
Najděte vhodný produkt 
přesně odpovídající Vašim 
potřebám! 

   Umístění (uvnitř, venku, dispozice přípojky na vody a elektřiny, 
       možnosti pro montáž)

   Ohrožené části těla
   Potřebná doba výplachu
   Potřebné množství vody
   Speciální požadavky (použití v Ex oblasti, vysoké hygienické 

       standardy, integrovaný alarm, ...)

Důležité faktory pro výběr produktu: 

Lahve na výplach očí
Oční sprchy s 

přípojkou na vodu
Tělové  sprchy s 

přípojkou na vodu
Kombinované sprchy s 

přípojkou na vodu
Kombinované sprchy s 

integrovanou nádrží

Provedení dle EN-15154-4 EN-15154-2 EN-15154-1 EN 15154-1, EN 15154-2, 
EN 15154-5 EN-15154

Funkce
Uvolnění kapaliny po 

zmáčknutí lahve

Ovládání pomocí tlačné 
desky, ventilu nebo 

odklápěcího víka
Ovládání pomocí táhla

Ovládání pomocí táhla (tělová 
sprcha), příp. tlačné desky a 

odklápěcího víka (oční sprcha)

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

(oční sprcha)

Umístění uvnitř

Umístění venku ( )*

Montáž
Mobilní nebo k montáži 

na stěnu
Montáž na stěnu, 

na stůl nebo k podlaze
Montáž na stěnu 
nebo nad dveře Montáž k podlaze Montáž k podlaze

Přípojka vody

Přípojka elektřiny ( )*

Výplach očí

Oplachování těla

Doba vyplachování 2-5 minut / oko Neomezená Neomezená Neomezená 15-30 minut

Množství vody 200 - 1.000 ml > 6 l/min > 60 l/min Oční sprcha: > 6 l/min
Tělová sprcha: > 60 l/min

> 40 l/min
od 1.2000 l objem nádrže

Z nerezu pro vysoké 
hygienické 
standardy

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

Vhodné do Ex 
oblasti ( )*** ( )***

Integrovaný alarm ( )****

Výhody / speciální 
varianty produktů

Flexibilní použití. Držák na 
stěnu s integrovaným 

zrcátkem usnadní výplach očí. 

Modely s hadicí lze využít 
jak stacionárně tak i 
flexibilně na různých 

místech.

Díky prostorově úsporné 
montáži na stěnu nebo nad 

dveře lze nainstalovat 
kamkoliv na pracovišti. 

Praktická kombinace oční a 
tělové sprchy. K dodání také v 
mrazuvzdorném, Ex chráněném 

provedení. 

Umístění i na místech, kde 
není přípojka vody. Modely s 

integrovaným alarmem 
přivolají pomoc.

  online shop >>   online shop >>   online shop >>   online shop >>   Brzy k dodání >>

* Mrazuvzdorný model s integrovaným topením ** K dispozici také v nerezovém provedení *** K dispozici také varianty v Ex provedení **** K dispozici také varianty s integrovaným alarmem
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Pomocník při výběru 
bezpečnostní sprchy

https://www.denios.cz/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostni-sprchy-vyplach-oci/lahve-pro-vyplach-oci/
https://www.denios.cz/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostni-sprchy-vyplach-oci/ocni-sprchy/
https://www.denios.cz/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostni-sprchy-vyplach-oci/telni-sprchy/filter/64052/?cHash=b360d9ae72087e91b1f69b001dcf1d6f
https://www.denios.cz/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostni-sprchy-vyplach-oci/telni-sprchy/filter/64053/?cHash=3e6c4090a3751b226f2ba223e07f9c03
https://www.denios.cz/shop/bezpecnost-prace/bezpecnostni-sprchy-vyplach-oci/#c317507

