
 

SLSN 21 –    obj. č. 92210 ruční oční sprcha s jednou  
     hlavicí, plastový držák na stěnu, 
     flexi hadice 
SLSN 21V –    obj. č. 92215 ruční oční sprcha s jednou  
     hlavicí, plastový držák na desku, 
     nebo stěnu skříně, flexi hadice 
 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  ruční oční sprcha s jednou hlavicí, provedení s plastovým  
 držákem na stěnu (SLSN 21) 
-  ruční oční sprcha s jednou hlavicí, plast, proud vody svisle  
 vzhůru, provedení s držákem na desku nebo stěnu skříně,  
 přívod vody uvnitř skříně (SLSN 21V) 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení očí  

Vlastnosti: 
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Oční bezpečnostní sprchy 
SLSN 21(V), SLSN 22(V) 

 

SLSN 22 –    obj. č. 92220 ruční oční sprcha se dvěma  
     hlavicemi, plastový držák  
     na stěnu, flexi hadice 
SLSN 22V –    obj. č. 92225 ruční oční sprcha se  
     dvěma hlavicemi,  
     plastový držák na desku  
     nebo stěnu skříně, flexi  
     hadice 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plast, proud vody svisle  
 vzhůru, provedení s plastovým držákem na stěnu (SLSN 22) 
- ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi, plast, proud vody svisle  
 vzhůru, provedení s držákem na desku nebo stěnu skříně, přívod 
 vody uvnitř skříně (SLSN 22V) 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení očí  

Vlastnosti: 

 

Průtok:  8 l/min (integrovaný regulátor průtoku) 
Délka přívodní hadice:  1500 mm  
Připojení (vstup): ½" flexi hadice 

Technické údaje: 

 

Průtok:  16 l/min (integrovaný regulátor průtoku) 
Délka přívodní hadice:  1500 mm 
Připojení (vstup): ½" flexi hadice 
  

Technické údaje: 
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Oční bezpečnostní sprchy  
SLSN 20, SLSN 25 

 

SLSN 20 –    obj. č. 82200 nerezová oční sprcha  
   se speciálním chemicky odolným 
   červeným lakem se dvěma  
   hlavicemi a vaničkou, úchytový 
   materiál, dodáváno bez sifonu 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  kompaktní nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, proud  
 svisle vzhůru, s miskou a se spouštěcí pákou, montáž na stěnu  
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení očí  

Vlastnosti: 

SLSN 20 

 

Průtok:  26 l/min při 1 baru 
  (integrovaný regulátor průtoku) 
Připojení (výstup):  1 ¼" vnější závit  
Připojení (vstup): ½" vnitřní závit 

Technické údaje: 

 

Průtok:  26 l/min při 1 baru 
  (integrovaný regulátor průtoku) 
Připojení (výstup):  1" vnější závit  
Připojení (vstup): 1" vnitřní závit 

Technické údaje: 

 

SLSN 25 –    obj. č. 92250 volně stojící oční sprcha  
   se speciálním chemicky odolným 
   červeným lakem se dvěma  
   hlavicemi a vaničkou, úchytový 
   materiál, dodáváno bez sifonu 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  volně stojící oční sprcha se dvěma hlavicemi, proud  
 svisle vzhůru, s miskou a se spouštěcí pákou 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení očí  

Vlastnosti: 
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Oční tělní a bezpečnostní sprchy  
SLSN 23(Z), SLSN 24 

 

SLSN 23 –    obj. č. 92230 volně stojící tělní a oční  
   sprcha se speciálním chemicky 
   odolným červeným lakem  
   se dvěma hlavicemi a vaničkou, 
   úchytový materiál 
SLSN 23Z –    obj. č. 82235 nástěnná tělní a oční sprcha  
   se speciálním chemicky odolným 
   červeným lakem se dvěma  
   hlavicemi a vaničkou,   
   úchytový materiál 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  volně stojící tělní sprcha se spouštěcím táhlem a s kompaktní 
 obličejovou oční sprchou s miskou, samočistící sprchová hlavice 
 montáž na podlahu (SLSN 23) 
- nástěnná tělní a oční sprcha se spouštěcím táhlem a s kompaktní 
 obličejovou oční sprchou s miskou, samočistící sprchová hlavice 
 (SLSN 23Z) 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení těla a očí  

Vlastnosti: 

 

Průtok:  oční sprcha - 26 l/min při 1 baru  
  (integrovaný regulátor průtoku) 
  tělní sprcha - 60 l/min při 1 baru  
Připojení (vstup):  1" vnitřní závit   
Připojení (výstup):  1" vnitřní závit  
Celková výška:  2410 mm (SLSN 23) 
 1500 mm (SLSN 23Z) 

Technické údaje: 

 

SLSN 24 –    obj. č. 92240 nástěnná tělní sprcha  
   se speciálním chemicky 
   odolným červeným lakem, 
   samočistící sprchová  
   hlavice 

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  nástěnná tělní sprcha se spouštěcím táhlem, samočistící sprchová 
 hlavice 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení těla a očí  

Vlastnosti: 

 

Průtok 60 l/min při 1 baru  
Připojení (vstup):  ½" vnitřní závit   

Technické údaje: 

650

24
10

22
20

18
85

10
00 20

3
13

0

270

vtok vody
G 1“

výtok G 1“

vtok vody
G 1“

SLSN 23 

600

15
0

G 1/2"
vtok vody

490

80
0

SLSN 24 

SLSN 23Z 

SLSN 24 

SLSN 23 



O
čn

í s
p

rc
h

y 

 

Oční tělní a bezpečnostní sprchy  
SLSN 23H(HO) 

 

SLSN 23H –    obj. č. 82236 volně stojící venkovní tělní  
    sprcha s vyhříváním se speciálním 
    chemicky odolným červeným  
    lakem  
SLSN 23HO –    obj. č. 82237 volně stojící venkovní tělní a  
   oční sprcha s vyhříváním  
   se speciálním chemicky  
   odolným červeným lakem   

Specifikace dodávky: 

Rozměry: 

 

-   pro použití ve zdravotnictví a v průmyslu 
-  volně stojící venkovní tělní sprcha s vyhříváním, do max. -20 °C 
  (SLSN 23H) 
-  volně stojící venkovní tělní a oční sprcha s vyhříváním, do max.  
 -20 °C (SLSN 23HO) 
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách  
 způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami při 
 postižení těla a očí  

Vlastnosti: 

 

Minimální pracovní tlak: 0,2 MPa 
Maximální pracovní teplota: -20 °C 
Průtok vody: 115 l/min 
Nutný přívod napájení: 230V/50Hz 

Technické údaje: 
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Možnost dodání na zakázku: 

Oční sprchy v novém designu Oční a tělní sprchy pro tělesně handicapované 

Celonerezové oční a tělní sprchy 
Oční a tělní sprchy  

vyhřívané až do -35 °C  Vestavěné oční sprchy 

SLSN 23H 
SLSN 23HO 


