
 
 

 

دمت عدات" ق يران م ط فس أجهزة "ال ن ت ين ال ص غوا ل ين ل كري س ع  ال

 

" الدولي جهاز التنفس الجديد للغواصين 2014في معرض "غيدرو آفيا صالون  القابضة"معدات الطيران" شركة عرضت 

لتابعة لوزارة الدفاع. حيث أنه ال يتجمد في درجات الحرارة ما المحترفين "شاب آر"، الذي يتوفر أيضا على قوارب االنقاذ ا

 دون الصفر، و هو صغير الحجم و سهل االستخدام.

مترا، وفي الحاالت القصوى، في حين أن نقل الهواء يجري عبر خرطوم  06يمكن إستخدام جهاز التنفس "شاب آر" على عمق 

جهاز ضخ االهواء مع الجرة الجافة يمكنها العمل في درجات حرارة دون أو اسطوانة الجهاز. الطابع الفريد للجهاز هو أن 

 الصفر وكذلك في المياه الملوثة.

تم تصميم الجهاز وتصنيعه في شركة "ريسبيراتور". يعتبر "جهاز التنفس" اليوم هو اآللة الوحيدة المعترف بها وفقا 

 .250ألوروبية إي إن للمعاييرالحكومية و هو بمواصفاته يلبي متطلبات المعايير ا

ينفذ الجهاز  15" أيضا جهاز التنفس المتطور آيه في إم 2014 قدمت الشركة القابضة خالل معرض "غيدرو آفيا صالون

األعمال التقنية تحت الماء للغواصين واإلنقاذ وعمليات الغوص األخرى. الجهاز يمكن أن يعمل في نطاق واسع من درجات 

العتاد وآلة التنفس المانعة للتجمد. كما أنه يسهل إلى حد كبير للغواصين السفر و التنقل مع المعدات الحرارة، ويتم توفيره مع 

 الخاصة بها. من المعدات التي يحتاجونها التخاذ السيطرة التي تلبي جميع المعايير الدولية.

آر وحدة األكسجين  210-3-ي بي كا ب يقدم المعرض منتجات جديدة أخرى، مثل وحدة امدادات االوكسجين المحمولة 

التي توفر األكسجين ألفراد طاقم و ركاب الطائرات في حالة من الدخان وتخفيض الضغط في  204الطوارئ آيه كا بي 

 الطائرة.

لعالج األوكسجين والهباء الجوي بدال  7احتلت المعدات الطبية مكان منفصل في المعرض: أجهزة استنشاق األكسجين كي آر 

ة الطبية ونقل الجرحى في سيارات اإلسعاف والمستشفيات. تكوين هذا االستنشاق يتضمن صمام اسطوانة والعتاد من الرعاي

 الحد األكسجين، والتي يمكن استخدامها كمصدر إضافي من األكسجين إلى أجهزة التخدير والتنفس الصناعي.

على أراضي قاعدة  4604أيلولسبتمبر  7إلى  4 " الدولي خالل الفترة من2014تجري فعاليا معرض "غيدرو آفيا صالون 

 اختبار بريفيف ومطار غيليندزيك، إقليم كراسنودار.
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