
Nájdite vhodný produkt 
presne zodpovedajúci Vašim 
potrebám!

   Umiestnenie (vo vnútri, vonku, dispozícia prípojky vody a    
       elektriny, možnosti pre montáž)

   Ohrozené časti tela
   Potrebná doba výplachu
   Potrebné množstvo vody
   Špeciálne požiadavky (použitie v Ex oblasti, vysoké hygi

       enické štandardy, integrovaný alarm,...)

Dôležité faktory pre výber produktu:

Fľaše na výplach očí
Očné sprchy s 
prípojkou vody

Telové sprchy s 
prípojkou vody

Kombinované sprchy s 
prípojkou vody

Kombinované sprchy s 
integrovanou nádržou

Vyhotovenie dľa EN-15154-4 EN-15154-2 EN-15154-1 EN 15154-1, EN 15154-2, 
EN 15154-5 EN-15154

Funkcia
Uvoľnenie kvapaliny po 

stisnutí fľaše

Ovládanie pomocou 
prítlačnej dosky, ventilu 
alebo odklápacieho veka

Ovládanie pomocou tiahla

Ovládanie pomocou tiahla 
(telová sprcha), príp. prítlačnej 

dosky a odklápacieho veka 
(očná sprcha)

Ovládání pomocí táhla (tělová 
sprcha), příp. odklápěcího víka 

(oční sprcha)

Umiestnenie vo 
vnútri

Umiestnenie vonku ( )*

Montáž
Mobilná alebo montáž 

na stenu
Montáž na stenu, 

na stôl alebo k podlahe
Montáž na stenu alebo 

nad dvere Montáž k podlahe Montáž k podlahe

Prípojka vody

Prípojka elektriny ( )*

Výplach očí

Oplachovanie tela

Doba opalchovania 2-5 minút / oko Neobmedzená Neobmedzená Neobmedzená 15-30 minút

Množstvo vody 200 - 1.000 ml > 6 l/min > 60 l/min Očná sprcha: > 6 l/min
Telová sprcha: > 60 l/min

> 40 l/min
od 1.2000 l objem nádrže

Z nerezu pre vysoké 
hygienické 
štandardy

( )** ( )** ( )**

Vhodné do Ex 
oblasti ( )*** ( )***

Integrovaný alarm ( )****

Výhody / špeciálne 
varianty produktov

Umiestnenie na miestach, kde 
nie je prípojka vody.

Modely s hadicou je možné 
využiť stacionárne i 
flexibilne na rôznych 

miestach.

Vďaka priestorovo úspornej 
montáži na stenu alebo nad 
dvere je možné nainštalovať 

kdekoľvek na pracovisku.

Praktická kombinácia očnej a 
telovej sprchy. V ponuke tiež v 
mrazuvzdornom, Ex chránenom 

vyhotovení.

Umiestnenie na miestach, kde 
nie je prípojka vody. Modely s 

integrovaným alarmom 
privolajú pomoc.

  online shop >>   online shop >>   online shop >>   online shop >>   Čoskoro v ponuke >>

* Mrazuvzdorný model s integrovaným vykurovaním ** K dispozícii tiež v nerezovom vyhotovení *** K dispozícii tiež varianty v Ex vyhotovení **** K dispozícii tiež varianty s integrovaným alarmom
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Pomocník pri výbere 
bezpečnostnej sprchy

https://www.denios.sk/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostne-sprchy-vyplach-oci/flase-pre-vyplach-oci/
https://www.denios.sk/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostne-sprchy-vyplach-oci/ocne-sprchy/
https://www.denios.sk/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostne-sprchy-vyplach-oci/telove-sprchy/filter/64052/?cHash=b360d9ae72087e91b1f69b001dcf1d6f
https://www.denios.sk/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostne-sprchy-vyplach-oci/telove-sprchy/filter/64053/?cHash=3e6c4090a3751b226f2ba223e07f9c03
https://www.denios.sk/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostne-sprchy-vyplach-oci/#c317529

