PNEUMATYCZNY NAMIOT RATOWNICZY
Namioty ratownicze - pneumatyczne NPS 14,27,37 mają szerokie zastosowanie. Mogą być
wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności
ratowniczych, jako namioty zabezpieczenia medycznego, namioty kwatermistrzowskie, dowódczosztabowe.

System namiotów pneumatycznych z przęsłami rozpieranymi dętkami wykonane z materiału trudnopalnego o gramaturze 400g/m². W przeciwieństwie do
materiałów gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji podczas przechowywania.Namioty mają różne rozmiary w zależności od ilości
zastosowanych przęseł:
2 przęsła – NPS 14 o pow. 14m 2
3 przęsła – NPS 27 o pow. 27m 2
4 przęsła – NPS 37 o pow. 37m 2
Szpital polowy mobilny – rozmiary dostosowane do wymagań zamawiającego
Szpital polowy mobilny, szpital polowy, mobilny szpital
Zastosowanie:
Namioty pneumatyczne NPS 14,27,37 mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako
namioty medyczne, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych systemów dekontaminacyjnych. Namioty
NPS mogą również stanowić moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Przeznaczone są do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż pożarną,
obronę cywilną i inne podmioty ratownicze.
Budowa:
Powłoka namiotu wykonana jest z trzech warstw, z wodoodpornej powłoki zewnętrznej wykonanej z PVC odpornej na promieniowanie ultrafioletowe i starzenie,
z warstwy nośnej wykonanej z siatki poliestrowej oraz gazoszczelnej powłoki wewnętrznej wykonanej z PVC, która chroni wnętrze namiotu przed przenikaniem
zewnętrznej temperatury na skutek ruchów konwekcyjnych powietrza, tworząc powłokę wewnętrzną o właściwościach termoizolacyjnych.
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Stelaż pneumatyczny wykonany z wielowarstwowej tkaniny poliestrowej na zewnątrz po obu stronach pokrytej PVC.
Podłoga stała zainstalowana na wzmocnionych systemach rzepowych, pozwalających w razie potrzeby na wypięcie jej w celu sprawniejszego czyszczenia,
konserwacji oraz renowacji.
Dwoje drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, jednowarstwowych. Na zewnątrz drzwi znajdują się kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. Na ścianach
bocznych okna o wymiarach 57cm x 57cm, składające się z trzech warstw. Od wewnątrz na stelażu uchwyty rzepowe (możliwość swobodnego rozmieszenia w
dowolnym miejscu na stelażu namiotu) do mocowania sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego, itp.
Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Na
zewnątrz umocowane linki odciągowe oraz szpilki i paliki mocujące. Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co
umożliwia w przypadku awarii lub zużycia, możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia, w celu np. naprawy lub wymiany.
Zastosowane materiały gwarantują prawidłową eksploatację namiotu w zakresie temperatur od –35 °C do +70 °C.

Dane techniczne namiotów
Stan po rozłożeniu namiotu
Wymiary [m] dł./szer./wys.
Pojemność komór [m³]
Powierzchnia podłogi [m²]
Stan po spakowaniu namiotu
Wymiary [m] dł./szer./wys.
Waga [kg]
(gramatura 400 g/m²)
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NPS 14

NPS 27

NPS 37

2,7 x 5,2 x 2,6
1,33
14

5,2 x 5,2 x 2,6
2,07
27

7,2 x 5,2 x 2,6
2,78
37

1,2 x 0,8 x 0,6

1,4 x 0,7 x 0,7

1,2 x 0,8 x 1

86

118

130
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