Tenda NBC Tipo AP 15

As tendas NBC de armação de aço
são pré-fixadas em locais de alto
risco visando a proteção e
segurança coletiva de pessoas em
locais fixos.
Até 30 pessoas podem viver dentro
de um AP 15 sem proteção
individual em um local de risco de
ataque NBC. Dois módulos AP 15
podem ser conectados de modo a
formar um AP 30, equipado com
escotilha de acesso e escotilha de
fuga, podendo acomodar 60
pessoas.
Um AP 30 pode ser transportado
em dois paletes de 6 metros.
O sistema AP 15 pode ser instalado
em dois dias por 5 pessoas, que
permanecerão aguardando a
ativação no interior do AP 15. Ele é
de fácil acesso e alojamento seguro
para o pessoal.
O piso é fixado no solo com estacas
e, para proporcionar maior
estabilidade, podem ser usadas

caixas de lastro com água ou
areia.
Os serviços e a assistência técnica
são fornecidos em todo o mundo
por nossos técnicos especializados.
Equipamento disponível:
Ar-condicionado.
Aquecimento.
Desumidificação.
Iluminação.
Sistema de filtro NBC
(300 m³/h para um AP 15).
Cores de tecido:
Areia
Verde OTAN
Branco ONU
Resistência de carga:
Vento: 180 km/h
Neve: 100 daN/m²

Especificações técnicas
Dimensões externas (m)

L = 15.00

W = 8.00

H = 4.00

Dimensões lineares internas (m)

L = 13.00

W = 8.00

H = 2.50

Dimensões da câmara de vácuo (m)

L = 2.00

W = 1.00

H = 2.00

Embalagem (m)
- 6 caixas de
- 1 caixa (câmara de vácuo) de

L = 4.04
L = 2.00

W = 0.64
W = 2.00

H = 0.65
H = 0.50

2,553

Peso total (kg)
Volume total (m)

L = 5.55

W = 1.92

H = 1.80
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NOTA : Nós nos reservamos o direito de realizar alterações que otimizem nossos produtos ou para garantir que eles correspondam às mais recentes tecnologias e especificações.

