TÁMOGATÓ RENDSZEREK

„EZ“ sátorrendszer
Ezek a sátrak a civil szektor (mentőszolgálat, tűzoltóság, stb.) számára tervezettek, hogy
megfelelő munkateret lehessen létrehozni a bevont erők számára vagy sérültek fogadásához
és kezeléséhez. Az EZ sátrak egyszerű alakzatúak, kompakt méretűek, és - anyaguknál, s kis
tömegüknél fogva - könnyen kezelhetők és könnyen szállíthatók. A rendszer legfőbb előnye a
megfelelő stabilitás, fém- vagy műanyag támasztóelemek nélkül is. A sátrak többsége (EZ-24,
EZ-40, EZ-45) dupla-kamrás pneumatikus rendszerű, amely megfelelő stabilitást biztosít
kamra-sérülés esetében, ezáltal segítve a javítást is.
Főbb jellemzők:
 nyomás a kamrarendszerben: 0,29 bar,

 háromrétegű ablak (szúnyogháló, átlátszó lap és –

palásttal egyező anyagú – részben áttetsző lap)

 felállítható: kompresszorral vagy sűrített-levegős tar-  egyszerű bejárat-záró rendszer, amely megakadá-

tállyal

lyozza a víz sátorba befolyását,

 nagy átvezető nyílás (O 350 mm) a légkondicionáló  rögzítő elemek,
tömlőknek, kisebb (O 150 mm) a kábeleknek
 színek: piros, narancs, zöld, kék, sárga, fehér

EZ-10 sátor

EZ-18 sátor

méretei (H*Sz*M):

méretei (H*Sz*M):

külméret: 3700 * 3100 * 2350 mm
belméret: 3700 * 2700 * 2150 mm
málhaméret: 1100 * 750 * 300 mm
tömeg: ~42 kg
telepítési idő: ~30 sec

külméret: 4100 * 4900 * 2850 mm
belméret: 4100 * 4440 * 2620 mm
málhaméret: 1100 * 800 * 350 mm
tömeg: ~65 kg
telepítési idő: ~1 min

EZ-16 sátor

EZ-24 sátor

méretei (H*Sz*M):

méretei (H*Sz*M):

külméret: 3850 * 3850 * 2850 mm
belméret: 3390 * 3390 * 2620 mm
málhaméret: 1200 * 800 * 350 mm
tömeg: ~55 kg
telepítési idő: ~30 sec

külméret: 6000 * 4500 * 2800 mm
belméret: 6000 * 4040 * 2570 mm
málhaméret: 1200 * 800 * 450 mm
tömeg: ~70 kg
telepítési idő: ~2 min

EZ-40 sátor

EZ-45 sátor

méretei (H*Sz*M):

méretei (H*Sz*M):

külméret: 8200 * 5700 * 2900 mm
belméret: 8200 * 5300 * 2600 mm
málhaméret: 1200 * 800 * 500 mm
tömeg: ~110 kg
telepítési idő: ~3 min

külméret: 8400 * 5700 * 2900 mm
belméret: 8400 * 5300 * 2670 mm
málhaméret: 1200 * 800 * 500 mm
tömeg: ~110 kg
telepítési idő: ~3 min

Általános tartozékok (minden típushoz):

Kiegészítő (rendelhető) felszerelések:

cövek (szükséges mennyiségben),
kalapács,
javítókészlet,
kezelési utasítás,
vízálló málhaponyva

Gyártja:

kompresszor,
tisztasági bélés,
hőszigetelő bélés,
térelválasztó szövetfüggöny,
napvédő palást,
álcaháló,
bejárati előtető,
konténerhez csatlakoztató elemek,
fényáteresztő elemek,
sátorfűtő berendezés,
légkondicionáló,
áramfejlesztő aggregátor,
merevpadló elemek,
feliratok és logók (igény szerint)

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

YTÁR
SA
S

ÉS

ÉN
ZV

1928
R

TKÖR
ZÁR
Ű

R

Email: info@respirator.hu; Web: www.respirator.hu
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