämpösuoja venttiili) 

 

Automaattinen sulkuventtiili (tulovesi) 
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Hätäsuihku varustettuna silmäsuihkulla (kuvassa optiona silmäsuihkun kulho) 

 

Säiliössä oleva pumppu 230V 50Hz 1-vaihe 

 

Pinnankorkeus mittari 
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IG0092 induktiiviset anturit venttiilien yhteydessä 

   

Liitäntä rasia induktiivisille antureille 

 

Kaapelointi 
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Pääkytkentärasia jossa optiona saatavana lisäliityntöjä 

      

Eristetty vesisäiliön kansi 

 

Tankki on valmistettu AISI 304 teräksestä (optio AISI 316) 
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Tyhjennys venttiili 1” 

 

Ilmaus venttiili jotta vesi poistuu nopeasti ulkopuolisesta putkistosta kun suihkun käyttö lopetetaan 
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Mittakuva 
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Sähkökuva 
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4. Asennus 

Nosto ja asennus ohjeet 

 Asennuksen voi suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö! 

1. Nosta puinen laatikko haarukkatrukilla paikalleen. (Kuvat 1 & 1a) 

2. Nosta säiliön suihku (voi olla myös säiliön sisällä kuljetuksen ajan).  

3. Tarkista jalkojen kiinnitys ja jos tarpeen poraa reiät jalkojen pohjiin, mikäli se on tarpeen 

kiinnittämisen osalta (kuva 2). 

4. Kiinnitä pääsuihku / silmäsuihkuyksikön putki paikalleen liittimien liitoskohdasta (kuva 3). 

5. Asenna suihkuputken tukikannatin säiliöön (kuva 4) 

6. Aseta induktiivinen anturikytkin asentoon mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja esiasennettuna 

kuvassa (pieni säätö voi olla tarpeen, kytkimen ja vetotangon välinen etäisyys on 2 mm) (kuvat 5 ja 

5a). 

7. Sijoita induktiivinen anturikytkin paikalleen silmähuuhteluun toimitetuilla kiinnikkeillä ja 

esiasennettuna kuvan mukaisesti (induktiivisen anturikytkimen välinen pieni säätö voi olla tarpeen 

kts. edellinen kohta) (Kuvat 6 ja 6a). 

8. Varmista, että kaikki kytkentäkaapelit on kiinnitetty sekä säiliö-, suihku- että 

silmänpesuputkistoihin ja varmista, että liitokset ovat tiukassa (kuva 3). 

9. Varmista, että silmänhuuhtelu- ja turva-suihkumerkit on kiinnitetty näkyvään paikkaan (kuva 7). 

10. Käytä 7040-yksikköä, kun sitä tarvitaan käyttö- tai testausmielessä, näiden parametrien 

ulkopuolella tapahtuva toiminta mitätöi laitteen takuun ja takuun. 

11. Tuote on tarkistettava joka kuukausi ja vesi vaihdettava käsittelyaineen keston mukaisesti (oletus 

6 kk) jotta laitteen takuu säilyy. 
 

(Kuva 1 & 1a) 

  
(Kuva 2) 
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(Kuva 3 & 4) 

   
 

(Kuva 5 &5a) 
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(Kuva 6 &6a) 

   
(Kuva 7) 
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Vesi liitännät 

Kun hätäsuihku on käyttövalmis kytke tulovesi. 

Tulovesiliitäntä on 1” NPT kierreliitos 

 

 

Poistoventtiili 1” on sijoitettu oikeaan alakulmaan suihkuun nähden. Normaalikäytössä venttiilin tulee 

olla aina kiinni ja tarvittaessa voidaan kahva poistaa tahattoman käytön estämiseksi. 
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Lämmitysvastuksen liitännät 

Ennen virran kytkemistä tuotteeseen säiliö on täytettävä vedellä ainakin lämmityselementin 

peittämiseksi. Kun tämä on valmis, kytke virta alla olevan piirroksen mukaisesti. Tee tämä sen 

jälkeen kun säiliön suihku on kiinnitetty paikalleen. 

 HUOM! 
• 7040 on varustettu ylilämpösuojalla joka on säädettävä 

• Lämmitysvastus kytkeytyy pois päältä kun pumppu aktivoituu jotta virtaa riittää aina pumpulle 

kun suihkua käytetään 

• Laitteessa alhaisen vedenpinnan katkaisin joka suojaa lämmitysvastusta ja pumppua jos 

vedenpinta laskee liian matalalle. 

• Lämmitysvastuksen toiminta tulee tarkistaa kuukausittain jotta ei tule jäätymisen vaaraa 

mahdollisen toimintahäiriön johdosta. 
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Pääkytkentäkotelon kuva. 

    

                                                                                 

Käyttöönotto 

 HUOM! 

Tankkisuihku toimitetaan kaikki venttiili auki asennossa. 

! Varoitus 

Ennen hätäsuihkun käyttöönottoa vesi ja sähkökytkennät tulee suorittaa ammattilaisten toimesta,  

Start-up: 

1. Sulje hätäsuihkun venttiili 

2. Sulje silmäsuihkun venttiili (keltainen painolaatta) 

3. Kytke tulovesi ja tarkista että tyhjennysventtiili on kiinni.(Voit huuhdella pohjan avaamalla 

hetkeksi venttiilin) 

4. Odota että tankki on kokonaan täynnä (noin 15 min virtauksesta riippuen) 

5. Jos pinnakorkeus mittari ei nouse veden mukana sitä voi käsin avittaa alkuun. 

6. Kun säiliö on täynnä kytke virta päälle 
 

 HUOM. 
Veden lämpötilan tulee olla alle 16 ⁰C jotta lämmitysvastus kytkeytyy päälle. 
 

Tarkista että liitokset tai venttiilit eivät vuoda. 

5. Hätä- ja silmäsuihkun testaus 
Kun säiliö on täynnä ja virta kytketty voidaan toiminta testata. 

 

 HUOM! 
Tarkista että induktiivi kytkimet ovat paikallaan ja kytkettyinä 
 

1. Huuhdo hätäsuihku kunnolla jotta mahdolliset roskat putkistosta poistuvat 
2. Tee useita koelaukaisuja jotta varmistat toimivuuden. 
3. Virtaaman tulee olla noin  76 l/min. 
4. Suihku aktivoidaan ja sammutetaan vetotangolla shower is opened by the pull handle and 

closed by the pull-handle (make sure that the valve is not self-closing). 
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5. Huuhdo silmäsuihku kunnolla jotta mahdolliset roskat putkistosta poistuvat  
6. Tee useita koelaukaisuja jotta varmistat toimivuuden. 
7. Tarkista että silmäsuihkun tyhjennys toimii. 
8. Silmäsuihkun virtaaman tulee olla minimissään 14 l/min. 
9. Huomioi että painolevy ei saa olla itsestään sulkeutuva. 
10. Toimita kopio manuaalista kohteen turvallisuudesta vastaavalle henkilölle ja varmista että 

säännöllinen testaaminen tullaan suorittamaan. 
 
EN 15154 standardi suosittaa testaamista vähintään kerran kuukaudessa.  

 

! Varoitus 

Likapartikkelit järjestelmässä johtavat suihkukuvion muutoksiin jolloin aina tulee tarkistaa silmäsuihkun 
suuttimien suodattimet ja varmistaa että likaa ei tule järjestelmään ulkopuolelta. 
 
Silmä ja hätäsuihkun kuviot ovat kuvien mukaisia: 
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6. Ylläpito 

1. Kaikkien yksiköiden ja komponenttien toiminta on tarkistettava kuukausittain ja kirjattava, jotta takuu 

säilyy ja tuote on toimintavarma 

2. Vesisäiliö on puhdistettava kerran (1) kuukaudessa (tämä on suositus levien muodostumisen ja 

huonon veden vähentämiseksi). Puhdistusohjeet löytyvät kohdasta (Vaihtoehto on käyttää KNV641-

antibakteerista ainetta jolla säilyvyys taataan 6 kk kerralla, ohjeet aineelle ovat manuaalin lopussa) 

3. Silmienpesu on puhdistettava, jos jotain likaa on päässyt ulkoapäin suuttimiin. Puhdistusohjeet ks. 

Kohta 8. 

4. Kun yksikköä testataan äärimmäisissä tai lähellä jäätymislämpötiloissa, silmäsuihkukokoonpano ja 

suodattimet on puhdistettava kaikista mahdollisista vesijäämistä. Suosittelemme, että vaihto osina  

pidetään kokonaisia silmäsuuttimia (tällöin toinen pari voi kuivua sisätiloissa) 

5. Tuloveden tulee olla puhdasta, jotta vältyttäisiin siitä että legionella-bakteita voisi joutua hätä 

suihkuyksikköön. 

6. Tuotteen KND641 käyttö takaa veden säilymisen 6 kk kerralla (lisätietoja löydät manuaalin lopusta) 

Hätä- ja silmäsuihkun ylläpito 

Hätäsuihkun virtaama on 76 litraa minuutissa.  
Water supply connection 1” Union Join SS316 

 

Huuhtele järjestelmä kunnolla aina tyhjennyksen ja täytön jälkeen. 
 

Kiinnitä silmä- ja hätäsuihkun kyltit näkyvimpään paikkaan kohteen mukaan. 

Tarkista toiminta aina usealla huuhtelulla ja tarkista että venttiilit eivät sulkeudu / avaudu itsestään 

Turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä tulee olla nämä ohjeet ja testaussuunnitelma 

Huolto- ja käyttöohjeet 

Kouluta henkilöstöä turvalaitteen toiminnasta ja siitä, missä se sijaitsee. 

Turva-aseman on aina oltava kunnossa ja sähkösyöttö tulee olla aina päällä! 

Hätäsuihku aktivoituu vetämällä kahvasta / sauva alaspäin. Venttiili ei ole itsesulkeutuva. Vesi 

sammuu vetämällä kahva / sauva takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Silmäsuihku aktivoidaan 

työntämällä työntölevyä eteenpäin. Venttiili ei ole itsestään sulkeutuva. 

Vesi sammuu, kun työntölevy vedetään takaisin alkuasentoonsa. Turva-aseman on oltava välittömästi 

käytössä uhrin toimesta. Varmista, että hätäsuihkun edessä oleva alue ei ole tukossa. 

Krusman silmäsuihku toimitetaan pölysuojalla jokaisessa suihkupäässä. Pölysuojat aukeavat kun 

silmäsuihku on aktivoitu ja ne tulee sulkea käytön jälkeen jotta suuttimet pysyvät puhtaina. 

Varmista, että turva-asema on puhdas. 

MUISTA! Vanha vesi kerää bakteereja.Käytä suojalaseja. 
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7. Vesisäiliön puhdistus 
1.  Sulje tulovesi. 

2.  Katkaise virta. 

3.  Tyhjennä tankki, avaa hätäsuihkun venttiili. 

4.  Huuhtele tankin sisäpuoli puhtaalla vedellä. Jos on vaara että Legionella bakteeri on päässyt 

kasvamaan tankissa tulee käyttää hengityssuojainta 

5.  Sulje kansi kunnolla puhdistuksen jälkeen. 

6. Antibakteerisella liuoksella KND641 lisätään veden säilyvyyttä huomattavasti  

Tankin uudelleen täyttö  

1.  Sulje kaikki venttiili. 

2.  Kytke tulovesi. 

3.  Aloita täyttö kiinteästä vesipisteestä. 

4.  Täyttö kestää noin 15 minuuttia. 

5.  Jos pinnankorkeuden näyttö ei seuraa veden pintaa sitä voi auttaa käsillä alkuun 

6.  Kytke tuotteeseen virta. 

7.  Testaa hätä- ja silmäsuihku (katso osio 5.) 

8. Silmäsuihkun puhdistus 
1. Jos epäillään ulkopuolelta tullutta likaa silmäsuihkun suuttimet puhdistaa 

2.  Avaa silmäsuihkun suutin (kuva. 8). 

3.  Puhdista suodattimet tai vaihda uusiin (kuva. 9) 

4.  Asenna osat takaisin silmäsuihkuun. 

5.  Jos silmäsuihkun kuvio on epänormaali tarkista myös silloin suodattimet. 

Silmäsuihkun puhdistus kylmissä olosuhteissa testauksen jälkeen 

1. Kylmissä oloissa poista testin jälkeen vähintään koko suihkupää ja korvaa se kuivalla 

Osanumerot ovat suutin (KND507) ja suodatin (KND508). Vie osat kuivumaan. 

2. Suositeltavaa on vaihtaa testauksen jälkeen koko suihkuyksikkö (KND510) ja viedä toinen 

kuivumaan. Näin myös silmäsuihkulle tulevat putket ovat aina kuivat. 

 

 
Figure 8: Eyewash spray heads 

 
Figure 9: Clean filter 
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9. Vianhaku 

Mahdollisia häiriötilanteita: 

 

- Vesi ei lämpene. 

Tarkista tuleeko laitteelle virta, lämmitysvastus on vioittunut liian alhaisen vedenpinnan johdosta (vesi 

ei peitä vastusta) Veden lämpötila tankissa on yli 16-astetta. Liian alhainen vedenpinta ei salli 

lämmitystä. 

 

 

- Järjestelmään ei tule sähköä. 
Tarkista kaapeli ja sulake. 

 

- Silmäsuihku ei toimi kunnolla (heikko suihku, huono kuvio). 
Likaa järjestelmässä joka kerääntyy silmäsuihkun suodattimiin. Tarkista veden puhtaus ja puhdista 

suodattimet tai vaihda ne (kts. kohta 8).  

- Induktiiviset anturit eivät kytke suihkua. 
Tarkista että anturit ovat paikallaan 2 mm vastinkappaleestaan. Tarkista että kaapelit ovat kytkettyinä 

koko matkaltaan. Tarkista että säiliössä on vettä riittävästi. 

 

! Varoitus 
Varmista että ohjeita noudatetaan jotta takuu säilyy voimassa ja turvallisuus taataan. 
Muutokset tuotteissa ja komponenteissa ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emergency Shower Systems with tank   

 

KNV641 Aqua Clean 100 ml /  1000 l    

 

Puhdistusliuos desinfioi veden ja poistaa samanaikaisesti kaikki 

orgaaniset epäpuhtaudet vedessä ja vesisäiliöissä 

ja vesijärjestelmissä. Annostelu 100 ml /  1000 l vet tä.  

 

 

  

   

 

 

 

    

    

   

  

 

 

     

 

 
 

HUOM!  

Toimi aina ohjeen mukaan ja pidä aine pois lasten ulottuvilta. 

 

Aineen säilyvyys on 6-vuotta valmistuspäivästä 

 

Jos ainetta joutuu silmiin huuhtele runsaalla vedellä useita 

minuutteja. 

Aineen vaikutus alkaa 2-tunnin kuluessa ja se pitää veden juomakelpoisena 6 kuukautta

Jos vedessä ei ole näkyvää likaa riittää aineen lisäys kun vesi täydennetään, tankkia ei tarvitse 

kokonaan tyhjentää. Tarkoitettu vesijohtovedelle!



KNV641 Aqua Clean käyttöohje 

Puhdistusliuos desinfioi veden ja poistaa samanaikaisesti 

kaikki orgaaniset epäpuhtaudet vedessä ja vesisäiliöissä 

ja vesijärjestelmissä.  Aqua Clean 100ml puhdistaa 1000 litraan 

vettä.

Käyttö ohje: 

1. Avaa korkki pullosta ja kaada Aqua Clean liuos tyhjään tankiin
ennen tankin täyttämistä vedellä.
2. Annostele Aqua Clean liuos ohjeen mukaisesti.
3. Täytä säiliö puhtaalla vedellä.

4. Säiliössä oleva vesi on nyt desinfioitu ja käyttövalmis 2 tunnin
kuluttua. Veden säilyvyys on nyt 6 kuukautta.
5. Joka kerta, kun tyhjennät säiliön vedestä lisää pullo liuosta ohjeen

mukaisesti tai tarpeen mukaan tankin koosta riippuen.

HUOM!  

Toimi aina ohjeen mukaan ja pidä aine pois lasten ulottuvilta. 

Aineen säilyvyys on 6-vuotta valmistuspäivästä 

Jos ainetta joutuu silmiin huuhtele runsaalla vedellä useita 

minuutteja. 

Jos saat ainetta iholle pese iho huolelisesti saippuan kanssa.

Annostelu ohje: 
Pieni viiva 5 ml=50 litraa. 
Pitkä viiva 10ml=100 litraa.                                                                                                                        
Koko pullo 100 ml=1000 litraa.


