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1. INLEIDING
Bedankt voor het aanschaffen van deze nieuwe 
douchesluis. Deze douchesluis is voor het 
decontamineren van personen of kleine materialen. 
Dit model is ontworpen voor een veilige en 
comfortabele luchtstroom en daarnaast is deze klaar 
voor de aansluiting van een bypass op de vuile ruimte. 

2. INHOUD VAN DE SET
 

Aantal Product

1 Douche/vuil compartiment

1 Schoon compartiment

1 Douchebak

1 Douchegarnituur

10 Afstandhouders

3. BASIS INFORMATIE
Vlakke ondergrond?
Om de douchesluis op te bouwen opent u de rits deur. 
In elk compartiment liggen de afstandhouders die op 
de nokjes aan de binnenkant, boven en onder, kunnen 
worden geplaatst. In het douche compartiment 
worden de afstandhouders alleen aan de bovenzijde 
geplaatst vanwege de douchebak die hier geplaatst 
moet worden. 

De douchesluis is op te stellen in verschillende 
variaties door middel van een zijwand met deur te 
verwisselen. Dit kan door het klittenband onder en 
boven te ontkoppelen en deze via de bovenkant uit 
het geleidensysteem te trekken. 

Als de deuren op de gewenste plaatsen zitten, kan je 
de twee gedeeltes tegen elkaar plaatsen en deze op 
de klittenband goed aandrukken. 

Om te kunnen douche is er een waterbron benodigd 
zoals een Dehaco watermanagement. 
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4. REINIGING
Als de werkzaamheden waarvoor de douchesluis 
is opgesteld met succes is afgerond, moet u deze 
reinigen. Bij een asbestsanering moet het reinigen 
voor de vrijgave meting van het containment zijn. 
Neem de wanden en de vloeren af met een vochtige 
doek. Hierbij kunt u eventueel gebruik maken van 
een allesreiniger. 
Pomp al het water uit de douchebak en neem deze 
ook af met een vochtige douche.

5. TRANSPORT EN OPSLAG
Als de douchesluis aan de binnenkant volledig droog 
is, kunt u deze afbouwen. 
• Haal de douchebak uit het douche 

compartiment. 
• Haal de afstandhouders uit de compartimenten 

en leg deze weer in het compartiment langs de 
deur. 

• Vouw de zijkanten naar binnen en druk de 
deurdelen tegen elkaar aan en maak deze onder 
en boven vast met de riempjes. 

• Rits de deuren dicht.

Transporteer de douchesluis op zijn zijkant en laat 
geen zware objecten op het zeil rusten. 
Opslag van de douchesluis op zijn zij of staand in 
een droge omgeving. 

6. GARANTIE
Dehaco B.V. verleent 12 maanden garantie 
met inachtneming van de Algemene 
Leveringsvoorwaarden van Dehaco. Deze 
voorwaarden kunt u terugvinden op de website 
van Dehaco: www.dehaco.nl. Op verzoek kunnen 
de Algemene Leveringsvoorwaarden worden 
toegestuurd.

7. LUCHTSTROMING
Bij een onderdruk van 20 pascal in het containment 
heeft de douchesluis de volgende aerodynamische 
eigenschappen:

Containment
 -20Pa     

Vuile 
ruimte
-15Pa

Douche
-10Pa

Schoon
-5Pa

           3                      2                        1          

           4
    
       
Nr. Oppervlakte dm2 Luchtsnelheid m/s 
Positie

Nr. Oppervlakte 
dm2

Luchtsnelheid 
m/s

Positie

1 0,84 1,25 Laag

2 0,84 1,30 Hoog

3 0,84 1,35 Laag

4 5,74 0,68 Hoog

8. LUCHTSTROMING EN COMFORT
Voor de Nederlandse markt voldoet de douchesluis 
aan de eisen met betrekking op afmeting. In 
combinatie met de Dehaco bypass en verwarming 
voldoet hij ook volgens de comfort eisen. Zie hiervoor 
de conformiteitsverklaring van de bypass.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Afmeting 85x255x200 cm

Afmeting 85x85x200 cm

Gewicht 28 kg

Gewicht vuil/douche 18 kg

Gewicht schoon 10 kg

Compartimenten 3

Frame Aluminium

Zeil PVC doek

Sluitsysteem Rits
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