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IZOLATOR GABINETOWY
Type NA 2023 / 2040

Izolator gabinetowy posiada rozszerzaną osłonę oraz system filtrujący chroniący przed 
skażeniami chemicznym, biologicznym oraz radiologicznym. System posiada wbudowane 
półki, na których można umieścić żywność, napoje, urządzenia do komunikacji, toaletę che-
miczną itp. Schron dostępny jest w różnych rozmiarach i wariantach (zapewniając ochronę 
dla 6 – 35 osób) oraz posiada wbudowane gniazdka elektryczne i telefon. 

Główne zalety: 

• minimalne wymaga-
nia instalacyjne

• kompaktowa kon-
strukcja

• łatwość w obsłudze

• niski poziom hałasu

• czyste i świeże powie-
trze

• ochrona przed 
skutkami wypadków 
przemysłowych

• ochrona przed choro-
bami zakaźnymi

• ochrona przez środka-
mi chemicznymi

• możliwość natychmia-
stowego użycia 

• możliwość przecho-
wywania niezanie-
czyszczonej wody 
i żywności

Korzyści:



Beth-El Zikhron Yaaqov
Industries Ltd.

1 Avshalom Road 
Zikhron Yaaqov, Israel

Tel: + 972-4-629 0000
www.beind.com
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Beth-El Industries

Izolator wyposażony jest  
w następujące elementy:
• korpus do montażu ściennego

• łatwo przesuwalny front ze szczelnymi drzwiami wejścio-
wymi

• szczelne pomieszczenie z możliwością jego powiększenia 
posiadające osłonę z materiału nieprzepuszczającego 
gazów, bakterii oraz wirusów

• system filtrujący zawierający m.in. następujące elementy:
- filtr wstępny usuwający cząsteczki pyłu
- wysokosprawne filtry powietrza (HEPA) odfiltrowujące 

wirusy, bakterie oraz inne niebezpieczne cząsteczki
- wydajny filtr węglowy pochłaniający toksyczne chemi-

kalia i gazy
- elektryczną dmuchawę z ręcznym systemem wsparcia 

w razie awarii zasilania (zapasowy akumulator dostępny 
w wybranych wariantach) 

- zawór nadciśnieniowy do regulacji nadciśnienia w ko-
morze. Wpuszczając oczyszczone powietrze do zabez-
pieczonego pomieszczenia, system filtrujący wytwarza 
nadciśnienie w komorze zapobiegając przenikaniu tok-
sycznych substancji. Powyższe rozwiązanie powoduje 
brak konieczności zakładania masek przeciwgazowych 
oraz odzieży ochronnej. Powietrze wewnątrz schronie-
nia wydostaje się za pomocą zaworu nadciśnieniowego 
zapewniając stałą wymianę powietrza.

Obsługa izolatora:
Izolator z reguły jest zamknięty i wygląda jak szafa ścienna, jednak w razie wypadku drzwi otwierają 
się, a haki zabezpieczające zostają odryglowane umożliwiając wysunięcie frontu schronu do momentu 
jej pełnego rozłożenia. Następnie cała rodzina lub personel biura może wejść do bezpiecznego schro-
nienia, zamknąć drzwi oraz włączyć systemy filtrujące. 

Opcjonalne 
elementy:

• okleiny

• front schronu sterowany 
elektromechanicznie

• akcesoria:
-  chemiczna toaleta
-  wykładzina z osłoną 

zabezpieczającą 
-  składane krzesła
-  apteczka
-  żywność długo zacho-

wująca świeżość oraz 
napoje

-  wtyczka do TV

Specyfikacja techniczna

Wymiary NA 2023 NA 2040

Szerokość (m) 2,30 2,30

Wysokość (m) 2,30 2,30

Długość (schron zamknięty) (m) 0,83 0,83

Długość (schron otwarty) (m) 2,95 5,00 

Wymagane miejsce

Szerokość (m) 2,30 2,30 

Wysokość (m) 2,30 230

Długość (m) 3,78 5,77 

Wydajność

Filtrowane powietrze (m3/h) 36 72

Liczba osób 6 12

System zapasowy Akumulator/ręczny Akumulator/ręczny

Wymiary opakowania

Szerokość (m) 2,29 2,29

Wysokość (m) 1,31 1,31

Długość (m) 1,93 1,93

Ciężar (kg) 840 900

Wymagania w zakresie obsługi

Zasilanie (W) 1000 1000

Dystrybutor:
Paramedica Mil-Sys  

Sp. z o.o. Sp. k.
Czerniowiecka 9/27

02-705 Warszawa, Polska
Tel: 602 109 482

Fax. 22 378 20 62
www.paramedica-milsys.pl


