
 

 

  

 

  shilla تنجا  مشخصات فني تشك

  تشك نجات چيست 

  تشك نجات وسيله اي مطمئن در شرايط مناسب كه افراد بتوانند از ارتفاع باال به راحتي پرش كرده و
خود را از مرگ حتمي نجات دهند اين دستگاه براي نجات جان افراد    در مركز ثقل تشك فرود امده و

وحوادث ساختمانهاي بلند مرتبه وحتي مكانهايي كه افراد دراثر عوامل روحي ورواني  درآتش سوزيها  
 جان خود را به خطر مي اندازند مي توانند مورد استفاده قرار گريد. 

  اجزا تشك نجات:

    كيف حمل  - 3فن    -2  بالشتك نجات  -1

   Shillaبرند 

و    نصبي  آتش نشان   زاتيو فروش تجه  ديتولآن    عمده  تجارتو     1975  هيفور  شده در  سي تاسو     مليت كره جنوبي  مي باشد   SHILLA FIRE CO نام شركت
  مي باشد .   قياطفاء حر  ستميس  يراه انداز 

  shilla تنجا تشك

ارائه  )    يستي بزرگ، حمالت ترور  يسوزحادثه آتش  (  ياضطرار   طيشرا  يو كارآمد برا   يراه حل واقع  كيساخته شده در  كره جنوبي  نجات  تشك  مجموعه كامل  
  طراحي و توليد مي شود .    ISO 9001ي  شده    دييتا  هيبا استفاده از مواد اول   كيو پالست  هيتهو  نهيبازار در زم  شروانيپ  با.    دهد  يم

 ويژگي ها 

                                  2021  يخ توليد :رتا                                                                  جنوبيي    هكر  كشور سازنده :  

  وات  500و    وات   HP  1.2  -  300فن :  رتقد                                                     قيقهد  هردر  150الي    𝑚  61    :اهو  حجم

  .  صمخصو   چسب  عامل  توسط  طرفهدو    رساختا                                .  پايين  قسمتدر    قتاا  يكو    باالدر    قتاا  يك  ،اليهدو  

                         لپاسكا  كيلو  5000از    بيش:  تحمل  رتقد                                 جذب مي كند    نبدرا از    جنبشي  ژينرا  كامل  رطو  به  تشك

                                       268.6پود    298.9  ي): تار داخلKgfقدرت تست (                                                         mbar 981  :  آب  برابر در    متو مقا

        5㎝/ 3310.5پود    4097.4/5㎝  يروني): تار بKgfمقاومت تست (                                                    ㎝  10/ 100پود :    10/ 114.4تراكم : تار  

و    تش آ  برابردر    وممقا   با  هشدداده    پوشش  denier 1000  سترا  پلي:  پوشش

    0,42mm  ضخامت  آب،    ضد

  سانتي  جهدر 2550. ثانيه 2در  مستقيم:  باال ارتحر جهدر به   تشآ برابردر  وممقا

      ادسانتيگر جه در  5000: سانتيمتر  10 فاصله ثانيه  2در  مستقيم وغير ادگر

  جه در  2550.  ثانيه  2در    مستقيم:  باال  ارتحر   جهدر  به  تشآ  برابردر    وممقا

  جهدر  5000:  سانتيمتر  10  فاصله  ثانيه  2در    مستقيم  وغير  ادگر  سانتي

      ادسانتيگر 

   هرتز)  60هرتز (يا    50با   AC ولت)  100ولت (يا    220منبع تغذيه:  

SDF-50 & SDF-70      مورد نياز است   300فن مدل 

SDF-100 & SDF-150      مورد نياز است   300فن مدل 

SDF-200 & SDF-250       مورد نياز است   500فن مدل  



 

 

  

 

 مزاياي محصول

 ن از بلندي  عپرش مطم 
 شود.  يدر دو طرف خارج م  فن هوا توسط دو ياديمقدار ز 
 ساخته مي شود.   باچسب و  دوخته نميشود الينجات ش  يبالشتك باد 
 نيياتاق در قسمت پا كياتاق در باال و  كي مي باشد  هيدو ال . 
 ضد آب، مقاوم    ش،ياستر مخصوص، و مقاوم در برابر سا  يساخته شده از پارچه پل

 در برابر حرارت و شعله.
 .ساختار دو درز توسط چسب مخصوص 
 كند و هرگز جهش    ي بدنه فرود را جذب م  يجنبش  يبالشتك به طور كامل انرژ

كند، درب هوا به طور   يكه بدنه فرود بالش را لمس م ي هنگام(  دهد ي را پس نم
شود محفظه هوا به طور    يباعث م   نيا  نييپا  اتاقو    بندد   يخودكار سوراخ را م

 )موقت بسته شود.
  ي در برابر پارگ ي پوشش داده شده با پالستومر با مقاومت عال ريدن 1000استر  ي: پل پارچه 

  

 ارتفاع مورد استفاده از هر مدل

 SDF-50 5: تا طبقه 
 SDF-70 7: تا طبقه                     
 SDF-100 10: تا طبقه 
 SDF-150 15: تا طبقه 
 SDF-200 20: تا طبقه  

 ويژگي هاي هر مدل 


