Unidade de Descontaminação

A unidade de descontaminação da
Losberger possibilita
descontaminação individual de
grupos de pessoas.
A unidade pode descontaminar até
30 pessoas enfileiradas, por hora,
em caso de acidentes NBQ (nuclear,
bacteriológico e químico).
Os contêineres podem ser
conectados às tendas infláveis
colocadas à disposição dos
departamentos de combate a
incêndio. A unidade, equipada com
todos os componentes e acessórios
necessários, está pronta para operar
o sistema por 1 hora.
Todos os acessórios são armazenados
em uma área técnica na parte
traseira da unidade (caldeira,
gerador, bomba de sucção e
descarga).
Os vestiários são separados das
outras áreas por cortinas de PVC.
O acionamento dos chuveiros pode
ser de forma automática ou manual.

Principais vantagens:
Mobilidade.
Autonomia total.
Fácil operação. Mínimo de
pessoal necessário.
Fácil armazenamento.
Rápida instalação.
Equipamento opcional:
Tanques flexíveis.
Transportador para tratamento
de pessoas incapacitadas.
Macas.
Tendas infláveis.
Sistema de detecção química ou
radiológica.
Vestimentas de proteção para a
equipe.

Unidades de contêiner, na cor vermelha, estão disponíveis em duas versões:
Versão com 1 chuveiro, dimensões: 5000 x 2438 x 2591 (mm).
Versão com 2 chuveiros, dimensões: 6058 x 2438 x 2591 (mm).
Dimensões da área técnica (localizada nos fundos):
Versão com 1 chuveiro, dimensões: 2500 x 2438 x 2591 (mm).
Detalhes da área de descontaminação:
1) Área do vestiário
2) Zona do chuveiro
3) Zona de lavagem
4) Zona de secagem
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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.

