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NAFUKOVACÍ ARMÁDNÍ STAN HF–46A

Účel použití
 Ideální zázemí při záchranné operaci

  Pro krátkodobé i dlouhodobé použití v mnoha situacích – při událostech s okamžitou potřebou 
zázemí, pro ubytování osob, uskladnění materiálu apod.

 Vyvinut dle technických podmínek pro produkty určené k zajištění obrany státu

Hlavní výhody
 Odpovídající standardům armád NATO
 Použity kvalitní nehořlavé materiály
 Dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav

 Snadná manipulace a obsluha

 Jednoduché postavení během několika minut po napojení na přívod vzduchu

  Možnost vybavit katalogizovaným příslušenstvím vyhovujícím armádním standardům: vložkou, 
sluneční clonou, elektroinstalací, osvětlením atd.

 Provedeny kontrolní a vojskové zkoušky
 Katalogizováno pro armádní použití KČM: 0148340000824

Parametry
  Konstrukce kompletně rozebíratelná díky specifickému systému spojek mezi jednotlivými díly

 Vrata šíře 2 m, výška 2,1 m s možností propojení plachtovým zapínáním

  Boční vchod pro možnost propojit stany do větších celků a variabilních kompozic, např. polní 
nemocnice

 Větrací síťky nade dveřmi pro zajištění přirozené výměny vzduchu

 Na každé straně 2 třívrstvá okna – střechovice, fólie a síťovina

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory o průměru 150 mm pro přívod elektrických kabelů, hadic

 Na bočních stranách 2 uzavíratelné otvory o průměru 350 mm pro připojení topení, klimatizace

Označení HF–46A

Vnitřní užitná plocha (m2 cca) 44

Vnější délka (mm cca) 7 920

Vnější šířka (mm cca) 5 650

Minimální vnitřní výška (mm cca) 1 850

Výška střední části (mm cca) 2 650

Hmotnost (kg cca) 240
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NAFUKOVACÍ ARMÁDNÍ STAN HF–46A

Příslušenství

 Izolační vložka pro stan HF–46A NSN 0148340000831

 Sluneční clona pro stan HF–46A NSN 0148340001098

 Osvětlení NSN 0214541015331

 Rozměry světla 750 × 115 × 115 mm

 Hmotnost 2,5 kg

 Napájení 220 V / 50 Hz

 Stupeň krytí IP67

 Topidlo BV 77E NSN 4520160050982

 Rozměry 1200 × 410 × 530 mm

 Hmotnost (bez náplní) 40 kg

 Hmotnost s komínem a palivem 72 kg

 Palivová nádrž 36 l

 Spotřeba paliva max. 2 kg/h

 Tepelný výkon 20 kW

 Napájení 220 V / 50 Hz

 Elektrická pumpa pro nafukování stanu NSN 0049990007943

 Napájení 220 V / 50 Hz

 Výstupní tlak 0,3 bar

 Výkon / spotřeba 1 000 W

 Rozměry 260 × 280 × 340 mm

 Hmotnost 11 kg

 Hadice  4 vývody

 Délka kabelu  7 m

 Stupeň krytí  IP 44

 Podlaha pod stan – přídavná pevná podlaha PP NSN 0148340000475

 Statické zatížení (10 000 hod.) 5 t/m2

 Rozměry 1 dílu  480 × 560 × 20 mm

 Hmotnost 1 dílu  cca 2,3 kg

 Počet dílů na 1 m2 5 dílů

 Tepelný rozsah použití -40 °C až +55 °C

 Materiál – polypropylen, polyethylen

 Dostupné barvy

 Střecha a podlaha stanu:

 Nafukovací konstrukce:
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