
Kabina mała Kabina duża

Kabiny dekontaminacyjne pneumatyczne
Kabiny pneumatyczne produkowane są na potrzeby zespołów i sił 

szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych i pomocniczych dla 

sztabów kierowniczych w terenie, szpitali polowych, na wypadek 

skażeń itp. Przeznaczone są głównie do dekontaminacji ratowników 

pracujących w kombinezonach ochronnych.

KONSTRUKCJA
Kabina pneumatyczna o konstrukcji opartej na 4 przęsłach pneu-

matycznych rozpieranych rurami dmuchanymi. Posiada ona jedną 

komorę pneumatyczną wyposażoną w zawór wlotu/wylotu powie-

trza i zawór bezpieczeństwa. Kabinę można nadmuchać przy po-

mocy butli powietrznej, pompki elektrycznej (230/12V) lub pomp-

ki nożnej. 

Każda kabina wyposażona jest w 2 leżące naprzeciw siebie 

wejścia – wyjścia oraz specjalny rękaw do prowadzenia odkażania

z zewnątrz kabiny. Zamknięcie wejścia na zamek błyskawiczny. We-

wnątrz kabiny wykonany jest system natryskowy do dekontaminacji. 

Przyłącze do systemu STORZ 25 wyprowadzone jest na zewnątrz ka-

biny. Kabina wyposażona jest w specjalny rękaw do wyprowadzenia 

węża na wodą skażoną na zewnątrz kabiny.

Wymiary małej kabiny :
wewnętrzne: 1,5x1,5x2,3 m (dł. x szer. x wys.)

zewnętrzne: 2,0x2,0x2,5 m (dł. x szer. x wys.)

Wymiary dużej kabiny :
wewnętrzne: 3,0x1,5x2,3 m (dł. x szer. x wys.)

zewnętrzne: 3,6x2,1x2,5 m (dł. x szer. x wys.)

Istnieje możliwość wykonania kabiny

w innym kształcie i wymiarach.

MATERIAŁ
Powłoka zewnętrzna i podłoga kabiny wykonane są z tkaniny po-

liestrowej pokrytej dwustronnie polichlorkiem winylu w mieszance 

z poliuteranem typu SCANTRAP, charakteryzujących się niepalnoś-

cią, odpornych na UV i procesy starzenia. Szkielet pneumatyczny wy-

konany 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 przecho-

wywania! Wnętrze kabiny w kolorze jasnym /kolor powłoki ze-

wnętrznej/ nie ma przykrego zapachu jaki występuje w produk-

tach z gumy.

OKNA
Wykonane są z przezroczystej szyby z folii wysoko-przeźroczystej 

wszytej na stałe, bez możliwości otwierania. W jednym z okien wy-

konany jest specjalny rękaw umożliwiający przeprowadzenie dekon-

taminacji z zewnątrz kabiny.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE:
• pokrowiec z uchwytami

• śledzie i linki mocujące

• komplet naprawczy.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne jako opcja):

• pompa z wężem do odprowadzenia wody skażonej z kabiny

• zbiornik na wodę skażoną 1000litrów.

• nagrzewnica wody z układem podającym

środek dekontaminacyjny

• system oświetlenia kabiny (IP 54)

RATOWNICTWO DROGOWE, MEDYCZNE, INNE
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