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Bezpečnostné skrine na kyseliny konštrukcie ITES

sú vyrábané v nekovovom prevedení a to z dôvodu toho, aby pri uskladňovaní korozívnych 
kyselín nedochádzalo ku korózii vnútorného úložného priestoru skrine, ktoré spôsobujú napr. 
kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná alebo iné korozívne substancie. 

Ako výrobca skríň na kyseliny Vám vieme tieto skrine dodať v ľubovoľných rozmerových 
prevedeniach s voliteľnou výbavou. V základných vyhotoveniach však skrine na kyseliny delí-
me na vysoké a nízke.

Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, nízka
- rozmery: jednodverová – 600x550x600 mm, dvojdverová – 1200x550x600 mm
- konštrukcia skrine bez použitia kovových prvkov
- skriňa je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovového materiálu
- 1-2x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odol-

ného nekorozívneho materiálu
- nekovové závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc

Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, vysoká
- rozmery: jednodverová – 600x550x2020mm, dvojdverová – 1200x550x2020mm
- vnútorná komora skrine je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovo-

vého materiálu
- skriňa je rozdelená na 2 komory
- 4x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odol-

ného nekorozívneho materiálu
- závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- prisávacie vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc
- etážovite rozvrstvené odsávanie
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Bezpečnostné skrine na kyseliny konštrukcie ITES

sú vyrábané v nekovovom prevedení a to z dôvodu toho, aby pri uskladňovaní korozívnych 
kyselín nedochádzalo ku korózii vnútorného úložného priestoru skrine, ktoré spôsobujú napr. 
kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná alebo iné korozívne substancie. 

Ako výrobca skríň na kyseliny Vám vieme tieto skrine dodať v ľubovoľných rozmerových 
prevedeniach s voliteľnou výbavou. V základných vyhotoveniach však skrine na kyseliny delí-
me na vysoké a nízke.

Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, nízka
- rozmery: jednodverová – 600x550x600 mm, dvojdverová – 1200x550x600 mm
- konštrukcia skrine bez použitia kovových prvkov
- skriňa je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovového materiálu
- 1-2x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odol-

ného nekorozívneho materiálu
- nekovové závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc

Bezpečnostná skriňa na kyseliny ITES, vysoká
- rozmery: jednodverová – 600x550x2020mm, dvojdverová – 1200x550x2020mm
- vnútorná komora skrine je vyrobená z chemicky a vode odolného nekorozívneho nekovo-

vého materiálu
- skriňa je rozdelená na 2 komory
- 4x polica vo vaničkovom prevedení so zvýšeným obvodovým okrajom z chemicky odol-

ného nekorozívneho materiálu
- závesy dverí otvárateľné na 240°
- nekovový zámok s nekovovým kľúčom
- predpríprava na odsávanie
- prisávacie vzdušníky v dverách skrine s filtrom pre zachytávanie prašných častíc
- etážovite rozvrstvené odsávanie
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Kovové skrine na uloženie jedov alebo nekorozívnych rozpúšťadiel

Osobitnú kategóriu tvoria kovové skrine na uloženie jedov alebo nekorozívnych rozpúšťadiel, 
ktoré nie sú deklarované ako horľaviny. Medzi základné prevedenia patria nasledujúce skrine: 

kovová skriňa jednodverová
- rozmer 600x500x1970 mm
- pre uloženie nekorozívnych chemikálií a jedov
- uzamykateľná
- 3x kovová polica, nosnosť 50kg
- 1x záchytné dno so zvýšeným okrajom, 18 litrov
- predpríprava na odsávanie
- vzduchové mriežky v dverách skrine

kovová skriňa dvojdverová
- 1200x500x1970 mm
- pre uloženie nekorozívnych chemikálií a jedov
- uzamykateľná
- 3x kovová polica, nosnosť 30 kg
- 1x záchytné dno so zvýšeným okrajom, 36 litrov
- predpríprava na odsávanie
- vzduchové mriežky v dverách skrine

Bez efektívneho odsávania vzduchu si dnešné moderné laboratória nie je možné predsta-
viť. Či už ide o chemické, biofyzikálne, lekárske alebo farmaceutické laboratóriá, všade vznikajú 
rôzne výpary, ktoré svojimi vlastnosťami viac či menej ovplyvňujú ľudské zdravie. 

Cieľom našej spoločnosti je prinášať riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom používajúcim 
laboratórny nábytok ITES, účinnú ochranu zdravia a pracovného prostredia. 

Samozrejmým a účinným prvkom pre laboratóriá sú laboratórne a priemyselné digestory 
ITES, konštruované podľa požiadaviek európskej technickej normy, ktoré poskytujú efektívnu 
ochranu aj pri najagresívnejšom chemickom prostredí.

Čo však v prípade, ak charakter potrieb užívateľa nie je natoľko akútny, aby sa žiadala in-
vestícia do finančne pomerne náročného digestora? Máme hazardovať s naším zdravím a spo-
liehať sa, že koncentrácie látok nie sú také, ktoré by znamenali ohrozenie nášho zdravia?

ITES Vranov, s. r. o. Vám prináša efektívne riešenie v podobe lokálneho odsávania, ktoré 
môžete umiestniť podľa Vašich aktuálnych potrieb a ktoré efektívne ochraňuje Vaše pracovné 
prostredie pred škodlivými výparmi chemikálií či nebezpečnými pevnými čiastočkami.

Lokálna odsávacia jednotka LFK
 Ide o 2 alebo 3-kĺbové polohovateľné rameno priemeru 50 mm alebo 75 mm vyrobené 

z hliníka alebo polypropylénu podľa charakteru aplikácie. Rameno je ukončené transparent-
nou hubicou priemeru 300 mm, ktorá zaručuje pomerne široký okruh odsávania. Rameno je 
vybavené špeciálnymi kĺbmi, ktoré dovoľujú jeho polohovanie podľa požiadaviek užívateľa. 
Zároveň má klapku, pomocou ktorej sa nastavuje prietok odsávaného vzduchu. Súčasťou je 
samozrejme ventilátor na 230 V a filtračná jednotka s určením pre plynné alebo tuhé látky, 
ktorá cez príslušný filter zachytáva nebezpečné substancie. Filtračná jednotka je samozrejme 
vymeniteľná. K výbave patrí aj flexibilné potrubie potrebného priemeru, ktoré je prepojené s 
odsávacím ramenom na jednej strane a filtrom na strane druhej. 

Lokálna odsávacia jednotka sa zvyčajne inštaluje do skrinky laboratórneho stola alebo 
jednoducho pod pracovnú dosku či vedľa pracovného stola, čím nie je nutné robiť výrez na 
potrubie do pracovnej dosky stola. 

Lokálne odsávacie jednotky




