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HAWS-TUOTTEIDEN ETUJA OVAT: 

 • ”Omni-flo”-malleissa suutin antaa hellävaraisen ja 

tasaisen suihkun.

 • Kaikki vartalosuihkut voidaan käynnistää myös 

lattiantasosta.

 • Pyörätuolia käyttäville omia malleja.

 • Altaallisissa suihkuissa on vakiona hiukkassuodatin. 

 • Silmäsuihkuissa on ”pop-off”-pölysuoja, joka estää 

ilman bakteereja pääsemästä suuttimiin. 

 • Automaattinen virtauksenohjaus säilyttää oikean 

suihkumuodon.

 • Vihreä-keltaisesta ABS-muovista valmistetut altaat, 

kannet, suuttimet ja siivilät kestävät alkaaleja, 

suoloja, oljyjä ja useimpia happoja. 

 • Eri osat sopivat yhteen toistensa kanssa. 

 • Erityisen korroosioalttiisiin tiloihin on tarkoitettu 

CRP-patentoitu suojalakka.

HAWS hätäsuihkut ja juoma-altaat

MALLIT KÄYTTÖKOHTEEN JA RISKITASON 
MUKAAN:

SISÄTILAT: 
Yleisin sijoitustapa tuotantotiloissa. 
Saatavilla myös kaappimallina tai sivuseinillä sekä keräysaltaalla 
varustettuna.

JÄÄTYMISSUOJATUT: 
Paikkoihin, joissa jäätymisriski, 
esim. ulkotilat, lastauslaiturit, terminaalit, laiturit.

KUUMAT OLOSUHTEET (ITSETYHJENEVÄT HÄTÄSUIHKUT):
Valimot, sulatot ym. kuumat alueet.

SIIRRETTÄVÄT SÄILIÖLLISET HÄTÄSUIHKUT: 
Kohteet, joissa ei ole kiinteää vesiverkostoa sekä väliaikaiskäytöt, 
esim. huoltoseisokit

VEDENLÄMMITTIMELLÄ VARUSTETUT SÄILIÖLLISET 
HÄTÄSUIHKUT: 
Kohteisiin, joihin veden syöttöä ei ole mahdollista rakentaa tai 
joissa veden saatavuus on epävarmaa. Mahdollista käyttää myös 
vesiverkkoon kytkettynä, ja lämmittää vesi suihkun säiliössä.

 
HÄTÄSUIHKUT KATEGORIOITTAIN:
• Silmä- ja kasvosuihkut 
• Vartalosuihkut 
• Yhdistelmäsuihkut 
• Tankkisuihkut ja jäätymissuojatut hätäsuihkut 
• Varaosat ja tarvikkeet
• Juoma-altaat 

Haws on valmistanut ja kehittänyt hätäsuihkuvarusteita jo vuodesta 1950. Nyt tuotteita valmistetaan kolmessa 

maanosassa; Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, ja tuotteita myydään kautta koko maailman. 

Haws-tuotteiden korkeasta laadusta on osoituksena ISO 9001- ja CSA-sertifioinnit. 

AXION TEKNIIKKA VÄHENTÄÄ 
VAURIOITA JA  HELPOTTAA 
KIPUTILAA. KÄÄNTEISET 

SUIHKUT POISTAVAT 
EPÄPUHTAUDET POIS SILMÄN 

SISÄOSASTA VÄHENTÄEN 
VAMMOJA.
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Silmä- ja kasvosuihkut

HAWS 7061.15 SIIRRETTÄVÄ 
SILMÄSUIHKUYKSIKKÖ
 • Ruostumattomasta teräksestä valmis-

tettu jämäkkä silmäsuihkuyksikkö.  

Säiliö on valmistettu ruostumatto-

masta teräksestä, tilavuus 56,8 l.

HAWS 7500/7501 KANNETTAVA 
SILMÄSUIHKU
 • Kompakti kannettava silmäsuihku liik-

kuvaan työhön tai etätyöpisteeseen. 

 • Luotettava, turvallinen kannettava 

silmäsuihku

 • Jatkuva vedentulo täydellä voimalla  

15 minuutin ajan (1,5 l)

 • Helppo aktivoida kääntämällä keltai-

nen vipu alas

 • Helppo huoltaa, siivota ja täyttää

 • Kevyt kuljettaa

 • 60/34 litraa 

 • Pienempään malliin saatavana lämmi-

tettävä kylmälaukku kylmiin olosuh-

teisiin.

HAWS 7610 KASVO- JA 
SILMÄSUIHKU
 • Pöytään kiinnittettävä silmä- ja 

kasvosuihku. Yksikkö laukaistaan 

kääntämällä.

 • Saatavilla myös pyörätuolimalli.

HAWS SILMÄ- JA 
KASVOSUIHKU AXION 7461 
(RUOSTUMATON TERÄS), 
7261-7271 (ABS-MUOVI)
 •  Toimii käsipainikkeella

 •  Erillinen kasvohuuhtelurengas 

 •  Jalka/seinäkiinnike 

 •  RST-pölynsuojakansi 

 •  Saatavilla myös ilman jalkaa, seinä-

kiinnikkeellisenä mallina

SILMÄ- JA VARTALOSUIHKU 
HAWS 8901B
 • Ensiapusuihku silmille ja vartalolle

 • Seinämalli pidikkeellä

 • Patentoitu suutin antaa erittäin peh-

meän ja tasaisen vesisuihkun

 • Letkunpituus 2,4 m

 • Virtaama 15 l/min

HAWS SILMÄSUIHKU AXION 
7620 EYEPOD
 • Tavalliseen vesihanaan liitettävä silmä-

huuhtelulaite kiillotettua ruostumaton-

ta terästä. Laminaarivirtaus alhaalta 

ylöspäin edistää käyttömukavuutta. 

 • Sopii kaikkiin poresuuttimiin

 • Ei estä hanan normaalia käyttöä

 • Helppo käyttää vaihtajanappia kään-

tämällä, palautuu automaattisesti 

takaisin normaalikäyttöön

 • Suuttimissa muoviset pölysuojat
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VARTALOSUIHKU HAWS 8122 
AXION®
 • Suihkusiivilä ABS-muovia, vetokahva 

ruostumatonta terästä.

 • Ulottuma 60 cm

 • Virtaama 76 l/min

 • Valittavana vaaka- tai pystysuora 

asennus

HAWS AXION 8111FP 
JÄÄTYMISSUOJATTU 
VARTALOSUIHKU
 • Jäätymissuojattu edullinen vartalo-

suihku seinäkiinnityksellä

SILMÄ- JA VARTALOSUIHKU 
HAWS 8901B
 • Ensiapusuihku silmille ja vartalolle

 • Seinämalli pidikkeellä

 • Patentoitu suutin antaa erittäin peh-

meän ja tasaisen vesisuihkun

 • Letkunpituus 2,4 m

 • Virtaama 15 l/min

VARTALOSUIHKU HAWS 8100 
AXION®
 • Käynnistys vetokahvalla

 • Siivilä ABS-muovia, putki kuumasinkit-

tyä terästä

 • Virtaama 76 l/min

VARTALOSUIHKU HAWS 8123 
AXION®
 • Suihkusiivilä ja vetokahva ruostuma-

tonta terästä

 • Ulottuma 60 cm

 • Virtaama 76 l/min

 • Vartalosuihku pysty- tai vaaka-asennus

VARTALOSUIHKU HAWS 8133 
AXION®
 •  Korroosioalttiiseen tilaan

 • Suihkusiivilä, putki ja vetokahva ruos-

tumatonta terästä

 • Ulottuma 60 cm

 • Virtaama 76 l/min
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Yhdistelmäsuihkut
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HAWS 8356WCSM AXION 
MSR SEINÄKIINNITTEINEN 
YHISTELMÄSUIHKU
 • Haws Axion 8356WCSM, on seinään 

kiinnitettevä yhdistelmäsuihku Axion 

MSR -teknikaalla. 

 • Pyörätuolia käyttäville sopiva malli

 • Haws Axion hätäsuihkut tarjoavat 

markkinoiden ainoan lääketieteellises-

ti ensiluokkaisen turvallisuusratkaisun. 

Axion-tekniikka pienentää ja vähentää 

vahinkoja ja vaurioit,a sekä tehostaa 

käyttäjänsä mukavuutta ja helpottaa 

olotilaa. 

HAWS AXION 8300FP 
JÄÄTYMISSUOJATTU 
YHDISTELMÄSUIHKU
 • Haws Axion 8300FP on jäätymissuo-

jattu yhdistelmäsuihku, joka pitää 

sisällään myös Soft-Flo silmäsuihkun.

HAWS AXION 8317 CTFP 
JÄÄTYMISSUOJATTU VARTALO/
SILMÄSUIHKU KYLMIIN 
TILOIHIN
 • Sähkövastuslämmitys mahdollistaa 

aseman käytön jopa –45 oC:n lämpö-

tilassa. Putkiston tyhjennysventtiilit 

estävät jäätymisen mahdollisen sähkö-

katkoksen aikana. Ylikuumenemissuo-

jattu. Silmä- ja kasvosuihku 53 l/min, 

vartalosuihku 76 l/min.

 •  Laaja tehokas vartalosuihku

 •  Silmien/pään pesuasema

YHDISTELMÄSUIHKU AXION 
8320-8325
 • Haws yhdistelmäsuihku, jossa vartalo- 

ja silmäsuihku. Vartalosuihku toimii 

vetokahvalla, silmäsuihku käsi- ja 

jalkapainikkeella. 

 • Siivilä ja allas ABS-muovia

 • Putki kuumasinkittyä terästä

 • Molemmat yksiköt toimivat erillisinä

 • Virtaamat:

 • Silmäsuihku 9 l/min

 • Vartalosuihku 76 l/min

YHDISTELMÄSUIHKU AXION 
8330
 • Haws yhdistelmäsuihku, jossa vartalo-, 

silmä- ja kasvosuihku. Vartalosuihku 

toimii vetokahvalla, silmä- ja kas-

vosuihku käsi- ja jalkapainikkeella. 

 • Kokonaan ruostumaton

 • Yksiköt toimivat erillisinä

 • Virtaamat:

 • Silmä- ja kasvosuihku 16 l/min

 • Vartalosuihku 76 l/min
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Tankkisuihkut
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TANKKISUIHKU HAWS 4000
 • Erillinen matalan vesipaineen vetovoimalla toimiva tankkisuihku, jossa 1200 

litran ruostumaton terässäiliö. 

 • Hätäsuihkun laukaisu vetokahvasta

 • Modulaarinen galvanoitu teräsrunko

 • Monia lisävarusteita saatavilla, esim.

 • silmäsuihkuyksikkö

 • räjähdyksen kestävä versio / ATEX-versio

 • lämmitetty ja lämpöeristetty ja/tai jäähdytetty versio

 • palovammoilta ja jäätymiseltä suojaavat veden sekoitusventtiilit

 • automaattinen täyttö

 • veden tasoa ja lämpötilaa kuvaava mittari

 • hälytysjärjestelmä varoitusäänellä ja -valolla

 • valo valaisemaan alueen ja sisäpuolen

KYSY MYÖS 
MUITA MALLEJA!

TANKKISUIHKU HAWS 
ePODTM

 • Haws ePOD-alumiinirakenteinen 

suihkutila, joka on räätälöitävissä 

eri varustein eri kohteisiin.

 • Saatavilla vartalo- tai yhdistel-

mäsuihkulla, lämmittimellä ja eri 

hälytysvaihtoehdoilla. 

 • Myös Atex-hyväksyttyinä versioi-

na.

KYSY LISÄÄ, 
RÄÄTÄLÖIDÄÄN 
TEILLE SOPIVA 

RATKAISU.
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Varaosat ja tarvikkeet
HAWS 9011 TESTISETTI
 • Haws 9011 On ANSI- 

standardin mukainen hätäsuihkujen sekä 

silmäsuihkujen testisetti. 

HAWS 9082 VEDEN 
SÄILÖNTÄAINE
 • Haws 9082 on siirrettäviä pesuyksiköitä 

varten. 148 ml pullo riittää  

18,9 - 75,7 litran puhdistamiseen jopa 

kolmeksi kuukaudeksi.

 • Paketti sisältää kolme pulloa. 

HÖYRYLÄMMITIN HAWS AXION 9400 
HÄTÄSUIHKULLE
 • Tuottaa jatkuvasti haaleaa vettä hätä- ja silmäsuihkulle. 

Vedenlämmitin käyttää höyryä kuuman veden tuottoon ja 

sekoittaa kuuman ja kylmän veden haaleaksi. 

 •  Virtaama: 95 l/min

TERMOSTAATTISEKOITIN HAWS 9201E
 • Termostaattinen sekoitin silmä-,  

kasvo- ja vartalosuihkuille.

 • Kuuman veden katketessa kylmä vesi jatkuu täysvirtaamana

 • Virtaama 117.3 l/min

 • Käyttöetua, kun paine on matala

 • Sisältää takaiskuventtiilit

TERMOSTAATTISEKOITIN HAWS 9201EW
 • Termostaattinen sekoitin yksittäiselle silmä- ja kas-

vosuihkulle. 

 • Kuuman veden katketessa kylmä vesi jatkuu täysvirtaa-

mana

 • Virtaama 38.8 l/min

 • Sisältää takaiskuventtiilit
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Lukkosepänkatu 14 

20320 Turku 

+358 20 771 30 

info@projecta.fi

projecta.fi

Juoma-altaat

HAWS 1011 SEINÄÄN ASENNETTAVA 
KAKSIALTAINEN JUOMAPISTE
 • Vettä ja energiaa säästävät Haws juoma-altaat ovat erittäin 

kestäviä ja laadukkaita. 

 • Tuotteet on suunniteltu vaativiin kohteisiin kuten koulut, van-

kilat, laitokset, uimahallit, muut julkiset tilat, puistot, ulkoilu-

ympäristöt. 

 • Automaattiset hanat mahdollistavat vedenjakelun säännöste-

lyn.

 • Itsestään sulkeutuva hana ei myöskään unohdu vahingossa 

päälle eikä vettä valu hukkaan. 

 • Ruostumatonta terästä.

HAWS 1105 SEINÄÄN ASENNETTAVA JUOMA-
ALLAS
 • Malli 1105 on seinään kiinnitettävä, yksialtainen, ruostumatto-

masta teräksestä valmistettu huippulaadukas juomapiste.

HAWS 1119 SEINÄÄN ASENNETTAVA 
JUOMAPISTE KAHDELLA ALTAALLA
 • Haws 1119 on seinään kiinnitettävä kahden altaan laadukas 

juomapiste. Juomapiste on valmistettu ruostumattomasta 

teräksestä.

HAWS 3060 BETONIJALUSTALLINEN 
JUOMALÄHDE
 • Haws 3060 on betonijalustallinen juomalähde, joka sopii erin-

omaisesti sisä- ja ulkokäyttöön jämäkän rakenteensa ansiosta. 

 • Juomalähteen allas sekä hana on valmistettu ruostumatto-

masta teräksestä.

HAWS 3511 KAKSIALTAINEN JUOMAPISTE
 • Haws 3511 kahden altaan juomapiste tarjoaa antiikin rooma-

laista tyyliä ulkotiloihin. 

 • Saatavana useita eri värivaihtoehtoja. Juomapiste sopii erin-

omaisesti esimerkiksi puistoihin tuomaan tyyliä ja eloa.

KYSY MYÖS 
MUITA MALLEJA!
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