Ergonomische criteria
Waterzuigers

Zo werk je prettiger!

ZUIGmond
EIS

Standaard - Met wieltjes, zodat ook zonder al te veel inspanning vooruit gewerkt kan worden.

Wens

Standaard - Afneembaar mondstuk moet eenvoudig en zonder veel kracht van zuigbuis gehaald
kunnen worden.

DRAAGGREEP AAN KETEL

EIS

Aantal - Twee.
Plaats - Aan weerszijden. Grepen mogen niet hinderen
tijdens zuigen.
Stand - Moet afgestemd zijn op legen van ketel door
kantelen.
Vorm - Dikte voor vingers: 25 - 35 mm. Lengte voor
vingers: minimaal 120 mm.
Materiaal - Geen metaal, indrukbaar, niet glad.

Wens

Vorm - Geen hinderlijke drukpunten.
Materiaal - Niet poreus i.v.m. hygiëne.

EIS

Stabiliteit wielen - Omkiepen en omtrekken moet bij
normaal bedrijf onmogelijk zijn.
Diameter wielen - Minimaal 100 mm. Bij machines groter
dan 45 liter: 150 mm.
Bodemvrijheid - Minimaal 30 mm.
Vorm - Gestroomlijnd en rond, zodat motorhuis soepel
langs obstakels glijdt.

Wens

Aantal wielen - Vier of vijf, waarvan twee vast.
Vorm - Onderkant zonder randen.

EIS

Aftappen - Aftapslang. Kantelmechanisme dat uitgieten
in toiletpot mogelijk maakt.

ZUIGBUIS
EIS

Wens

Werkhoogte - Hand moet zuigbuis tussen 80 en 105 cm kunnen vasthouden. Lengte moet zonder al te veel
kracht instelbaar zijn.
Materiaal - Niet buigzaam.
Gewicht - Lichtgewicht: 1 kg, inclusief zuigmond.
Werkhoogte - Telescoopsteel of verticaal scharnierend mondstuk aan zuigbuis.

MOTORHUIS
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ZUIGKRACHT
Wens

AFTAPPEN VAN WATER

Vermogen - Twee motoren moeten apart schakelbaar zijn.

SLANG
EIS

Lengte - Ongeveer 4 m.
Materiaal - Soepel, flexibel, maar niet indrukbaar.
Aansluiten - Eenvoudig en zonder veel kracht, op zowel motorhuis als zuigbuis.

HANDGREEP AAN STEEL
EIS

Wens

Diameter - 35 - 45 mm.
Lengte - Minimaal 120 mm per hand.
Stand - Bij normale zuigstand: greep aan slangzijde 40 - 50 mm
lager dan greep aan steelzijde.
Vorm - Geschikt voor rechts- en linkshandig gebruik.
Materiaal - Geen metaal, indrukbaar, niet glad.

KABEL

EIS

Opbergen - Handgrepen vrij als kabel aan ketel hangt.

Wens

Lengte -  Afhankelijk van toepassing, 10 tot 20 m.

EIS

Beveiliging - Bij vol reservoir: automatische afslag.
Motorhuis openen en sluiten - Moet eenvoudig kunnen.
Op één manier passend en met duidelijke indicaties.

Vorm - Geen hinderlijke drukpunten.
Materiaal - Niet poreus i.v.m. hygiëne.

DIVERSEN

GELUID
EIS

Bij vol vermogen - Maximaal 80 dB(A) volgens ISO 9614 op 1,5 m afstand.

GEBRUIKSAANWIJZING machine
Verplichte onderdelen

Veiligheidsinstructies - Instructies voor toepassing machine.
Bediening - Uitleg over verwisselen mondstuk, opbergen kabel, aansluiten slang en legen reservoir.
Onderhoud - Uitleg over openen en sluiten motorhuis, reinigen machine en vervangen filter.
Geluid - Volgens ISO 9614.
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