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Szanowni Pa ństwo, 

Szwedzka słuŜba zdrowia (SNBHW) od zawsze uwaŜała zarządzanie 

sytuacjami kryzysowymi za sprawę priorytetową. W 1993 roku SNBHW nie 

posiadało środków niezbędnych do niesienia pomocy poszkodowanym w 

wyniku przypadkowego bądź teŜ umyślnego uwolnienia toksycznych 

substancji przemysłowych lub bojowych środków trujących. 

 

W celu rozwiązania tego problemu SNBHW stworzyło grupę badawczą znaną pod nazwą Grupa ABC. Członkowie tej grupy 

reprezentowali SNBHW, Szwedzkie SłuŜby Ratownicze, Szwedzki Instytut Badań nad Obronnością oraz Centrum Informacji o 

Truciznach. Jednym z zadań grupy było stworzenie specyfikacji technicznych dla Ruchomych Systemów Dekontaminacji oraz 

sprzętu ochrony osobistej (PPE) uŜywanego przez personel ratownictwa medycznego. 

 

Zwieńczeniem prac tej grupy było podpisanie umów dotyczących produkcji i dostawy 30 ruchomych punktów dekontaminacyjnych i 

5000 szt. PPE z dwoma firmami: Svensk Cargo Försäljnings AB i  TST Sweden AB. 

 

Po tak udanym rozpoczęciu współpracy obie firmy postanowiły kontynuować prace z SNBHW nad rozwojem metodyki 

dekontaminacji poszkodowanych i procedur znanych dziś jako Szwedzki Narodowy Program Osobistej Dekontaminacji. Obie firmy 

były zaangaŜowane w rozwój i dostawę sprzętu oraz programy szkoleniowe. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaadaptowała 

program SNBHW, procedury i sprzęt pod nazwą Międzynarodowego Standardu Polityki Dekontaminacji, Procedur i Działań 

Wspierających. ITACCS (International Trauma, Anaesthesia and Critical Care Society) zaaprobowało system SWEDE i zintegrowało 

z własnym protokołem ratownictwa medycznego - TOXALS™. 

 

W 2000 Svensk Cargo Försäljnigs AB i  TST Sweden AB stworzyły nową firmę: Svensk Akut & Katastrofutrutning AB (Swedish 

Emergency Disaster Equipment - SWEDE) w celu reprezentowania skonsolidowanych interesów. Członkowie zespołów SWEDE 

dzielą 40 lat doświadczeń w kwestii dekontaminacji, które umoŜliwiają zaoferowanie efektywnego ekonomicznie przenośnego sprzętu 

dekontaminacyjnego, sprzętu ochrony osobistej oraz programów szkoleniowych słuŜbom ratunkowym z długiej listy krajów, do 

których naleŜą m.in. Szwecja, Norwegia, Dania, Singapur, USA i Japonia. 

 

W 2001 SWEDE otrzymało do Szwedzkiej SłuŜby Zdrowia i Obrony Cywilnej zamówienia na produkcję i dostawę 34 Ruchomych 

Systemów Dekontaminacyjnych. Termin realizacji był wyzwaniem - dostawa odbyła się po zaledwie 90 dniach. 

 

KROLPol Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem SWEDE w Polsce od 2007 roku. Zapraszamy do zapoznania się z poniŜszą 

ofertą, obejmującą system dekontaminacji Cargo, namiotowe systemy dekontaminacyjne, środki ochrony osobistej oraz sprzęt 

pomocniczy, w tym nagrzewnice powietrza i wody. Nasza oferta gwarantuje indywidualne dopasowanie systemu do potrzeb 

uŜytkownika. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i objaśnimy szczegóły naszych rozwiązań.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

Zespół KROLPol Sp. z o.o. 

 

 

 

KROLPol - WYŁ ĄCZNY PRZEDSTAWICIEL SWEDE W POLSCE 
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Dekontaminacja osób skaŜonych substancjami chemicznymi to problem obecny w kaŜdym miejscu 

na Ziemi. Szwedzkie władze i organizacje rządowe, np. SNBHW, uwaŜają zarządzanie sytuacjami 

kryzysowymi za sprawę priorytetową. W 1990 SNBHW wydało broszurę "Care of Casualties in 

Chemical Accidents", w której podkreślono konieczność uŜycia systemów dekontaminacji zarówno 

na miejscu zdarzenia, jak i w szpitalach i ośrodkach zdrowia w okolicach, gdzie miał miejsce taki 

wypadek. 

 

SNBHW wydało dwa dalsze raporty w 1995 i 1998 zatytułowane "Ochrona Chemiczna w Opiece 

Medycznej". Raporty stworzyła grupa badań nad wypadkami z udziałem niebezpiecznych 

substancji chemicznych znana jako Grupa ABC. Wśród jej członków znaleźli się przedstawiciele 

słuŜby zdrowia, Narodowej Izby SłuŜb Ratunkowych, Narodowego Instytutu Badań nad 

Obronnością oraz Centrum Informacji o Substancjach Toksycznych. 

 

Podczas okre ślenia wymaga ń wzgl ędem systemów dekontaminacji postawiono 3 główne pyt ania: 

 

DLACZEGO? 

Ryzyko wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji w przemyśle lub podczas transportu 

drogowego, kolejowego, powietrznego lub morskiego jest wielkie, a poniewaŜ ilość 

transportowanych substancji rośnie, ryzyko rośnie wraz z nim.  

 

Choć prawdopodobieństwo uŜycia bojowych środków trujących podczas konfliktu zbrojnego 

zmalało, pojawiło się nowe zagroŜenie związane z uŜyciem substancji toksycznych przez 

organizacje terrorystyczne - dowodem tej tezy były wydarzenia w Tokijskim metrze w 1995 roku.  

Podobnie jest z substancjami radioaktywnymi - choć prawdopodobieństwo jest niewielkie, nie 

moŜna go ignorować, gdyŜ wyniki takiego działania będą nieuniknione i będą nim: SKAśONE 

OFIARY. 

 

GDZIE? 

Wymagane jest zapewnienie systemów dekontaminacji zarówno na miejscu 

zdarzenia, jak i w szpitalach, gdzie udzielana jest pomoc ofiarom. Na miejscu 

zdarzenia z prostego powodu: substancje toksyczne naleŜy usunąć z ciała tak 

szybko, jak to tylko moŜliwe, z minimalnym opóźnieniem. Musi to się takŜe 

koniecznie odbyć przed dalszym transportem poszkodowanych w celu 

uniknięcia środków transportu.  

 

Przez umieszczenie ruchomych systemów dekontaminacji w kierunku, z 

którego wieje wiatr do strefy skaŜonej i uŜycie standardowych procedur 

operacyjnych umoŜliwiających sprowadzenie ofiar do centrów dekontaminacji 

przez ratowników chronionych odpowiednimi środkami ochronnymi, moŜliwe jest udzielenie specjalistycznej pomocy z minimalnym 

opóźnieniem w strefie uznawanej za bezpieczną. Jednostka dekontaminacyjna stanowić tu będzie jedyną drogę wyjścia ze strefy 

zagroŜenia.  

 

 

SZWEDZKIE PODEJŚCIE 
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W szpitalach udzielających pomocy: to oczywiste, iŜ w wypadku udzielania pomocy duŜej liczbie poszkodowanych, część z nich 

znajdzie się w szpitalu bezpośrednio, z pominięciem systemów zbiorczych.  

 

Podobnie sytuacja wygląda w wypadku niewielkich incydentów, gdzie prawdopodobny jest bezpośredni transport do szpitala bez 

wezwana słuŜb ratunkowych na miejsce zdarzenia - poszkodowani nie zostaną poddani dekontaminacji na miejscu zdarzenia. W 

tych wszystkich okolicznościach konieczne jest zapewnienie systemów dekontaminacji w postaci stacjonarnej bądź ruchomej. 

 

 

JAK? 

Efektywna dekontaminacja moŜe zostać przeprowadzona wyłącznie z dala od źródła 

dalszego skaŜenia, w ciepłym otoczeniu redukującym dalszy szok, z uŜyciem duŜej 

ilości ciepłej wody gwarantującej skuteczne usunięcie skaŜenia. Proces dekontaminacji 

musi takŜe umoŜliwiać uŜycie detergentów dekontaminacyjnych lub innych substancji 

skutecznie likwidujących skaŜenie. 

Po określeniu wymagań moŜliwe stało się opracowanie specyfikacji sprzętu. Zespół 

sformułował wymagania stawiane systemom dekontaminacji oraz PPE. 
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SYSTEM DEKONTAMINACJI CARGO WERSJA III 

Autonomiczny, błyskawicznie gotowy do pracy, adaptowalny i elastyczny ruchomy punkt dekontaminacji masowej, który 

wymaga do rozpoczęcia pracy jedynie źródła wody. System moŜna zastosować w praktycznie kaŜdej sytuacji. MoŜna 

go uŜyć na miejscu zdarzenia w charakterze punktu wyjścia z kordonu wewnętrznego lub w punkcie szpitalnym 

przyjmującym poszkodowanych. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikacja techniczna ruchomego punktu dekontaminacyjnego została stworzona w Szwecji przez zespół badający 

wypadki z uŜyciem niebezpiecznych substancji znany jako  grupa ABC. Wymagania stawiane takim systemom to: 

 

� Autonomiczny system magazynowania. 

� Stałe zasilanie w wodę o temp. 35°C i tempie przepływu 120l/min. 

� Ciepłe środowisko gwarantujące komfort ofiarom 

� Kontrolowany przepływ powietrza zapobiegający powstawaniu szkodliwych oparów wewnątrz systemu. 

� Prosty przebieg dekontaminacji z rozdzielonymi przedziałami redukujący ryzyko kontaminacji. 

� Jednoczesna dekontaminacja przypadków ambulatoryjnych i nieambulatoryjnych. 

� Cały osprzęt niezbędny do skutecznej dekontaminacji. 

 
JEDNOSTKA AUTONOMICZNA 

Przyczepa systemu zapewnia przestrzeń magazynową dla wszystkich jego elementów i jest przedzielona na dwie 

części. W części przedniej znajdują się takie elementy jak podłoga, baseny zbiorcze i kurtyny. Znajduje się w niej takŜe 

sprzęt ochrony osobistej ratowników. W części tylnej zabudowano zintegrowany system zarządzania wodą i gorącym 

powietrze, agregat prądotwórczy, szkielet namiotu i całość sprzętu pomocniczego, np. stojaki do noszy i podstawy 

pryszniców. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEM DEKONTAMINACJI CARGO 
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA WODĄ I POWIETRZEM 

Zintegrowany system zarządzania wodą/powietrzem zasilany jest paliwami cięŜkimi (diesel) i posiada wystarczającą 

moc do ogrzania wody z 0°C do +35°C w obu przedział ach w ciągu 2 minut od przekręcenia kluczyka w stacyjce. 

Pobierana do systemu zimna woda przepływa przez wymiennik ciepła do systemu prysznicowego składającego się z 2 

części po 4 prysznice nagłowne kaŜda i posiada stałą temperaturę 35°C oraz minimalne tempo przepływu wynosz ące 

15 litrów na minutę. Bojler dostarczyć moŜe takŜe gorącą wodę o temperaturze do 90°C przeznaczon ą do 

dekontaminacji systemu, pojazdów i sprzętu. Bojer zasila takŜe przestrzeń dekontaminacyjną w gorące powietrze. 

Kontrolowany przepływ powietrza umoŜliwia utrzymanie stałej temperatury wynoszącej 20°C nawet przy temperaturze 

zewnętrznej poniŜej -20°C. Odpowiedzialny jest tak Ŝe za stworzenie wewnątrz sekcji nadciśnienia z wyciągami po 

stronie brudnej, co zapobiega powstawaniu wewnątrz niebezpiecznych oparów i gazów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

JEDNOCZESNA DEKONTAMINACJA POSZKODOWANYCH  

System dekontaminacji masowej zawiera dwa przedziały umoŜliwiające jednoczesną dekontaminację poszkodowanych 

poruszających się o własnych siłach oraz nie poruszających się o własnych siłach. W kaŜdym z przedziałów moŜliwe 

jest stworzenie jednej linii dekontaminacyjnej dla poszkodowanych nie poruszających się o własnych siłach lub 2 linii 

dekontaminacyjnych dla poszkodowanych poruszających się o własnych siłach. Rozdzielenie na 2 sekcje umoŜliwia 

takŜe rozdzielenie osób o odmiennej płci lub pochodzeniu, moŜliwa jest adaptacja do rozmaitych sytuacji. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Filozofia dekontaminacji zakłada pracę w trzech sekcjach: brudnej, dekontaminacyjnej i czystej. Sekcje rozdzielone są z 

uŜyciem kurtyn. Sekcja "brudna". W sekcji tej ma miejsce zdjęcie odzieŜy poszkodowanych i jej zapakowanie w worki 

foliowe w celu późniejszej, bezpiecznej dekontaminacji. "Sekcja dekontaminacyjna". W sekcji tej ma miejsce mycie 

poszkodowanych z uŜyciem mydła i duŜej ilości wody. Woda w prysznicach ma stałą temperaturę 35°C, za ś 

temperatura powietrza wynosi 20°C. System stojaków do noszy umoŜliwia przeprowadzenie dekontaminacji osób nie 

poruszających się o własnych siłach. Poszkodowani poruszający się o własnych siłach stoją na kratach natryskowych - 

nie przebywają w brodzikach zawierających zanieczyszczoną wodę. Zanieczyszczona woda zbierana jest w basenie i 

pompowana do zbiornika o pojemności 3000l. "Sekcja czysta". Po zakończeniu procesu dekontaminacji poszkodowani 

przechodzą do części czystej, gdzie ma miejsce osuszanie, przekazanie odzieŜy i koców przed przejściem do stacji 

wyjściowej. 
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WYPOSAśENIE  

Palety prysznicowe, stojaki noszy, stojaki na worki ze skaŜoną odzieŜą są częścią wyposaŜenia standardowego. 

Oświetlenie wnętrza zasilane jest napięciem 220V lub 12V, oświetlenie zewnętrzne pozwalające skrócić czas instalacji 

przy zaciemnieniu składa się z 6 energooszczędnych lamp 220V, 2 po kaŜdej ze stron i po 1 z przodu i tyłu. 

Oświetlenie, zapłon bojlera, pompy i wentylatory zasilane są z uŜyciem agregatu o mocy 4KW. Okablowanie zasilające 

z agregatu do systemu jest zabezpieczone wyłącznikiem róŜnicowoprądowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TECHNICZNE SYSTEMU DEKONTAMINACJI CARGO WERSJA  III 
 

A. Przyczepa  

Waga całkowita 3000 kg. 

Długość całkowita z zaczepem 6.65 m. 

Szerokość całkowita 2.35 m. 

Wysokość całkowita z kominem 2.74 m. 

Szerokość korpusu 1.87 m. 

Długość korpusu 4.72 m. 

Długość przestrzeni magazynowej 4.60 m. 

Szerokość przestrzeni magazynowej 1.81 m. 

Wysokość przestrzeni magazynowej 1.85 m. 

Wymiary zasuwy tylniej 1.60 x 1.40 m. 

Izolacja 30 mm Isopat. 

Opony 185/80 x R14C 

Hak do zaczepu 50 mm ( lub oczko do zaczepu) 

Korpus AL-KO Kober, samowspier. z listwą poprzeczną 

B. Namiot  

Szerokość 4.70 m. 

Głębokość 3.30 m. 

Wysokość 2.40 m. 

Otwór w dachu z zamkiem błyskawicznym PVC 4 st. 1.0 x 2.1 m. (BxH) 

Kąt nachylenia dachu 7 stopni 

Materiał Płótno z poliestru pokrytego PVC. 

Grubość 0,6 mm. 650 g/m2. 

Waga namiotu 25 kg. 

Tkanina 1100 dtex, poliestrowa 

Przeploty na cm2 4,5 x 4,5. 

Odporność na rozdarcia DIN 53363. 250/225 N. 

Odporność na rozciąganie DIN 53354. 177/1500 N/5 cm SFS 2984. 
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Przylepność 100 N/5 cm. 

Odporność termiczna + 70 do - 30 stopni 

Nr jakości 551350. 

Ochrona płomieni Patrz: dopuszczenia typu 1289/87. 

Podłoga Płótno pokryte PVC 

Grubość 0,65 mm. 750 g/m2. 

Nr jakości 551350 S.P. 570 

Ochrona przed płomieniami Właściwości samogaszące 

C. Stojak na nosze  

Stojak Rama rurowa ze stali nierdzewnej 

D. Nagrzewnica  wody  

Model SWEDE 

Paliwo Ropa naftowa 

ZuŜycie paliwa przy nieprzerwanej pracy 27 l/h podczas uŜycia 

Wydajność 278 KvA. 

Wymiary: L x B x H 1880 x 860 x 1300 

Napięcie 220 V, 1,1 A jednofazowy (dostępne takŜe 115 V) 

Efektywny pobór mocy 260 W 

Ciśnienie wody Od 1 bar.  

Zawór redukujący ciśnienie wody Z regulatorem 

E. Nagrzewnica  powietrza  

Model SWEDE. 

Paliwo Zintegrowany z grzejnikiem wody z uŜyciem 
 wymiennika ciepła i wentylatora 

Wydajność 19,8 KvA przy 0 stopniach 

Wymiary: L x B x D 480 x 465 x 352 

Waga 15 kg. 

Napięcie 220V jednofazowy. (dostępne takŜe 115V) 

Efektywny pobór mocy 70 w 

Przepływ 1160 kbm/h. 

Temperatura wylotowa powietrza 47 stopni przy 0 stopniach 

H. Agregat  

Model SWEDE. 

Wydajność Maks. 5000 W, stał. 4400W 

Napięcie 230V (dostępne takŜe 115V) 

Moc 19.1 A 

Gniazda poboru mocy 2 szt. 

Pojemność zbiornika 16.6 l 

ZuŜycie paliwa 2.9 l/h 

Czas pracy/zbiornik 5.7 h 

Miernik stanu zbiornika W kompl. 

Zawór olejowy W kompl. 
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Wymiary L x B x H 660 x 470 x 585 mm. 

Start El / ręczny 

Woltomierz AC W kompl. 

Punkt DC W kompl. 

Bezpiecznik AC/DC W kompl. 

Waga 76 kg. 

I. Natryski  

Dwa natryski górne i dwa ręczne 2 szt. 

Materiał Stal nierdzewna 

J. Pompy dla zu Ŝytej wody  

Model CARGO. 

Pojemność 4000 l/h 

Maks. wysokość doprowadzenia 5.8 m 

Głębokość maksymalna  6.0 m 

Przełącznik W komplecie 

Przewód cedzący 2 x 16 m. Heliflex, szary, 25 mm, w kompl. 

K. Pozostałe  

Oświetlenie zewnętrzne Boczne: 2 x 230V energooszcz. po kaŜdej stronie 
Tylnie: 1 x 230V energooszcz. + 1 x 12V  
Przednie: 1 x 230V lampa energooszcz. 

Oświetlenie wewnętrzne 3 x 230 V lampy fluoroscencyjne + 3 lampy 12V  

Stojak na nosze 1 szt. stal nierdzewna 

Podstawy prysznicowe 2 szt. stal nierdzewna 

Stojaki na worki 2 szt. stal nierdzewna 

Nosze prysznicowe / dekontaminacyjne 3 szt. stal nierdzewna, karimata PVC 

Drabinka 2 szt. aluminiowe 

Baseny zbiorcze natrysków 2 szt. PVC 

Zbiornik skaŜonej wody 1 szt. 3000l 

Okablowanie elektryczne 1 szt. 20 m 

WąŜ do uŜycia wewnątrz 1 szt. 25 m 

Worki zabezpieczające napełniane wodą 10 szt. PVC. 

Uchwyt na mydło 4 szt., wmontowane 

Przyłącza wodne W kompl. 

WYDAJNOŚĆ 

Wydajność wodna natrysków: 120-140 l/min 

Temperatura wody natrysków: 35 stopni Celsjusza 

Maksymalny wzrost temp. wody: 35 stopni Celsjusza (moŜliwe takŜe od 0 do 35) 

Prysznice: 4 

Tempo przepływu natrysków górnych: 20-25 l /min 

Liczba natrysków ręcznych: 4 

Tempo przepływu natrysków ręcznych: 15-20 l /min 

Temperatura gorącej wody: 80-90 stopni Celsjusza 

Tempo przepływu natrysków ręcznych: 40-50 l /min 
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SCHEMATY SYSTEMU DEKONTAMINACJI CARGO WERSJA III 
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NAMIOTY MIDI/MINI FLEX 

Namioty Midi/Mini Flex to lekki, trwały i rozkładany w kilka chwil system namiotowy składający się ze szkieletu z włókna 

szklanego i pokrytej PVC tkaniny poliestrowej. 

 

Oba namioty dostarczane są wraz z zintegrowanym stelaŜem, zewnętrznymi linkami naciągowymi oraz wypełnianymi 

wodą workami zabezpieczającymi zapewniającymi stabilną platformę montaŜu na podłoŜu kaŜdego typu. Namioty są 

dostarczane wraz z podłogami wyposaŜonymi w korytka odprowadzające wodę i parą składanych drzwi 

umoŜliwiających szybki i łatwy dostęp dla poszkodowanych poruszających się o własnych siłach i niesionych na 

noszach. 

 

Unikalna budowa składanego stelaŜa umoŜliwia rozłoŜenie, a takŜe złoŜenie namiotu w czasie krótszym niŜ 2 minuty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEM NAMIOTÓW DEKONTAMINACYJNYCH MIDI FLEX 

 

Podczas uŜycia kurtyny umoŜliwiają podzielenie namiotu na 3 oddzielne sekcje: 

 

� brudna część wejściowa 

� mokra część dekontaminacyjna 

� czysta część wyjściowa 

 
 

 

Ściana boczna brudnej części wejściowej wyposaŜona jest w otwór umoŜliwiający 

wyjęcie skaŜonych ubrań i umieszczenie ich w workach foliowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMIOTY DEKONTAMINACYJNE  
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Zintegrowana struktura stelaŜu pełni rolę wsparcia strukturalnego i sytemu 

dystrybucji wody. W słupie stropowym zintegrowano 2 natryski górne i 2 ręczne 

jest przeprowadzony przez mokrą cześć dekontaminacyjną. 

 
 
 
 
 
Woda zbierana jest w korytach podłogowych i przepompowywana do 

zewnętrznego zbiornika. 

 

 
 
 
 
 
Czysta sekcja wyjściowa posiada otwór wlotowy powietrza. Przepływ powietrza 

odbywa się z uŜyciem grzejników 2-funkcyjnych Midi lub grzejników powietrza Midi 

i słuŜy do zwiększenia wygody poszkodowanych oraz przeciwdziała powstawaniu 

niebezpiecznych osadów gazowych. 

 
 
 
 
OPCJE UśYCIA 

Namiot dekontaminacyjny MidiFlex moŜna skonfigurować zarówno do dekontaminacji 2-liniowej poszkodowanych 

poruszających się o własnych siłach, jak i dekontaminacji 1-linowej poszkodowanych nie poruszających się o własnych 

siłach. Konfigurację moŜna zmienić w kilka sekund - nawet podczas uŜycia 

 

Konfiguracja dla mniej poszkodowanych                Konfiguracja dla poszkodowanych na noszach 
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DEKONTAMINACJA MASOWA 

Namioty Midi uŜywane są z systemami zarządzania wodą i powietrzem dostarczającymi ciepłą wodę i ciepłe powietrze 

do obu podsystemów dekontaminacyjnych. Midiflex to system elastyczny, który moŜna poszerzyć i skonfigurować do 

wymagań kaŜdego zadania dekontaminacyjnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMIOT DEKONTAMINACYJNY MINIFLEX 

Jest przeznaczony do uŜycia w szpitalach przyjmujących poszkodowanych. W odróŜnieniu od namiotu Midiflex, Miniflex 

nie posiada wewnętrznych rozdzieleń, zaś zintegrowany system natrysków posiada 2 zintegrowane natryski ręczne. 

MiniFlex moŜna jednak nadal skonfigurować dla 1 linii poszkodowanych nie poruszających się o własnych siłach lub 2 

linii mniej poszkodowanych. Konfigurację moŜna zmienić w kilka sekund. 

 

Konfiguracja dla mniej poszkodowanych                                                    Konfiguracja dla poszkodowanych na noszach 
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SPECYFIKACJE SYSTEMÓW DEKONTAMINACYJNYCH MINI I MID I FLEX  
 

NAMIOTOWY SYSTEM DEKONTAMINACJI MINI FLEX  

WYMIARY PO ROZŁOśENIU   

Długość 4.50m 

Szerokość 2.10m 

Wysokość 2.23m 

WYMIARY PODCZAS SKŁADOWANIA  

Długość 2.40 m 

Szerokość 0.65 m 

Wysokość 0.35 

Waga 78kg 

NAMIOTOWY SYSTEM DEKONTAMINACYJNY MIDI FLEX  

WYMIARY PO ROZŁOśENIU   

Długość 4.80m 

Szerokość 3.00m 

Wysokość 2.40m 

WYMIARY PODCZAS SKŁADOWANIA: 

Długość 3.20m 

Szerokość 0.80 m 

Wysokość 0.35 

Waga 120kg 

 CHARAKTERYSTYKA   

Specyfikacja  
materiału 
  

Tkanina poliestrowa pokryta PVC, odporna na działanie promieniowania UV, pleśń i gnicie

Gramatura materiału  550g/m2 

Odporność termiczna +70° C do -30° C 

Odporność na rozdarcie  
  

DIN 53363  250/225 N 
DIN 53356  500/500 N 

Odporność na  ogień DIN 40102 B! 

StelaŜ wspierający 32 mm, włókno szklane 

WYPOSAśENIE STANDARDOWE  

Kurtyny   

Natryski ze stali nierdzewnej z: 2 x natryski górne i 2 ręczne 

Podłoga wraz z basenem zbiorczym1 szt.  

Zintegrowane worki wypeł.  
wodą 

Po jednej z kaŜdej strony namiotu 

Zintegrowane kieszenie   
ścienne   

WYPOSAśENIE  
OPCJONALNE    

Oświetlenie 2-4 szt. energooszczędnych Ŝarówek  

Stojak na nosze 1 szt. Stal nierdzewna 

Podstawy prysznicowe 2 szt. Stal nierdzewna 

Zbiornik na skaŜoną odzieŜ   1 szt. Stal nierdzewna 

Nosze prysznicowe / 
dekontaminacyjne 

1 szt. Stal nierdzewna, mata z PVC 

Zbiornik na zuŜytą wodę 1 szt. 3000 l. 

Uchwyt na mydło 2 szt. wraz z przyłączami montaŜowymi 

Pompy cedzące 1 szt. 
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Zestawy dekontaminacyjne budowane są na bazie namiotów MINIFLEX / MIDIFLEX oraz nagrzewnicy wody i powietrza 

COMPACT 4000. Zestawy obejmują osprzęt konieczny do skutecznej dekontaminacji i mogą być dostarczane na 

przyczepie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAW MINIFLEX 

  

Namiot MiniFlex Decon   1 szt.. 

Compact 4000  1 szt. 

Oświetlenie   2 szt. energooszczędne lampy fluoroscencyjne 

Stojak na nosze   1 szt. stal nierdzewna  

Podstawy prysznicowe   2 szt. stal nierdzewna  

Stojaki na skaŜone ubrania   1 szt. stal nierdzewna  

Nosze prysznicowe / dekontaminacyjne   1 szt. stal nierdzewna, karimata PVC 

Zbiornik  na zuŜytą wodę   1 szt. 3000 l  

Mydelnica   2 szt. z instalacją / przyłączami 

Pompy odwadniające   1 szt..  

 

ZESTAW MIDIFLEX 

  

Namiot MidiFlex Decon   1 szt.. 

Compact 4000  1 szt. 

Oświetlenie   2 szt. energooszczędne lampy fluoroscencyjne 

Stojak na nosze   1 szt. stal nierdzewna  

Podstawy prysznicowe   2 szt. stal nierdzewna  

Stojaki na skaŜone ubrania   1 szt. stal nierdzewna  

Nosze prysznicowe / dekontaminacyjne   1 szt. stal nierdzewna, karimata PVC 

Zbiornik  na zuŜytą wodę   1 szt. 3000 l  

Mydelnica   2 szt. z instalacją / przyłączami 

Pompy odwadniające   1 szt..  

 

ZESTAWY DEKONTAMINACYJNE MINIFLEX / MIDIFLEX 
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Specyfikacja kombinezonów SWEDE PPE powstała w Szwecji i jej 

autorem była rządowa grupa badawcza znana równieŜ jako grupa ABC. 

Grupa rozpoczęła swoje prace z pustą kartką papieru i wzięła pod uwagę 

wszystkie aspekty zadań stojących przed personelem ratownictwa 

medycznego, tj. mechaniki zadań, wyginania i podnoszenia, warunków 

pracy na miejscu zdarzenia lub w szpitalach, mokrych i śliskich 

powierzchni oraz efektów psychologicznych.  Wynikiem było określenie 

wymagań względem w pełni zintegrowanego systemu zapewniającego ochronę noszącym, przy zachowaniu trwałości 

oraz odpowiednio wysokiego stopnia wygody.  

 
Po zapoznaniu się z ofertą sprzętu dostępnego na rynku, uznano, iŜ brak jest dostępnych "gotowych" rozwiązań. 

Okazało się, iŜ kaŜdy z 4 elementów systemów ochronnych: ochrona dróg oddechowych, ciała, rąk i stóp produkowane 

są przez róŜnych producentów i testowane względem odrębnych norm. Metody testów badają więc jedynie wydajność 

indywidualnych elementów. Nie są testowane metody względem projektu, ogólnej budowy i elementów łączących 

poszczególne składniki, które wpłynąć mogą na wydajność i bezpieczeństwo kompletnego systemu.  

 

Ratownicy często tworzą własne systemy ochronne składające się z indywidualnych elementów pochodzących od 

róŜnych producentów. Wynikiem takiego podejścia jest słaba integracja pomiędzy elementami systemu ochronnego, co 

z kolei wpływa negatywnie na poziom ochrony oferowany uŜytkownikowi.  

 

Wady integracji są często łatane przez oklejenie taśmą. W wypadku zadań 

dekontaminacyjnych polegających na podnoszeniu, rozkładaniu, etc. w 

mokrym środowisku stanowi to powaŜny problem. JuŜ na chwilę po 

rozpoczęciu akcji ratunkowej taśma odkleja się wystawiając skórę na skaŜony 

materiał i czyniąc ochronę nieskuteczną. 

 

SWEDE rozpoznał wagę tego problemu i przedsięwziął szereg kroków mających na celu gruntowne przebadanie 

kompletnych systemów ochronnych w realistycznych warunkach. Jednym z przeprowadzonych testów był test z 

uŜyciem iperytu siarkowego przeprowadzony przez brytyjskie Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych w Porton 

Down.  

 

Podczas testów załoŜono kombinezon na mechaniczny manekin wyposaŜony w ponad 70 dozymetrów imitujący ruchy, 

np. bieganie. Wyniki 4-godzinnego testu dowiodły, iŜ projekt SWEDE spełnił aktualne wymagania sił zbrojnych dla 

ochrony przed parami. Ratownicy mogą więc być pewni, iŜ systemy SWEDE nie tylko spełniają normy EN dla 

indywidualnych elementów systemu - zapewniają takŜe świetną ochronę dla kompletnego rozwiązania. 

 
 
 
 
 
 

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ 
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Butylowy kombinezon dekontaminacyjny SWEDE zaprojektowano do uŜycia przez personel ratownictwa medycznego w 

celu przeprowadzenia bezpiecznej dekontaminacji poszkodowanych w wypadkach z toksycznymi substancjami 

przemysłowymi lub bojowymi środkami trującymi.  

Specyfikację kombinezonu stworzyła szwedzka grupa badawcza Chemical Incident Study Team, znana takŜe pod 

nazwą Grupa ABC. Jej członkowie reprezentowali szwedzką słuŜbę zdrowia i obronę cywilną, centrum informacji 

substancji toksycznych oraz Narodowy Instytut Badań Obronnych. 

Wynikiem ich prac jest w pełni zintegrowany i przeznaczony specjalnie do tego celu kombinezon dekontaminacyjny 

zapewniający ratownikom świetną ochronę, trwałość i wygodę umoŜliwiającą wykonanie zadania w sposób bezpieczny i 

z absolutną pewnością. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrona dróg oddechowych  - aparat filtrujący ze wspomaganiem obiegu powietrza PAPR jest zgodny z EN 12941, tj. 

sprzęt ochrony dróg oddechowych - systemy filtrujące zawierające hełm lub kaptur. System składa się z kaptura 

ochronnego, zasilanej bateryjnie dmuchawy, węŜa powietrznego, komory zasilania bateryjnego, paska biodrowego i 

filtrów łącznych 2 x A2B2K1 P3 Radiac. Kompletny system zapewnia ochronę przed szerokim zakresem substancji 

chemicznych. 

  

Dmuchawa tworzy przepływ filtrowanego powietrza o tempie 140l/minutę  

i nadciśnienie wewnątrz kaptura gwarantujące świetną ochronę. Przepływ powietrza 

wewnątrz zapobiega zaparowaniu wizjera i zwiększa wygodę uŜycia. 

 

Kaptur produkowany jest w jednym rozmiarze pasującym dla wszystkich i umoŜliwia 

uŜycie kombinezonu osobom z zarostem lub noszącym okulary. Regulacja nie jest 

konieczna, gdyŜ kaptur nie posiada pasów. Kaptur po prostu zakłada się na głowę. 

 

 

Składniki  

• Ochrona dróg oddechowych 

• Ochrona ciała 

• Ochrona dłoni 

• Ochrona stóp 

• WyposaŜenie 

• Pojemnik do magazynowania 

• Manierka wewnętrzna 

• Wzmacniak głosu / Zestaw kom. 

radiowej 

• Ochrona filtrów przed wyciekami 

Zapewniaj ące 

• Wspomagany obieg filtrowanego powietrze 

o tempie przepływu 140l na minutę 

• W pełni zintegrowane składniki 

• Wygoda uŜycia 

• OstrzeŜenia akustyczne – niski stan 

zasilania / przepływ 

• Dobra widoczność  

• Wysoka trwałość 

• MoŜliwość uŜycia przez osoby z zarostem 

lub w okularach  

• RóŜne rozmiary dla praktycznie wszystkich  

• Ochrona przed wieloma substancjami 

chemicznymi 

KOMBINEZON DEKONTAMINACYJNY BUTYL  
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SKUTECZNA OCHRONA I KOMPLETNA INTEGRACJA BEZ U śYCIA TAŚMY MOCUJĄCEJ! 

Jednym z głównych załoŜeń projektu SWEDE PPE była kompletna integracja wszystkich elementów gwarantująca 

bezpieczeństwo noszącemu. Podczas prowadzonych nad specyfikacjami badań wzięto pod uwagę warunki w jakich 

personel ratownictwa medycznego niesie pomoc poszkodowanym w wypadkach z uŜyciem substancji chemicznych 

oraz wykonywane czynności, tj. zginanie, podnoszenie i noszenie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kombinezon produkowany jest wraz z potrójnym, przednim system otwierania/zamykania zapobiegającym wciekom par 

w wyniku tzw. efektu mieszkowego, zaś zintegrowane nakrycie stóp oraz podwójne rękawy i nogawki zaprojektowano 

tak, aby odprowadzały wodę od części łączących przy dłoniach i stopach. W wypadku SWEDE PPE nie ma 

konieczności korekty niedopracowanej konstrukcji z uŜyciem taśm mocujących. 

 

Dłonie chroni system potrójnych rękawic. Wewnętrzna rękawica bawełniana pochłania wilgoć, na niej znajduje się 

rękawica pośrednia Silver Shield 4H zapewniająca barierę ochronną, zaś na zewnątrz rękawica Nitrylowa zapewniająca 

zarówno ochronę, jak i zwiększoną wytrzymałość. 

Torba - Dostarczana standardowo wraz z opakowaniem 

wewnętrznym umoŜliwia szybką identyfikację brakujących 

elementów.        

Manierka wewnętrzna – Dostarczany standardowo kaptur 

wyposaŜony jest w zawór wewnętrzny umoŜliwiający pobór płynów z 

manierki, która jest takŜe częścią wyposaŜenia standardowego, bez 

konieczności dekontaminacji. 

 

Osłona wodna filtrów - Praca w środowisku, gdzie znajduje się duŜo 

wody oznacza ryzyko zalania filtrów i redukcję ich wydajności. 

SWEDE opracowało unikalną osłonę filtrów przed wodą, która jest 

częścią wyposaŜenia standardowego i redukuje ryzyko zamoczenia 

filtra. 
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DOSTĘPNE ROZMIARY 

Butylowy kombinezon dekontaminacyjny dostępny jest w wielu rozmiarach, w tym dziecięcych. Opracowaliśmy nawet 

nosidło dla niemowląt - ochrona jest więc zapewniana wszystkim członkom społeczeństwa. Kombinezon dostarczany 

jest wraz z szelkami przeznaczonymi do dopasowania jego wymiarów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemy komunikacji głosowej – System komunikacyjny, oferowany 

opcjonalnie, umoŜliwia ratownikom komunikację między sobą i z 

poszkodowanymi. UmoŜliwia takŜe utrzymanie kontaktu radiowego z 

resztą zespołu, nie zaangaŜowaną bezpośrednio w dekontaminację. 
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DANE TECHNICZNE BUTYLOWEGO KOMBINEZONU DEKONTAMINAC YJNEGO 
 

Dmuchawa 47-6200 EN 12941 

Zasilanie: Baterie standardowe, 6 x 1,5V 

Czas pracy: > 6 godzin 

Waga: 850gr bez baterii i filtrów 

Powiadomienia ostrzegawcze: 
Dwa sygnały oznaczają gotowość do pracy 
Krótka pauza pomiędzy sygnałami = Niski stan zasilania 
Długa pauza pomiędzy sygnałami = Niski przepływ 

Filtr 100 72-1000 ABEKP3 Radiak 

Kaptur 46-6010 EN 12941 

Materiał: Poliester pokryty butylem 

Materiał kołnierza: Neopren 

Półmaska: Silikon 

Szwy: Podwójne szwy pokryte taśmą 

Taśma: Butylowa 

Współczynnik bezpieczeństwa: 2800 

Wymiary: Jeden dla wszystkich 

Waga: 700 g 

Oczyszczanie: Ręczne z detergentem 

Kombinezon: 46-0002/5 EN 465 

Materiał: Pokryty butylem poliester 

Szwy: Pokryte taśmą 

Mankiety i kołnierz: Neopren 

Kieszenie: 2 kieszenie na piersiach 

Rozmiary: S-M, L-XXL, XXXL 

Ogólne: WyposaŜony w szelki. 

Torba: Zawiera komplet (poza butami) 

Wymiary: 60 x 30 x 33 cm. Waga 6,5 kg 

TABELA ODPORNO ŚCI / PRZENIKALNOŚCI CHEMICZNEJ  

 

Substancja chemiczna  Czas 
przenikania 

Nachylenie 45º 

    

Płynny amoniak 25% NH3 >480 98,0% 

Kwas siarkowy 30% H2SO4 >206 96,5% 

Kwas solny 24% HCl >480 99,2% 

Zasada sodowa 40% NaOH >480 99,5% 

Benzen C6H6 10 91,5% 

Płynny gaz musztardowy S(CH2CH2Cl)2 >480 - 

 

Badania przeprowad ziły:  
FOA (National Defence Research Establishment)  
IFP Research (Institute of Fibre and Polymer Technique)  
TST (Textil Skyddsteknik AB) 
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KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA: 

 

� 1 Kombinezon Butyl w rozmiarze S-M lub L-XXL. 

� 1 Szelki 

� 1 Kaptur ochronny 

� 1 Dmuchawa z pasem i miernikiem przepływu 

� 1 Zestaw zasilający 6 baterii R 14. 

� 1 Para rękawic z gumy butylowej (1 zestaw zamienny) 

� 1 Para rękawic bawełnianych 

� 1 Para gumowców w rozmiarze 36-47 

� 2 Filtr 100, ABEKP3 Radiak 

� 1 Zaworek i wąŜ systemu poboru płynów 

� 1 Manierka 

� 1 Zestaw części zamiennych 

� 1 Instrukcje obsługi 

� 1 Torba 

 

WYPOSAśENIE OPCJONALNE: 

� 1 Zestaw komunikacyjny 

� 1 Kamizelka chłodząca 
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Wymaganie względem sprzętu ochrony osobistej sprecyzowały: 

� Narodowa SłuŜba Zdrowia 

� Narodowe SłuŜby Ratownicze 

� Szwedzkie Centrum Informacji o Truciznach 

� Narodowy Instytut Badań nad Obronnością 

 

Sprzęt ma chronić personel medyczny podczas przeprowadzania dekontaminacji 

poszkodowanych w wypadkach z udziałem przemysłowych substancji chemicznych, BST, 

odpadów radioaktywnych, itp. 

 

PRACE BADAWCZE 

Sprzęt powstał dzięki  współpracy z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi. 

Spory wkład wniosły takŜe badania i testy w DEMC (Disaster and Emergency Medical 

Centre) przeprowadzone przez Narodowy Instytut Badań nad Obronnością, dz. Ochrona 

NBC. Głównymi celami badań były zwiększenie bezpieczeństwa i wygody uŜycia. 

 

OPIS DZIAŁANIA 

Dmuchawa dostarcza przefiltrowane powietrze w stałym tempie 140l/min. Dzięki temu 

tworzone jest wewnątrz kaptura nadciśnienie gwarantujące najwyŜszy stopień 

bezpieczeństwa. Dmuchawa jest zasilana standardowymi bateriami umoŜliwiającymi pracę 

przez 6 godzin. System ostrzegawczy powiadamia uŜytkownika o spadku przepływu 

poniŜej 130l/min lub spadku napięcia poniŜej 5,8V. Kombinezon jest wyposaŜony w szelki i 

elastyczne mankiety. Wszystkie szwy są pokryte taśmą. 

 

ZAKRES UśYCIA 

Sprzęt jest przeznaczony do uŜycia poza strefą zagroŜenia. Ma chronić uŜytkownika przed substancjami parującymi z 

poszkodowanych, przeniesionych do strefy bezpieczeństwa z wiatrem. 

 
DANE TECHNICZNE ZESTAWU DEKONTAMINACYJNEGO SOS 
 
Dmuchawa 47-6200 EN 146 

Źródło zasilania: Baterie standardowe, 6 x 1,5V 

Czas pracy: > 6 godzin 

Waga; 850g bez baterii i filtrów 

System ostrzegawczy: Dwa sygnały oznaczają gotowość do pracy 
Krótka pauza pomiędzy sygnałami = Niskie napięcie 
Długa pauza pomiędzy sygnałami = Niski przepływ 

Filtr 100 72-1000 ABEKP3 Radiak 

Kaptur 46-6010 prEN 146 

Materiał: Poliester pokryty butylem 

Materiał kołnierza: Neopren 

KOMBINEZON DEKONTAMINACYJNY SOS 
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Półmaska: Silikon 

Szwy: Podwójne szwy, pokryte taśmą 

Taśma: Butylowa 

Współczynnik bezpieczeństwa 2800 

Rozmiary: Jeden rozmiar dla wszystkich osób dorosłych 

Waga: 700 g. 

Oczyszczanie: Oczyszczanie ręczne z mydłem 

Kombinezon: 46-0002/5 EN 465 

Materiał: Poliamid pokryty poliuretanem 

Szwy: Pokryte taśmą 

Materiał kołnierza i mankiet. Neopren 

Kieszenie: 2 kieszenie na piersiach, 2 kieszenie w nogawkach, 1 na noŜyczki i długopis 

Wymiary: S-M, L-XXL 

Ogólnie: WyposaŜony w szelki 

Torba: Zawiera komplet (poza butami) 

Wymairy: 60 x 30 x 33 cm. Waga 6,5 kg 

 

TABELA ODPORNO ŚCI CHEMICZNEJ 

Nazwa substancji  Czas przenikania Czas odporności przy 45º 

Płynny amoniak 25% NH3 >3 h 98,0% 

Kwas siarkowy 30% H2SO4 >3 h 96,5% 

Kwas solny 24% HCl 3 h 99,2% 

Zasada sodowa 40% NaOH >3 h 99,5% 

Benzen C6H6 1 h 91,5% 

Toluen C6H5CH3 0,5 h 90,1% 

Płynny gaz musztardowy S(CH2CH2Cl)2 0,5 h - 

Badania przeprowadziły: 
FOA (National Defence Research Establishment) 
IFP Research (Institute of Fibre and Polymer Technique) 
TST (Textil Skyddsteknik AB) 
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KOMPLETNY ZESTAW DEKONTAMINACYJNY SOS ZWIERA: 

 

� 1 Kombinezon dekontaminacyjny  w rozmiarze S-M lub L-XXL 

� 1 Szelki 

� 1 Kaptur ochronny 

� 1 Dmuchawa z pasem i miernikiem przepływu 

� 1 Zestaw zasilający, 6 baterii R 14. 

� 1 Para rękawic gumowych 

� 1 Para rękawic bawełnianych 

� 1 Para gumowców w rozmiarze 36-47. 

� 2 Filtr 100, ABEKP3 Radiak. 

� 1 Zestaw wyścieleń z węgla drzewnego 

� 1 Zaworek i węŜyk systemu poboru płynów 

� 1 Zestaw części zamiennych 

� 1 Instrukcje obsługi 

� 1 Torba 

 

WYPOSAśENIE OPCJONALNE: 

 

� 1 kamizelka chłodząca  

� 1 zestaw komunikacyjny 
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Kombinezon dekontaminacyjny SWEDE Tyvek F o ograniczonym okresie uŜycia zaprojektowano dla personelu 

ratownictwa medycznego w celu przeprowadzenia bezpiecznej dekontaminacji poszkodowanych w wypadkach z 

toksycznymi substancjami przemysłowymi lub bojowymi środkami trującymi. 

 

Specyfikację kombinezonu stworzyła szwedzka grupa badawcza Chemical Incident Study Team, znana takŜe pod 

nazwą  grupa ABC. Jej członkowie reprezentowali szwedzką słuŜbę zdrowia i obronę cywilną, Centrum Informacji o 

Truciznach oraz Szwedzki Narodowy Instytut Badań Obronnych. 

 

Wynikiem ich prac jest zintegrowany kombinezon dekontaminacyjny zapewniający ratownikom świetną ochronę, 

trwałość i wygodę. 

 

Poza spełnieniem wymogów EN dla sprzętu ochronnego kombinezon poddano takŜe testom z uŜyciem iperytu 

siarkowego/gazu musztardowego. Wyniki badań przeprowadzonych przez brytyjskie Laboratorium Nauki i Technologii 

Obronnych w Porton Down, Wiltshire dowiodły, Ŝe kombinezon SWEDE w pełni spełnia aktualne wymagania sił 

zbrojnych dla ochrony przed parami. 

 
Składniki                                           

• Ochrona dróg oddechowych     

• Ochrona ciała                 

• Ochrona dłoni                               

• Ochrona stóp                                  

• WyposaŜenie                                

• Pojemnik do magazynowania 

Zapewniaj ące                                                     

• Wspomagany obieg filtrowanego powietrza o 

tempie przepływu 140l na minutę  

• W pełni zintegrowane składniki 

• Wygoda uŜycia 

• OstrzeŜenia akustyczne – niski stan zasilania 

/ przepływ 

• Dobra widoczność  

• Wysoka trwałość  

• MoŜliwość uŜycia przez osoby z zarostem lub 

w okularach  

• RóŜne rozmiary dla praktycznie wszystkich  

• Ochrona przed wieloma substancjami 

chemicznymi 

 
OCHRONA I KOMPLETNA INTEGRACJA BEZ U śYCIA TAŚMY MOCUJĄCEJ!  

Jednym z głównych załoŜeń projektu SWEDE PPE była kompletna integracja wszystkich elementów gwarantujące 

bezpieczeństwo noszącemu. Podczas prowadzonych przez grupę ABC prac nad specyfikacjami wzięto pod uwagę 

warunki w jakich personel ratownictwa medycznego niesie pomoc poszkodowanym w wypadkach z uŜyciem substancji 

chemicznych oraz wykonywane czynności, tj. zginanie, podnoszenie i noszenie. 

 

 

 

KOMBINEZON DEKONTAMINACYJNY TYVEK F 
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Kombinezon produkowany jest wraz z potrójnym, przednim system otwierania/zamykania zapobiegającym wciekom par 

w wyniku tzw. efektu mieszkowego, zaś zintegrowane nakrycie stóp oraz podwójne rękawy i nogawki zaprojektowano 

tak, aby odprowadzały wodę od części łączących przy dłoniach i stopach. W wypadku SWEDE PPE nie ma 

konieczności korekty niedopracowanej konstrukcji z uŜyciem taśm mocujących.  

 

 

 

 

 

 

 

Dłonie chroni system potrójnych rękawic. Wewnętrzna rękawica bawełniana pochłania wilgoć, na niej znajduje się 

rękawica pośrednia Silver Shield 4H zapewniająca barierę ochronną, zaś na zewnątrz rękawica Nitrylowa zapewniająca 

zarówno ochronę, jak i zwiększoną wytrzymałość. 

 

WYPOSAśENIE DODATKOWE 

Kombinezony ochronne SWEDE PPE dostępne są wraz z wyposaŜeniem standardowym i opcjonalnym: 

Karton magazynowy   

Kombinezon dostarczany jest wraz z kartonem umoŜliwiającym składowanie. 

Osłona wodna filtrów   

Praca w środowisku, gdzie znajduje się duŜo wody oznacza ryzyko zalania filtrów i redukcję ich wydajności. SWEDE 

opracowało unikalną osłonę filtrów przed zalaniem, która jest częścią wyposaŜenia standardowego i skutecznie  

redukuje ryzyko wcieku. 

Kamizelka chłodz ąca   

Oferowana jako wyposaŜenie opcjonalne wykorzystuje materiał zmiennofazowy (PCM)do redukcji temperatury. 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ WIELU ROZMIARÓW 

Kombinezon dekontaminacyjny Tyvek o ograniczonym czasie uŜycia dostępny jest w wielu rozmiarach w tym 

dziecięcych. 
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DANE TECHNICZNE KOMBINEZONU DEKONTAMINACYJNEGO TYVE K F 

Dmuchawa 

Norma EN EN 12941 

Zasilanie: Baterie standardowe, 6 x 1,5V 

Czas pracy: > 6 godzin 

Filtr 100:  ABEK P3 Radiac  

Waga: 850g bez baterii i filtrów 

Sygnalizacja ostrzegawcza: Dwa sygnały oznaczają gotowość do pracy
Krótka pauza między sygnałami = niski stan zasilania
Długa pauza między sygnałami = niski przepływ 

Kaptur 

Materiał: Tyvek F 

Kołnierz: Neopren 

Półmaska: Silikon 

Szwy: Pokryte taśmą 

Współ. bezp.: 2800 

Rozmiary: Jeden dla wszystkich osób dorosłych 

Waga: 700 g 

Kombinezon 

Materiał: Tyvek F 

Szwy: Pokryte taśmą 

Elastyczny materiał kołnierza i mankietów: Neopren 

Rozmiary: S-M, L-XXL, XXXL 

Rękawice 

Wewnętrzne: Bawełna, jeden rozmiar 

Środkowe: Silver Shield 4H, jeden rozmiar 

Zewnętrzne: Nitril, rozmiary 8 - 10 

Buty: Guma/stal rozmiary 36 - 47 (opcja) 

Karton: Zawiera całe wyposaŜenie minus buty 

Wymiary: 60 x 30 x 33 cm. Waga 6,5 kg 

TABELA ODPORNO ŚCI / PENETRACJI CHEMICZNEJ  

Substancja chemiczna  Czas  

Płynny amoniak 25% NH3 > 480 min 

Kwas siarkowy 30% H2SO4 > 480 min 

Toluen C6H5CH3 > 480 min 

Aceton CH3COCH3 > 480 min 

Benzen C6H6 > 480 min 

Acetonitril CH3CN > 480 min 

1,3 Butadien CH2)2(CH)2 > 480 min 

Dwusiarczek węgla CS2 > 480 min 

Chlor CI2(gaz) > 480 min 

Dichloromentan CH2CI2        8 min 

Dietylamina C2H5)2NH > 480 min 

Dimetylformamid HCON(CH3)2 > 480 min 
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Octan etylu CH3COOCH2CH3 > 480 min 

Tlenek etylenu H2COCH2     120 min 

n-Hexan CH3(CH2)4CH3 > 480 min 

Metanol CH3OH > 480 min 

Chlorek metylu CH3CI > 480 min 

Nitrobenzen C6H5NO2 > 480 min 

Tetrachloroetylen C2CI4 > 480 min 

Tetrachydrofuran CH2(CH2)2Ch2O > 480 min 

Płynny gaz musztardowy S(CH2CH2CI)2 > 480 min 

 

KOMPLETNY ZESTAW DEKONTAMINACYJNY TYVEK F ZAWIERA: 

� 1 Kombinezon Tyvek F, rozmiary S-M, L-XXL lub XXXL 

� 1 Kaptur ochronny. 

� 1 Dmuchawa z pasem i miernikiem przepływu. 

� 1 Uchwyt na baterie. 

� 6 Baterii R 14. 

� 1 para rękawic Silver Shield 4H. 

� 1 para rękawic nitrylowych. 

� 1 para rękawic bawełnianych. 

� 2 Filtr 100, ABEKP3 Radiak. 

� 1 Instrukcje obsługi 

� 1 Karton magazynowy 

 

WYPOSAśENIE DODATKOWE: 

� 1 kamizelka chłodząca 

� 1 para butów Guma/Stal wg EN 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.krolpol.com.pl 29

 

 

 

 

SWEDE PEK zaprojektowano w celu zapewnienia ochrony osobom, które mogą znaleźć się nieoczekiwanie w sytuacji 

zagroŜenia, np. wypadkach z toksycznymi substancjami przemysłowymi lub bojowymi środkami trującymi. 

PEK to w pełni zintegrowany kombinezon posiadający zaawansowaną charakterystykę bezpieczeństwa wyróŜniającą 

go na tle innych kombinezonów. Mowa tu o neoprenowym kołnierzu i mankietach oraz potrójnym systemie zamykania 

gwarantującym świetną szczelność wszystkich elementów kombinezonu. 

Poza spełnieniem wymogów EN dla sprzętu ochronnego kombinezon poddano takŜe testom z uŜyciem iperytu 

siarkowego/gazu musztardowego. Wyniki badań przeprowadzonych przez brytyjskie Laboratorium Nauki i Technologii 

Obronnych w Porton Down, Wiltshire dowiodły iŜ kombinezon SWEDE w pełni spełnia aktualne wymagania sił 

zbrojnych dla ochrony przed parami. 

PEK dostarczany jest wraz z niewielką i poręczną torbą pozwalającą na transport osobisty, składowanie w samochodzie 

lub miejscu pracy. 

Kaptur ucieczkowy NBC jest produkowany i oferowany w "jednym rozmiarze dla wszystkich". Kaptur pokrywa całą 

głowę i moŜe być zakładany przez osoby z zarostem lub noszące okulary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE KOMBINEZONU DEKONTAMINACYJNEGO PEK 

Kaptur ucieczkowy NBC 

Norma EN EN 403  (niepalny) 

Materiał: Tyvek F 

Półmaska: Silikon 

Szwy: Pokryte taśmą 

Filtr: Filtr łączny A2B2E2K2 P3 EN 141/EN 143  

Rozmiary: Jeden rozmiar dla wszystkich. 

Waga: 550 g. 

Kombinezon 

Materiał: Tyvek F 

Szwy: Pokryte taśmą 

Składniki  

Ochrona dróg oddechowych  

Nakrycie ciała                                        

Ochrona dłoni                              

Ochrona stóp                                 

Pojemnik do magazynowania 

Zapewniaj ące 

Ochrona przed wieloma substancjami 

chemicznymi 

W pełni zintegrowane składniki 

Wygoda uŜycia 

Dobra widoczność 

Wysoka trwałość 

MoŜliwość uŜycia przez osoby z brodą lub 

w okularach 

RóŜne rozmiary dla praktycznie wszystkich 

 

ZESTAW PEK 
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Materiał mankietów i kołnierza: Neopren 

Rozmiary: XS, S, S-M, L-XXL, XXXL 

Karton magazynowy: Trwały karton 

Wymiary: 40 x 26 x 12 cm. Waga  1 kg 

Rękawice 

Wewnętrzne: Bawełna, jeden rozmiar 

Zewnętrzne: Silver Shield 4H 

TABELA ODPORNO ŚCI CHEMICZNEJ I CZAS PRZENIKANIA WG EN 369 

Substancja chemiczna Symbol Czas przenikania (minuty) 

Płynny amoniak 25% NH3  > 480 

Kwas siarkowy 30% H2SO4 > 480 

Benzen C6H6 > 480 

Toluen C6H5CH3 > 480 

Płynny gaz musztardowy S(CH2CH2CI)2 > 480 

Aceton CH3COCH3 > 480 

Acetonitril CH3CN > 480 

1,3 Butadien (CH2)2(CH)2 > 480 

Dwusiarczek węgla CS2 > 480 

Chlor CI2(gas) > 480 

Dichloromentan CH2CI2  8 

Dietylamina C2H5)2NH > 480 

Dimetyl kwasu mrówkowego HCON(CH3)2 > 480 

Octan etylu Ch3COOCH2CH2 > 480 

Tlenek etylenu H2COCH2 120 

n-Heksan CH3(CH2)4CH3 > 480 

Chlorek metylu CH3CL > 480 

Nitrobenzen C6H5NO2 > 480 

Tetrachloroetylen C2CI4 > 480 

Tetrachydrofuran CH2(CH2)2CH2O > 480 

 

KOMPELTNY ZESTAW ZAWIERA: 

� 1 Kaptur ucieczkowy NBC 

� 1 Filtr ABEK P3 

� 1 Kombinezon NBC 

� 1 Para rękawic Silver Shield 4 H 

� 1 Para rękawic bawełnianych 

� 1 Instrukcje uŜycia 

� 1 Karton magazynowy 

 

WYPOSAśENIE DODATKOWE: 

� 1 Obuwie gumowe 

� 1 kamizelka chłodząca 
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Kaptury ucieczkowe SWEDE NBC zaprojektowano w celu zapewnienia ochrony osobom, które mogą znaleźć się 

nieoczekiwanie w sytuacji zagroŜenia, np. wypadkach z toksycznymi substancjami przemysłowymi lub bojowymi 

środkami trującymi. Kaptur ucieczkowy NBC jest produkowany i oferowany w "jednym rozmiarze dla wszystkich". 

Kaptur pokrywa całą głowę i moŜe być zakładany przez osoby z zarostem lub noszące okulary. 

Regulacja nie jest konieczna, gdyŜ kaptur nie posiada pasów. Kaptur po prostu zakłada się na głowę. DuŜy wizjer 

gwarantuje znakomitą widoczność. Kaptur wyposaŜono w zintegrowaną półmaskę silikonową. W celu zwiększenia 

bezpieczeństwa szwy oprócz samych szwów zaklejono takŜe taśmą. Materiałem zewnętrznym jest Tyvek F 

zapewniającym znakomitą ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi. 

 

FILTR 

Kaptur wyposaŜono w zintegrowany filtr łączny A2B2E2K2 P3 zapewniający 

ochronę przed szerokim zakresem substancji chemicznych i bojowych środków 

trujących. Filtr składować moŜna przez okres do 5 lat. 

 

BADANIA I TESTY 

Poza spełnieniem norm EN kaptur ucieczkowy NBC poddano takŜe testom z 

uŜyciem iperytu siarkowego/gazu musztardowego. Wyniki badań 

przeprowadzonych przez brytyjskie Laboratorium Nauki 

i Technologii Obronnych w Porton Porton Down, Wiltshire dowiodły iŜ kaptury 

ucieczkowe NBC spełniają wymagania sił zbrojnych dla ochrony przed parami. 

Składowanie Kaptur dostarczany jest wraz z torbą i pasem biodrowym oraz 

naramiennym ułatwiającym przenoszenie lub składowanie w samochodzie, bądź 

teŜ miejscu pracy. 

 

DANE TECHNICZNE KAPTURA UCIECZKOWEGO SWEDE NBC 

Kaptur ucieczkowy NBC 

Norma EN EN 403 

Materiał: Tyvek F 

Półmaska: Silkon 

Szwy: Pokryte taśmą 

Filtr: Filtr łączny A2B2E2K2 P3 EN 141/EN 143  

Wymiary: Jeden rozmiar dla wszystkich dorosłych 

Waga: 550 g 

  

TABELA ODPORNO ŚCI CHEMICZNEJ / PRZENIKALNO ŚCI DLA MATERIAŁU TYVEK F   EN 369 

Substancja chemiczna Symbol Czas przenikania (minuty) 

Płynny amoniak 25% NH3  > 480 

Kwas siarkowy 30% H2SO4 > 480 

Benzen C6H6 > 480 

KAPTUR UCIECZKOWY NBC 
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Toluen C6H5CH3 > 480 

Płynny gaz musztardowy S(CH2CH2CI)2 > 480 

Aceton CH3COCH3 > 480 

Acetonitril CH3CN > 480 

1,3 Butadien (CH2)2(CH)2 > 480 

Dwusiarczek węgla CS2 > 480 

Chlor CI2(gazowy) > 480 

Dichloromentan CH2CI2 8 

Dietylamina C2H5)2NH > 480 

Kwas mrówkowy HCON(CH3)2 > 480 

Octan etylu Ch3COOCH2CH2 > 480 

Tlenek etylenu H2COCH2 120 

n-Heksan CH3(CH2)4CH3 > 480 

Chlorek metylu CH3CL > 480 

Nitrobenzen C6H5NO2 > 480 

Tetrachloroetylen C2CI4 > 480 

Tetrahydrofuran CH2(CH2)2CH2O                 > 480 
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SWEDE uznało, iŜ ofiarami wypadków z  udziałem substancji  chemicznych lub bojowych środków trujących stać się 

mogą wszyscy członkowie rodziny - stąd róŜnorodność rozmiarów kombinezonów - od raczkujących dzieci do osób 

dorosłych. Kombinezony wyprodukowano według tych samych specyfikacji, co kombinezony dekontaminacyjne - są 

takŜe dostępne w wersji butylowej i z materiału Tyvek F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSIDŁO NBC 

Nie zapomniano takŜe o młodszych dzieciach. W roŜku dla niemowląt zastosowano tą  samą technologię 

wspomagającą obieg powietrza, co w wypadku kombinezonów dekontaminacyjnych. Dmuchawa wytwarza nadciśnienie 

i gwarantuje bezpieczeństwo niemowlęcia. 

Przezroczysta część górna oraz rękawy umoŜliwiają dostęp do dziecka. Dziecko umieszczane jest w roŜku po otwarciu 

górnego zamka błyskawicznego. Zamek zostaje następnie zamknięty i system wspomagania obiegu powietrza 

nadmuchuje nosidełko tworząc wewnątrz przepływ pod nadciśnieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOSIDŁO NBC 



 

 
www.krolpol.com.pl 34

 

 

 

Udar termiczny. Jest jednym z zagroŜeń obecnych podczas pracy w kombinezonach ochrony chemicznej. Choć 

kombinezony SWEDE zapewniają świetną, nieprzenikalną barierę dla zagroŜeń chemicznych i biologicznych w postaci 

płynnej i par uniemoŜliwiają takŜe prawidłową wentylację ciepła z wnętrza kombinezonu. Gdy tylko uŜytkownik 

rozpoczyna pracę ciało zaczyna się przegrzewać. Nadmierna ciepłota moŜe doprowadzić do udaru. Dotychczas 

stanowiło to problem - dotychczas, gdyŜ dostępne jest juŜ świetne rozwiązanie problemu nadmiernej ciepłoty ciała 

podczas pracy w kombinezonach chemoodpornych. 

 

ELEMENTY ZMIENNOFAZOWE (PCM) 

W kamizelkę wmontowano 21 równomiernie rozłoŜonych elementów PCM. KaŜdy z 

nich zawiera nieszkodliwe sole i posiada punkt aktywacyjny 28°C. Gdy temperatura 

wzrasta powyŜej tego punku PCM uaktywnia się i absorbuje nadmiar ciepła. W fazie 

aktywnej elementy PCM utrzymują stałą temperaturę określoną punktem 

aktywacyjnym. 

CZAS DZIAŁANIA 

W temperaturze poniŜej punktu aktywacyjnego elementy PCM pozostają ciałami 

stałymi. Podczas absorpcji energii następuje transformacja do fazy ciekłej, po 

osiągnięciu której następuje zakończenie chłodzącego efektu. Tempo zamiany jest 

zaleŜne od aktywności fizycznej i warunków środowiskowych i wynosi od 45 minut do 

2 godzin. 

 

CZY JEST TO WYDAJNE? 

W testach przeprowadzonych w komorach klimatycznych porównano temperaturę ciała osób noszących kamizelki i nie 

noszących kamizelek. W wypadku osób noszących kamizelki wzrost temperatury ciała wynosił 2°C  Temperatura ciała 

osób bez kamizelek wzrosła w tym czasie o 7°C To na  prawdę działa. 

BEZ BATERII, LODU LUB POMP 

Gdy temperatura zewnętrzna spada poniŜej punktu aktywacji PCM, zostaje wydalone nadmierne ciepło i kamizelka 

powraca do fazy stałej - gotowości do ponownego uŜycia. Jest to proste, łatwe i bezpieczne. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Tkanina zewnętrzna:   

Materiał:  Poliester 

Waga:   2 Kg 

PCM:  

Pokrywa zewn.:  Poliester/Poliamid 

Zawartość:  Mieszanka soli 

Rozmiary:   

S-M       84 - 100 cm 

L-XXL     100 - 116 cm 

XXL     116 - 132 cm 

XXXL    132 - 148 cm 

KAMIZELKA CHŁODZ ĄCA 
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MoŜliwość utrzymania przez personel ratownictwa medycznego komunikacji z kolegami oraz poszkodowanymi ma 

kluczowe znaczenie. Pomimo kluczowego znaczenia był to jednak cel trudny do osiągnięcia podczas noszenia PPE - 

był, gdyŜ trudny juŜ nie jest. SWEDE postanowiło ten problem rozwiązać i opracowało system komunikacyjny 

umoŜliwiający komunikację głosową z członkami zespołu ratowniczego oraz poszkodowanymi. MoŜliwe jest takŜe 

załączenie zewnętrznego systemu radiowego. System składa się z: 

 

Zestawu komunikacyjnego.  Dostarczany opcjonalnie 

zestaw komunikacyjny jest zintegrowany z kapturem. 

Zestaw załączany jest do wzmacniaka głosu przyłączem 

zewnętrznym. Składa się z zestawu słuchawkowego wraz 

z mikrofonem umieszczonym w półmasce. Prawa 

słuchawka wyposaŜona jest w przycisk transmisji. 

 

Wzmacniak głosu.  W obudowie wzmacniaka znajdują się 

dwa głośniki, bateria 9V i zewnętrzny mikrofon wraz z 

systemem mocowania do kaptura. Wzmacniak 

dostarczany jest takŜe wraz z przyłączem dla 2-

kierunkowego systemu komunikacji radiowej. 

 

Po załączeniu do zestawu komunikacyjnego, mikrofon wewnętrzny wzmacnia głos ratownika z udziałem wzmacniaka 

głosu, podczas, gdy mikrofon zewnętrzny, przymocowany po boku kaptura wzmacnia głosy pozostałych 

ratowników/poszkodowanych odtwarzane w zintegrowanych słuchawkach. Mikrofon zewnętrzny moŜe być takŜe uŜyty 

jako laryngofon. Poza ułatwieniem komunikacji bezpośredniej, system komunikacyjny umoŜliwia załączenie 

zewnętrznego systemu komunikacji radiowej. Aktywacja radia 2-kierunkowego jest prosta. Ratownik dociska przycisk 

nadawania w słuchawce i mówi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw komunikacyjny jest wygodny i nie zmniejsza bezpieczeństwa zapewnianego przez kaptur. 

 

SYSTEM KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ 
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Wypadek z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych moŜe zdarzyć się w kaŜdej chwili, w praktycznie 

kaŜdych warunkach i poszkodowanymi stać się moŜe mała lub duŜa grupa osób. Dla większości przemysłowych 

substancji chemicznych i środków bojowych zalecane jest usunięcie skaŜenia przy pomocy mydła i wody. Szwedzki 

zespół badający incydenty z udziałem substancji chemicznych, Grupa ABC opracowała bazujący na tym załoŜeniu 

system dekontaminacji. SWEDE dostarcza grzejniki wody i powietrza 

wyprodukowane ze stali nierdzewnej, co zwiększa liczbę moŜliwych 

scenariuszy uŜycia systemów dekontaminacji namiotowej Midi. Wszystkie 

produkowane grzejniki wyposaŜono takŜe w palniki zasilane paliwami 

cięŜkimi (diesel). Prosty i skuteczny wymiennik ciepła oznacza 

dostarczenie wody o ustalonej temperaturze prawie natychmiast. Grzejniki 

nie posiadają spirali - nie ma więc opóźnień związanych z ich 

napełnianiem i wygrzewaniem zawartości. Nie ma takŜe problemów ze 

skalowalnością. Wszystko czego potrzeba to woda i źródło zasilana w 

energię elektryczną. 

 

Wszystkie grzejniki dostarczane są wraz z: 

 

� szybkozłączami wlotowymi i wylotowymi 

� wyłącznikiem róŜnicowoprądowym 

� zaworem bezpieczeństwa niskiego stanu wody 

� zabezpieczeniami Airlock 

� wysokociśnieniowymi zaworami nadmiarowymi 

� stelaŜem ze stali nierdzewnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRZEWNICE 
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Kompaktowy podgrzewacz wody i powietrza COMPACT 4000 zapewnia zasilanie w ciepłą wodę o temperaturze 35°C 

oraz ogrzane powietrze o przepływie 250 m3 na godzinę. Niska waga oraz kompaktowa budowa umoŜliwiają 

transportowanie śmigłowcem. Zamontowane koła gwarantują łatwy transport poziomy nagrzewacza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Przepływowy 

Szerokość 590 mm 

Wysokość 750 mm 

Długość 1375 mm 

Paliwo palnika Diesel 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

ZuŜycie paliwa 6 kg/h przy nieprzerwanej pracy 

Moc palnika 95 KW 

Zasilanie elektryczne 230V lub 115V 

Pobór mocy 300W 

Ciśnienie wlotowe wody Minimum 2 bar 

Temperatura wylotowa wody 35°C 

Odchylenie termiczne  +/- 2°C 

Maksymalna pojemność termiczna  +30°C 

Waga 127 kg 

Przepływ wody / powietrza 40 l/min / 250m3/h 

 

NAGRZEWNICA WODY I POWIETRZA COMPACT 4000 
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Zaprojektowane dla pojedynczych systemów dekontaminacji namiotowej Midi, grzejniki Compact 3000 zapewniają stały 

dopływ wody w temperaturze 35°C przy tempie przepły wu maksimum 30 litrów na minutę. Grzejniki dostępne są w 

wersjach zasilanych napięciem 230 i 115 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Typ Przepływowy, wodny 

Szerokość 575 mm 

Wysokość 680 mm 

Długość 1030 mm 

Paliwo palnika Diesel 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

ZuŜycie paliwa 6 l/h przy nieprzerwanej pracy 

Moc palnika 70 KW 

Zasilanie elektryczne 230V lub 115V 

Pobór mocy 200W 

Ciśnienie wlotowe wody Minimum 2 bar 

Temperatura wylotowa wody 35°C 

Odchylenie termiczne  +/- 2°C 

Maksymalna pojemność termiczna  +30°C 

Waga 85 kg 

Tempo przepływu przy wylocie wodnym 30 l/min 

 

NAGRZEWNICA WODY COMPACT 3000 
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Zaprojektowane dla systemów dekontaminacji namiotowej Midi, grzejniki Compact 6000 zapewniają stały dopływ wody 

w temperaturze 35°C przy maksymalnym tempie przepły wu 60l/min. Grzejniki dostępne są w wersjach zasilanych 

napięciem 230 i 115 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Typ Przepływowy, wodny 

Szerokość         600 mm 

Wysokość 762 mm 

Długość 1704 mm 

Paliwo palnika Diesel 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

ZuŜycie paliwa 9,5 l/h przy nieprzerwanej pracy 

Moc palnika 115 KW 

Zasilanie elektryczne 230V lub 115V 

Pobór mocy 200W 

Ciśnienie wlotowe wody Minimum 2 bar 

Temperatura wylotowa wody 35°C 

Odchylenie termiczne  +/- 2°C 

Maksymalna pojemność termiczna  +30°C 

Waga 147 kg 

Tempo przepływu przy wylocie wodnym 60 l/min 

 

 

NAGRZEWNICA WODY COMPACT 6000 
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MidiAir to grzejnik typu przepływowego zapewniający ogrzane powietrze nie zanieczyszczone spalinami. Ogrzane 

powietrze jest transferowane z grzejnika do wymaganego miejsca z uŜyciem giętkiej rury wentylacyjnej. Ogrzewanie 

systemów podwójnych nie stanowi problemu dla tego kompaktowego i potęŜnego grzejnika. 

Dostarczany wraz z zintegrowanym zestawem kół i uchwytem ułatwiającym przenoszenie. 20 litrów paliwa umoŜliwia 16 

godzin nieprzerwanej pracy pomiędzy uzupełnieniem zbiornika. Termostat zdalny dostępny jako wyposaŜenie 

dodatkowe. Wyprodukowany ze stali nierdzewnej, spalinowy grzejnik powietrza Midi Air słuŜyć będzie przez całe lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE  

 

 

Typ Powietrzny 

Szerokość         650 mm 

Wysokość z kominem 750 mm 

Długość 980 mm 

Paliwo palnika Diesel 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

ZuŜycie paliwa 1.60 - 2,55  kg/h stałej pracy 

Wydajność 20-30  KwA 

Zasilanie elektryczne 220V lub 110V 

Pobór mocy 540 W 

Objętość wylotowa powietrza  4000 m3/h 

Temperatura wylotowa powietrza 80°C 

Waga 85 kg 

NAGRZEWNICA POWIETRZA MIDIAIR 
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Zaprojektowane dla pojedyńczych namiotów dekontamianacyjnych, grzejniki Midi zapewniają stały dopływ wody w 

temperaturze 35°C przy maksymalnym tempie przepływu  26 l/minutę oraz dopływ ciepłego powietrza. Grzejniki 

dostępne są w wersjach zasilanych napięciem 230 i 115 Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Typ Przepływowy 

Szerokość         550 mm 

Wysokość 600 mm 

Długość 1650 mm 

Paliwo Diesel 

Pojemność zbiornika 20 litrów 

ZuŜycie paliwa 5 kg/h nieprzerwanej pracy 

Wydajność palnika 59 KW 

Zasilanie 230 V lub 115 V 

Pobór mocy 335 W 

Ciśnienie poboru wody Minimum 2 bar 

Temperatura wylowa wody 35°C 

Odchylenie termiczne +/- 2°C 

Maksymalna pojemność termiczna wody +30°C 

Waga 94 kg 

Tempo przepływu wylotu wodnego 26 l/min 

NAGRZEWNICA WODY I POWIETRZA MIDI 
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