Állandó üzemű pneumatikus sátorrendszer
(PGZ) „nagy”

Rendkívül kis tömegű és nagyon kis
málházási méretek,
a gyors műveletekhez ajánlott

Telepítési idő: 4 perc

Folyamatos üzemű
ventillátor egységgel
ellátott

PGZ sátor, nyitott bejárattal. A zippzárjai a földről működtethetők.

Időjárás hatásaitól
védett, más sátortípusokhoz, konténerekhez és járművekhez való csatlakozóegységek kaphatók

Számos műveletre
tervezett, pl. karbantartó, raktár-, műhely-,
átkelőhelyi
ellenőrző vagy parancsnoki
jelentő
sátor

PGZ sátor zárt járműbejárattal és nyitott személybejárattal

Műszaki információk
Állandó üzemű pneumatikus sátor (PGZ) „nagy”
Dupla falú sátor akriláttal bevont poliészter anyagból. Minden
illesztés dupla, rejtett varrással készül. A sátor végei – a bejáratok kivételével – szintén dupla falúak. Ezzel a dupla fal
rendszerrel kiváló hőszigetelés érhető el, továbbá a kondenzvíz képződés is megelőzhető.

PGZ sátor külső merevítéssel

A PGZ „nagy” sátor 2 klt folyamatos üzemű kompresszorral Opciók / kiegészítő felszerelések:
(230 V) van ellátva.
Telepítési ideje 2 fővel: 4 percen belül.

Aljzatréteg:
mindkét
oldalán
PVC-vel bevont anyagból, tepsiA PGZ bármely időjárási körülmény esetén alkalmazható.
szerűen kialakítva (a sátorpaNincsenek speciális követelmények a telepítés helyszínét lásthoz kerül csatlakoztatásra).
illetően; a sátor akár betonra vagy aszfaltra is telepíthető
(lásd: opciók / kiegészítő felszerelések).
Kazettás padlózat.
A sátor mindegyik bejárata (4*4 m) - egy az elején, egy a Hosszanti és kereszirányú térelvégén - 2 zippzárral van ellátva, amelyek a földről működ- választó elemek.
tethetők. Bejáratonként 1 zippzáros ajtó van integrálva.
A belső és a külső szín választható (pl. zöld kívül, és hal- Fedőlappal ellátott, átlátszó műanyag ablak a bejárat lapjában.
ványszürke belül).
A mennyezeti rész zsinórokkal van ellátva a világítás és más Zsilip-ajtó a pneumatikus (LGZ)
felszerelések függesztéséhez.
és a merevvázas (EHZ) sátrakA sátrat el lehet látni légkondicionálóval, illetve sátorfűtő hoz való csatlakozáshoz.
berendezéssel; ezek tömlőinek bevezetési helye a sátor Vízzel megtölthető tömlőelemek
végein, jobb oldalon van kialakítva.
a betonon vagy aszfalton való
A PGZ „nagy” sátor meghosszabbítható ugyanilyen típussal. stabilizáláshoz.
Dupla PGZ „nagy”
sátor:

Zajszigetelt kompresszor.
Hőszigetelt bejárat.

4*4 m-es bejárat és
Meleg levegő elosztó tömlők.
külső merevítő
szerkezet feletti
Összekötő elem két sátor hoszárnyékoló palást
Méretek:
hosszúság (alapelem):
szélesség (külső / belső):
magasság (belső) első oldaltörésnél:
magasság (belső) második oldaltörésnél:
gerincmagasság (külső / belső):
tömeg (sátor/kiegészítők/kompresszor):
málházási méretek:

szanti összekapcsolásához.

11,00 m
11,20 / 10,10 m
2,52 m

4,35 m
5,60 / 5, 05 m
192 / 40 / 35 kg
1,60 * 1,20 * 1,00 m

Külső fémkeret, ami biztosítja a
sátor stabilitását áramkimaradás
esetén is.
Átlátszó sáv a gerincnél.

