Gyorsbeavatkozó mentesítő berendezés
(RIDS 1400 GT-GDS / RIDS 1400 G-GDS)
Az új fejlesztésű GDS 2000 mentesítő anyag alkalmazására tervezett rendszer

Amikor gyors és hatékony beavatkozás szükséges!

Két változatban kapható:
RIDS 1400 GT-GDS
Az alapváltozat, amely valamennyi
modullal és tartozékaikkal egy fémkeretbe van beépítve, illetve bemálházva.
Ez a keret ráépíthető egy kisteherautó platójára vagy utánfutóra.

RIDS 1400 GT-GDS
Ugyanaz a konfiguráció, mint az
RIDS 1400 G, csak egy 2 tonnás
utánfutóra ráépítve

Az utánfutó oldalnézete

RIDS - gyorsbeavatkozó mentesítő berendezés
Könnyű, univerzális mentesítő rendszer. Kompletten felszerelt. Teherautóra vagy utánfutóra szerelhető.

Felszerelési jegyzék
Kép

Leírás

Mennyiség

Keret
Az összes modul és a tartozékaik
integrálva vannak egy ponyvával ellátott fémkeretbe.
Az RIDS tartalmazza mindazon felszereléseket és mentesítő anyagokat,
amelyek egy technikai eszköz- és
személyi mentesítő körlet telepítéséhez szükségesek.
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Opcióként kapható egy illeszthető 2
tonnás utánfutó

MPDS mentesítő modul
a technikai eszközök mentesítéséhez
Forró gőzzel mentesítés (140 ºC-ig)
Vízátfolyás: 330 ÷ 1450 l/ó
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Nyomástartomány: 18 ÷ 60 bar
Hőmérséklettartomány: 200 ºC-ig

Személyi mentesítő állvány
Kapacitás: 120 fő/ó-ig
Vízkibocsátás: ~ 2000 l/ó
Személyi mentesítő anyag adagolással
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AMGDS 1000
GDS 2000-t alkalmazó modul
A mentesítő anyagot egy elektromos
meghajtású szivattyú juttatja ki egy 15
m-es tömlőn és egy szórólándzsán át
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Tápfeszültség: 230 V, 50 Hz, 1 fázis
Áramerősség: 6,3 A
Mentesítő anyag kijuttatás: 3,5 l/perc

3000 l-es hajlékonyfalú víztartály
hosszú időtartamra
autonóm alkalmazhatóság
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Mentesítő sátor, pneumatikus
személyi mentesítés végrehajtására,
szennyezett területen való tevékenységet követően
Alkalmazható tömeges személyi mentesítésre is, áthaladás módszerével
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Áramfejlesztő generátor
Kapacitás: 5,2 kW, 6,5 kVA
Dieselmotor, önindítóval
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230 V, 50 Hz
2 kimeneti csatlakozó

Vízszivattyú
a mentesítés előkezelési fázisához és
a gumiciszterna feltöltéséhez
230 V, 50 Hz
teljesítmény: 3000 l/ó
szívótömlővel, nyomótömlővel és
szórólándzsával
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HWM 3000
a személyi mentesítés melegvízellátásához
Integrált elektromos meghajtású vízszivattyú, automatikus szabályozással
Nagy hatékonyságú, gázolajjal működő vízmelegítő rendszer
szabályozható 700 ÷ 3000 l/ó
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kilépő vízhőmérséklet: 30 ÷ 95 ºC
méretek (H*Sz*M): 960*600 * 800 mm
tömeg: 170 kg
üzemanyag ellátás: gázolaj – szabványos fém üzemanyagkannából, 20 l

Mentesítő anyagok
mentesítő anyag készlet a
sugárbiológiai és
vegyimentesítéshez

opcióként
kapható
az utánfutón
tárolható
mennyiség:

Személyi mentesítő anyag

RM 21

pH érték: ~7
csomagolás: kanna (30 kg)

1

Univerzális mentesítő anyag

RM 31

pH érték: ~11
csomagolás: kanna (30 l)
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Biológiai mentesítő anyag

RM 35

pH érték: ~7
csomagolás: kanna (20 l)

1

Sugármentesítő anyag

RDS 2000

pH érték: ~10
csomagolás: kanna (10 + 5 l)
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Vegyimentesítő anyag

GDS 2000

pH érték: ~11,5
csomagolás: marmon-kanna (20 l)
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Sorozatgyártású termék

Technikai eszköz mentesítés
3. Utókezelés

2. Főkezelés

1. Előkezelés

Vízszivattyú

Víztartály
3000 l

Személyi
mentesítés

Szem. mentesítő
állvány

RIDS
Technikai eszköz- és személyi mentesítő körlet telepítése

