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NAMIOTY PNEUMATYCZNE 

ratunkowo – kwatermistrzowskie typ „NPA” 
(wcześniejsze oznaczenie „PS”) 

 
 

 
Uwaga: Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian technicznych oraz wyposażenia! 

 
Zastosowanie 
 
Namioty NPA 18, 26, 37 (dawne oznaczenie PS)  mają szerokie zastosowanie. Mogą być wykorzystywane jako 
namioty ratownicze na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako namioty zabezpieczenia 
medycznego, namioty kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobilnych 
systemów dekontaminacyjnych. Namioty NPA mogą 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 

 
Namiot pneumatyczny o konstrukcji opartej na przęsłach pneumatycznych z pneumatycznymi rurami 
rozpierającymi. Namiot składa się z dwóch komór pneumatycznych wyposażonych w zawory wlotu i wylotu 
powietrza i zawory bezpieczeństwa. Zawór wlotu-wylotu wyposażony jest dodatkowo w przejściówkę 
umożliwiającą pompowanie stelaża namiotu z butli na sprężone powietrze, drugą przejściówkę do pompowania z 
kompresora lub z butli poprzez reduktor, pompy elektrycznej lub pompki nożnej. Każdy namiot standardowo 
wyposażony jest w 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia o wymiarach około 200 x 200 cm. Na specjalne 
zamówienie wykonywane są inne wymiary wejścia, maksymalnie na całą szerokość namiotu*/.   Wejścia dzielone 
są na dwie równe części, z których każda może być zamykana – rolowana niezależnie. Zamknięcie wejścia na 
zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem wody.  Wejście wyposażone jest w kołnierz do łączenia 
namiotu wzdłuż osi z drugim namiotem. Oświetlenie podwieszone jest na rzepach w górnej części namiotu. 
Wewnętrzną przestrzeń namiotu można dzielić systemem lekkich ścianek działowych lub ocieplających. Na 
bocznych ścianach umieszczone są okna oraz otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów 
ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp.  
Na zewnątrz umocowane linki odciągowe do  palików (kotew) mocujących namiot do podłoża.  
Namioty można łączyć ze sobą w różne konfiguracje wzdłużne lub poprzeczne z sekcją środkową poprzez wszyty 
do niej specjalny zespół łączący.*/. Kołnierze na ścianach szczytowych do łączenia namiotów w osi wzdłużnej są 
standardowym wyposażeniem każdego namiotu. Istnieje możliwość wykonania namiotu z odpinaną podłogą */. 
 
*/ - opcja na zamówienie. 
                             
Materiał 
 
Powłoka zewnętrzna i podłoga namiotu wykonane są z tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem 
winylu w mieszance z poliuretanem typu SCANTRAP, charakteryzujących się niepalnością, odpornych  na UV i 
procesy starzenia. Szkielet pneumatyczny wykonany jest z gazoszczelnej 5-warstwowej tkaniny zbrojonej siatką 
poliestrową, powleczonej scantarpem, odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne. 
Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego –35st.C - +70st.C 
Standardowe kolory: pomarańczowy, khaki, żółty, niebieski. Na specjalne zamówienie możliwe inne wersje 
kolorystyczne. 
W przeciwieństwie do materiałów gumy szlachetnej jak np. Hypalon nie wymaga specjalnej konserwacji 
podczas przechowywania.      
                                           
Okna 
 
Okno składa się z rolowanej klapy zamykanej na rzepy, rolowanej przeźroczystej szyby z folii wysoko 
przeźroczystej, zamykanej na rzepy oraz wszytej na stałe moskitiery. Standardowy namiot wyposażony jest w 
dwa okna umieszczone po przekątnej na bocznych ścianach. 
 
Ścianki działowe, podpinki 
 
Na życzenie wnętrze namiotu może być kształtowane ściankami działowymi,  zawieszonymi poprzecznie lub 
wzdłużnie na przęsłach stelaża namiotu. 
Namioty mogą być wyposażone w podpinki ocieplające, poprawiające własności termiczne namiotów i 
zapobiegające skraplaniu się skondensowanej pary. 
 
 Wyposażenie standardowe namiotów NPA 
 
-  przymocowane na przęsłach uchwyty (do instalacji oświetlenia, na ubrania, kroplówki, do  podwieszania    
sprzętu    oraz   podpinek    według    życzenia użytkownika: przegrody,  ekrany termoizolacyjne, itp.), 
-    zestaw naprawczy, 
-    kotwy metalowe do mocowania namiotu do podłoża – komplet. 
-    dwa okna 
-    dwa wejścia 200 x 200 cm 
-    zintegrowana z namiotem podłoga 
wężyk do pompowania stelaża bezpośrednio z butli sprężonego powietrza  bez reduktora – 1 szt.  
wężyk do pompowania stelaża przez reduktor z butli sprężonego powietrza lub kompresora – 1 szt.\ 
pokrowiec transportowy z paskami i uchwytami 
-    instrukcja obsługi konserwacji, gwarancja 12 miesięcy 
 



 

Wyposażenie dodatkowe 
 
Na życzenie producent może dostarczyć wyposażenie dodatkowe: 
 
-  zestaw do pompowania stelaża pneumatycznego - składający się z wentylatora ciśnieniowego  z 
oprzyrządowaniem, przystosowany do zasilania napięciem 230 V, (krótki czas pompowania  i wypompowania 
powietrza z stelaża (ok. 3 minut dla namiotu NPA 37 w zależności od  temperatury otoczenia) 
-  mała pompka elektryczna 230 V (dłuższy czas pompowania i wypompowania powietrza z stelaża) 
- zestaw do ogrzewania - składający się z nagrzewnicy olejowej z osprzętem (termostat,  rozdzielacz powietrza, 
elastyczny przewód gorącego powietrza, rura kominowa),  przystosowany do zasilania napięciem 230 V. 
Nagrzewnica spalinowa stawiana jest  na  zewnątrz namiotu i połączona z namiotem specjalnym rękawem 
powietrznym. Na życzenie klienta zestaw może być wyposażony w nagrzewnicę elektryczną, którą montuje się  
wyłącznie wewnątrz namiotu. 
- zestaw do wentylacji lub filtrowentylacji z filtrem HEPA lub NBC - składający się z wentylatora i  elastycznych 
przewodów wentylacyjnych, zasilanie wentylatora nap. 230 V. 
-  ścianki działowe, podpinki, odpinana podłoga antypoślizgowa oraz  zapasowe podłogi 
-  siatka podsufitowa do podpinania różnego rodzaju instalacji 
-  kołnierz uszczelniający wejście przy łączeniu 2 namiotów (jedna sztuka  na każdy namiot) 
-  dodatkowe wejście wjazdowe  4m x 2m, 
- boczny okapnik 
- system oświetlenia namiotu 
- agregat prądotwórczy 
- łóżka polowe, krzesła stoliki 
-  piktogramy wielkości A5-A4 wykończone rzepem do mocowania wewnątrz namiotu. 
- oznakowanie zewnętrzne namiotu (np. napis Państwowa Straż Pożarna, logo PSP) 
 
 
 Podstawowe dane techniczne: 
 

Podstawowe dane techniczne NPA 18: 
Namiot rozłożony: 
Długość: 2,7 m 
Szerokość: 5,2 m 
Wysokość: 2,6 m 
Powierzchnia podłogi 14 m2 
Pojemność komór powietrznych: 1,33 m3  

Namiot złożony w pokrowcu: 
Długość: 1,4 m 
Szerokość: 0,6 m 
Wysokość: 0,6 m 
Objętość: 0,7 m3 
Waga: 80 kg dla wersji S lub 85 kg w wersji T 

 
Podstawowe dane techniczne NPA 27: 

Namiot rozłożony: 
Długość: 5,2 m 
Szerokość: 5,2 m 
Wysokość: 2,6 m 
Powierzchnia podłogi 27 m2 
Pojemność komór powietrznych: 2,07 m3  

Namiot złożony w pokrowcu: 
Długość: 1,4 m 
Szerokość: 0,7 m 
Wysokość: 0,6 m 
Objętość: 0,8 m3 
Waga: 110 kg dla wersji S lub 115 kg w wersji T 

 
Podstawowe dane techniczne NPA 37: 

Namiot rozłożony: 
Długość: 7,2 m 
Szerokość: 5,2 m 
Wysokość: 2,6 m 
Powierzchnia podłogi 37 m2 
Pojemność komór powietrznych: 2,78 m3 

Namiot złożony w pokrowcu: 
Długość: 1,4 m 
Szerokość: 0,8 m 
Wysokość: 0,8 m 
Objętość: 0,9 m3 
Waga: 125 kg w wersji S lub 130 kg. w wersji T 

 
    

a) ciśnienie robocze komór 0,20 bar, ciśnienie otwarcie zaworu bezpieczeństwa 0,30 bar. 
b) czas postawienia namiotu od 2 do 12 minut w zależności od zastosowanego źródła powietrza, wielkości 

namiotu i temperatury otoczenia. 
 
Uwaga: Istnieje możliwość wykonania namiotów o innym kształcie i wymiarach. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Przykładowe zdjęcia namiotu NPA w wersji dla Straży Pożarnej. 
 

Namiot złożony Rozkładanie namiotu Przygotowanie do pompowania 

Gotowy namiot bez podłogi Konfiguracja wejścia (opcja) Maksymalne wejście (opcja) 

Wnętrze namiotu z podłogą Namiot jako warsztat polowy Wnętrze namiotu bez podłogi 
 
 

 


