Systemy do dekontaminacji FOBACON
Unikalne systemy opracowane dla piany dekontaminacyjnej nadają się doskonale do odkażania osiadłych substancji
niebezpiecznych radioaktywnych, biologicznych i chemicznych:
· A = Radioaktywne
· B = Biologiczne
· C = Chemiczne
zarówno dla osób jak i sprzętu.

Jak funkcjonuje FOBACON ?
FOBACON funkcjonuje jak jako system. Dla każdego z systemów odkażania oraz dla każdego typu akcji ( zagrożenia)
opracowano konkretne środki dekontaminacyjne. Poprzez urządzenia FOBACON otrzymuje się wysokiej jakości pianę
dekontaminacyjną o optymalnych parametrach fizyczno-chemicznych dla danego typu zagrożenia.
Charakterystyczne cechy i właściwości systemu FOBACON:
Uniwersalność systemu: możliwość stosowania jako systemy przenośne; przewoźne, stacjonarne oraz zintegrowane.
Szeroki zakres stosowania: poprzez wytwarzanie i wydajność wysoce efektywnej piany do odkażania substancji
niebezpiecznych w zakresie ABC. Możliwe jest również stosowanie poszczególnych środków dekontaminacyjnych przy wielu
innych akcjach.
Łatwe stosowanie: poprzez modułową budową i zautomatyzowane przepływy.
Niezawodne funkcjonowanie: poprzez konsekwentną redukcję ustawień ręcznych.
Wytrzymała konstrukcja :poprzez zastosowanie wytrzymałych elementów konstrukcyjnych.
Wysokie bezpieczeństwo pracy: poprzez nowoczesne systemy sterowania.
Ochrona środowiska : poprzez niewielkie zapotrzebowanie wody. Bezpieczne działanie dla środowiska z minimalną ilością
ścieków.
Skuteczność systemu:
Piana dekontaminacyjna systemu FOBACON posiada dużą skuteczność, która została przebadana i potwierdzona przez
znane instytuty badawcze. Jest tak, że podczas prawidłowego użycia systemu piany FOBACON mogą być dekontaminowane,
w zależności od rodzaju materiału i wpływu na środowisko, nawet chemiczne środki bojowe, również w niesprzyjających
warunkach.
I tak po upływie czasu reakcji min. 5 min. z sukcesem do 99,99 %..
System piany dekontaminacyjnej FOBACON proponuje trzy typy urządzeń do dekontaminacji wstępnej i całkowitej dla ludzi
(P) oraz urządzeń (G).
Najmniejszy system to FOBACON 40 T.
Proponowany jest w dwóch wersjach: przenośnej
oraz przewoźnej. Przeznaczone jest głównie dla
jednostek straży pożarnej oraz służb ratowniczych,
do przeprowadzenia zbiegów dekontaminacyjnych
sprzętu na miejscu akcji.
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Podstawowe zalety systemu:


Obsługa poprzez jednego ratownika, proste przygotowanie do pracy poprzez zmieszanie zgodnie z tabelą środków w
zależności od rodzaju skażenia i przeznaczenia.



Bardzo małe ilości wody oraz dodatków dekontaminacyjnych – bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Minimalizacja kosztów utylizacji – tylko 10 % wody w stosunku do dotychczasowej dekontaminacji.



Bez konieczności zasilania elektrycznego – zasilanie pneumatyczne.



Podczas reakcji nie wytwarza się aerozol.



Urządzenie można dekontaminować.

Przeznaczony jest do szybkiej i skutecznej dekontaminacji.
A – skażeń radioaktywnych
B – skażeń biologicznych
C – skażeń chemicznych
Składa się z :


20 l kanister wg DIN z przyłączem do szybkiego mieszania komponentów



Pompy membranowej, pneumatycznej, do przepompowywania mieszaniny wody/chemikalia



Komora mieszania do wytwarzania piany dekontaminacyjnej



Mocowanie butli do napędu pompy.



Butla powietrzna 200/300 bar 6 l



Wąż i prądownica z zaworem do podawania piany

Pojemniki z środkami dekontaminacyjnymi do różnego przeznaczenia FOBACON 40 T umożliwia przy przepływie 4 l/min
wytworzenie ok. 8 m2/min. piany dekontaminacyjnej. Wydajność piany dekontaminacyjnej z jednego zbiornika (20 l) wynosi ok.
40 m2. Jedna butlą powietrzną 6 l/300 bar umożliwia 4-krotne wykorzystanie kanistra.

Pozostałe systemy do dekontaminacji osób P i urządzeń G to
FOBACON 100
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