
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE NPA 18
Namiot rozłożony Namiot złożony w pokrowcu

Długość 2,7 m Długość 1,4 m

Szerokość 5,2 m Szerokość 0,6 m

Wysokość 2,6 m Wysokość 0,6 m

Powierzchnia podłogi 14 m2 Objętość 0,7 m3

Pojemność komór 
powietrznych 1,33 m3 Waga 80 kg dla wersji S

lub 85 kg w wersji T

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE NPA 27
Namiot rozłożony Namiot złożony w pokrowcu

Długość 5,2 m Długość 1,4 m

Szerokość 5,2 m Szerokość 0,7 m

Wysokość 2,6 m Wysokość 0,6 m

Powierzchnia podłogi 27 m2 Objętość 0,8 m3

Pojemność komór 
powietrznych 2,07 m3 Waga 110 kg dla wersji S

lub 115 kg w wersji T

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE NPA 37
Namiot rozłożony Namiot złożony w pokrowcu

Długość 7,2 m Długość 1,4 m

Szerokość 5,2 m Szerokość 0,8 m

Wysokość 2,6 m Wysokość 0,8 m

Powierzchnia podłogi  37 m2 Objętość 0,9 m3

Pojemność komór 
powietrznych 2,78 m3 Waga 125 kg w wersji S

lub 130 kg. w wersji T

Namioty kwatermistrzowskie pneumatyczne
ZASTOSOWANIE
Namioty NPA 18, 26, 37 (dawne oznaczenie PS) mają szerokie za-

stosowanie. Mogą być wykorzystywane jako namioty ratownicze na 

miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych, jako na-

mioty zabezpieczenia medycznego, namioty kwatermistrzowskie, 

dowódczo-sztabowe. Mogą one stanowić część składową mobil-

nych systemów dekontaminacyjnych. Namioty NPA mogą stanowić 

moduł w budowie szpitali polowych, miejsc kwarantanny, itp. Prze-

znaczone są do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż pożarną, 

obronę cywilną, i inne podmioty ratownicze.

BUDOWA
Namiot pneumatyczny o konstrukcji opartej na przęsłach pneuma-

tycznych 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 pompo-

wanie stelaża namiotu z butli na sprężone powietrze, drugą przej-

ściówkę do pompowania z kompresora lub z butli poprzez reduktor, 

pompy elektrycznej lub pompki nożnej. Każdy namiot standardo-

wo wyposażony jest w 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia

o wymiarach około 200 x 200 cm. Na specjalne zamówienie wyko-

nywane są inne wymiary wejścia, maksymalnie na całą szerokość 

namiotu*/. Wejścia dzielone są na dwie równe części, z których każ-

da 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 lek-

kich 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 specjal-

ny zespół łączący.*/. Kołnierze na ścianach szczytowych do łączenia 

namiotów w osi wzdłużnej są standardowym wyposażeniem każ-

dego namiotu. Istnieje możliwość wykonania namiotu z odpinaną 

podłogą */.

*/ – opcja na zamówienie.

MATERIAŁ
Powłoka zewnętrzna i podłoga namiotu 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 prze-
chowywania.

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 za-

stosowanego źródła powietrza, wielkości namiotu i temperatu-

ry otoczenia.

UWAGA:
Istnieje możliwość wykonania namiotów
o innym kształcie i wymiarach.

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.

SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY
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