BIRDBATH
كليرواتررينز سيستم

احلل واضح مع ريفيير (عالمة مسجلة للخدمة)
Sustainable Washing Systems

BIRDBATH

كليرواتررينز سيستم

• يشطف أجنحة الطائرات الثابتة والدوارة
• تلقائي بالكامل ،ال يلزم وجود مشغل
• يستصلح املياه ويرشحها ويعيد استخدامها بنسبة  80في املائة
• متوافرباملستوىأوفوق املستوى
• نظام جاهز للتسليم

متوافق مع ،T.O. 1-1-691التحكم في التآكل وغسيل أنظمة أسلحة الطائراتNAVAIR( ،
)01-1A-509, TM 1-1500-344-23-2

كافح التآكل قبل حدوثه

ريفييربيردباثكليرواتررينز سيستميعمل تلقائياًويساعد على منع تآكل الطائرات بسرعة
وفاعلية وذلك بشطف الطائرة عند الدروج إلى خط الطيران أو البوابة .وتستغرق العملية
التي جتري بضغط منخفض وتدفق عال ما بني  30ثانية ودقيقة واحدة ،وميكن أن يتم
تعديلها وفقا ً لألحوال البيئية ووفقا ً للمهمة .كما أن بيردباث يقوم باستصالح ،وترشيح
وإعادة استخدام املياه العذبة املستخدمة لشطف الطائرة بنسبة  80في املائة .وميكن
تركيب بيردباثكليرواتررينز سيستم باملستوى أو فوق املستوى ،مما يستلزم تعديل أقل للبنية
التحتية واالعتبارات البيئية/الهندسية املتصلة به باملوقع من تركيب املرفق التقليدي
باألرض.
تساعد عملﯿﻴاتﺕ اﺍلشطف باملاء اﺍلنظﯿﻴف في تقلﯿﻴل فرصﺹ اﺍلتآكل عن طریﻳق إﺇزﺯاﺍلة
اﺍلعواﺍمل اﺍملسببة للتآكل بانتظاﻡم بﯿﻴن عملﯿﻴاتﺕ اﺍلغسﯿﻴل اﺍخملططة .وﻭباإلضافة إﺇلى
ذﺫلك،

خصائص تنقية املياه وتدويرها
•
•
•
•

یﻳستخدﻡم وﻭحدةﺓ  • CWRSنظاﻡم لترشﯿﻴح 		
وﻭإﺇعادﺩةﺓ تدوﻭیﻳر اﺍملاء  RTSاﺍلعالي اﺍلتدفق
اﺍملاء اﺍملستخدﻡم في شطف اﺍلطائرةﺓ یﻳسخن
مسبقً ا وﻭیﻳعادﺩ جتمﯿﻴعه وﻭیﻳراﺍقب للتحقق من
مجموعﻉ اﺍملواﺍدﺩ اﺍلصلبة ( )TDSاﺍلذاﺍئبة إﺇلى
عندما یﻳصل مستوىﻯ اﺍحلد اﺍملعﯿﻴن مسبقً ا		 ،
یﻳمت صرفﻑ اﺍملاء في خزاﺍنﻥ نفایﻳاتﺕ
توفر إﺇعادﺩةﺓ اﺍلتدوﻭیﻳر  1968لتر في اﺍلدقﯿﻴقة
تقریﻳبًا أﺃوﻭ  5678177لتر ماء في اﺍلسنة (بناء على
معدلﻝ 12طائرةﺓ في اﺍلﯿﻴوﻡم وﻭ  250یﻳوﻡم في 		
اﺍلسنة)

( -TM 1-1500-344-23 ،NAVAIR 01-1Aتنص اﺍللواﺍئح اﺍلرسمﯿﻴة (  509على ضروﻭرﺭةﺓ
شطف كل اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍملتمركزةﺓ في قواﺍعد تقع في حدوﻭدﺩ  2كم من اﺍملاء اﺍملالح
یﻳوما ،وﻭتنظﯿﻴف كل
باستخداﺍﻡم اﺍملاء اﺍلنظﯿﻴف مرةﺓ وﻭاﺍحدةﺓ على اﺍألقل كل 15
ً
اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍلتي تطﯿﻴر على مستوىﻯ منخفض (أﺃقل من  917.4ﻡم) فوقﻕ سطح اﺍملاء اﺍملالح
تتطلب اﺍلتنظﯿﻴف باملاء اﺍلنظﯿﻴف بعد آﺁخر رﺭحلة طﯿﻴراﺍنﻥ في اﺍلﯿﻴوﻡم.

يتم احتواء املياه العذبة ،ومعاجلتها وتدويرها مما يحد من
التصريف.

كليرواتررينز سيستم يرش منطقة التغطية.
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يساعد الشطف بعد الطيران على التحكم في التآكل ،ويحافظ
على الطائرة في حالة مناسبة للطيران وبال حاجة لإلصالح.

مدافع املياه عالية التدفق منخفضة الضغط مصممة خصيصا ً لشطف الطائرات.

خصائص بيردباثكليرواتررينز سيستم
•
•
•

•

احلل واضح مع ريفيير (عالمة مسجلة للخدمة)

•

حل مسبق اﺍلتصمﯿﻴم لبائع وﻭاﺍحد یﻳوفر اﺍلشرحﺡ وﻭاﺍلوقت وﻭتكلفة اﺍلتورﺭیﻳد
تشغﯿﻴل آﺁلي :یﻳحتاجﺝ إﺇلى عددﺩ قلﯿﻴل من اﺍألطقم اﺍألرﺭضﯿﻴة أﺃوﻭ قد ال یﻳحتاجهم على
اﺍإلطالقﻕ
یﻳستخدﻡم مداﺍفع مﯿﻴاهﻩ متعددﺩةﺓ مثبتة في اﺍلزوﻭاﺍیﻳا آﺁلﯿﻴة متذبذبة عالﯿﻴة اﺍلتدفق
مزوﻭدﺩةﺓ برشاشاتﺕ خاصة وﻭمسارﺭاﺍتﺕ للتدفق وﻭفوهاتﺕ متعددﺩةﺓ على اﺍلسطح اﺍلسفلي
تضمن شطف كل اﺍألسطح جﯿﻴدًاﺍ وﻭبشكل فعالﻝ .یﻳمكن تهﯿﻴئته لﯿﻴتواﺍفق مع اﺍملتطلباتﺕ
اﺍخلاصة  Riveerمن  • BirdBathنظاﻡم بالطائراﺍتﺕ من أﺃيﻱ حجم ،من طائراﺍتﺕ اﺍلتدرﺭیﻳب
اﺍلصغﯿﻴرةﺓ إﺇلى طائراﺍتﺕ اﺍلشحن اﺍلعمالقة.
وﻭقت دﺩوﻭرﺭةﺓ أﺃقل للشطف اﺍلشامل في أﺃقل من دﺩقﯿﻴقة وﻭاﺍحدةﺓ للطائرةﺓ
بالنسبة للطائراﺍتﺕ ( • )CWRSاﺍألبعادﺩ اﺍلقﯿﻴاسﯿﻴة لنظاﻡم اﺍلشطف باملاء اﺍلنظﯿﻴف اﺍملقاتلة،
وﻭاﺍلطائراﺍتﺕ اﺍلصغﯿﻴرةﺓ اﺍألخرىﻯ  10.2سم ×  18.3ﻡم × ذﺫاﺍتﺕ اﺍألجنحة اﺍلثابتة وﻭاﺍألجنحة
اﺍلدوﻭاﺍرﺭةﺓ  18.3ﻡم
نظاﻡم متكامل یﻳشتمل على إﺇلكتروﻭنﯿﻴاتﺕ وﻭأﺃنابﯿﻴب مﯿﻴاهﻩ وﻭأﺃنظمة أﺃخرىﻯ ذﺫاﺍتﺕ صلة
اﺍحملترفﯿﻴن) )  Riveerمختبرةﺓ یﻳُسلَّم وﻭیﻳُرك َّب بواﺍسطة طاقم باستعادﺩةﺓ وﻭترشﯿﻴح وﻭإﺇعادﺩةﺓ
تدوﻭیﻳر حتى  • BirdBathیﻳوفر اﺍلمﯿﻴاهﻩ :یﻳقوﻡم نظاﻡم  %80من اﺍملاء اﺍلنظﯿﻴف.

متوافق مع:TM 1-1500-344-23-2
• كل اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍلتي تطﯿﻴر على مستوىﻯ
منخفض (أﺃقل من  914ﻡم) فوقﻕ 			
اﺍملسطحاتﺕ اﺍملائﯿﻴة اﺍملاحلة حتتاجﺝ إﺇلى
اﺍلشطف باملاء اﺍلنظﯿﻴف بعد آﺁخر رﺭحلة 		
طﯿﻴراﺍنﻥ في اﺍلﯿﻴوﻡم.
• كل اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍملتمركزةﺓ في قواﺍعد
تقع في حدوﻭدﺩ  2كم من مسطحاتﺕ 		
اﺍلمﯿﻴاهﻩ اﺍملاحلة یﻳجب شطفها باملاء 		
اﺍلنظﯿﻴف مرةﺓ وﻭاﺍحدةﺓ على اﺍألقل كل 15
یﻳوما.
ً

توفر أربعة مدافع مياه مثبتة على اجلوانب وخط من الفوهات أسفل السطح تغطية كاملة بأقل تذرية للرذاذ.
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BIRDBATH

متسيس زنيررتاوريلك

تشغيل تلقائي
ميكن من خالل عمليات الشطف أثناء الدروج باستخدام بيردباث إزالة الغبار وامللح وغيرها من امللوثات التي تسبب
التآكل من الهيكل اخلارجي بالكامل للطائرة في أقل من دقيقة واحدة وميكن أن يشتمل على  40طائرة في اليوم.
ويُشغل الشطف تشغيال ً تلقائيا ً عند عبور الطائرة على عتبة ممر بيردباث ،أو ميكن تشغيله يدويا ً عن طريق عامل
أو بإرسال اإلشارات من ميكروفون الطيار.

الدروج على سطح بيردباث
منطقة سطح اﺍلشطف في مدرﺭجﺝ اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍملصنوعة من اﺍلصلب اﺍلثقﯿﻴل (مجلفن
للنشر على اﺍلشاطئ) ذﺫاﺍتﺕ مساحة مناسبة للطائرةﺓ اﺍملراﺍدﺩ شطفها .من اﺍملنصاتﺕ
 10.2سم لطائراﺍتﺕ اﺍلهلﯿﻴكوبتر اﺍلصغﯿﻴرةﺓ إﺇلى ×  24.4ﻡم × اﺍلصغﯿﻴرةﺓ مبقاسﺱ  8.2ﻡم
 10.2سم للطائراﺍتﺕ اﺍملتوسطة اﺍحلجم ذﺫاﺍتﺕ اﺍألجنحة اﺍلثابتة 36.6 × .ﻡم ×  24.4ﻡم
 18.1ﻡم وﻭمصممة بزوﻭاﺍیﻳا مركبة فائقة × منحدرﺭاﺍتﺕ اﺍالقتراﺍبﺏ وﻭاﺍملغادﺩرﺭةﺓ مبقاسﺱ  3ﻡم
اﺍالنخفاضﺽ  1.9دﺩرﺭجة للسماحﺡ بوجودﺩ مسافة خلوصﺹ كافﯿﻴة بﯿﻴن بدنﻥ اﺍلطائرةﺓ وﻭاﺍألرﺭضﺽ
حتى عندما تكونﻥ اﺍخلزاﺍناتﺕ اﺍلوسطى مثبتة على بدنﻥ اﺍلطائرةﺓ .أﺃعلى عائق ال یﻳزیﻳد
 BirdBath.اﺍرﺭتفاعه عن  0.95سم عند مدخل منطقة سطح اﺍلشطف.

تشطف الطائرات املقاتلة في أقل من دقيقة

 Riveerتعمل
اﺍلتوصﯿﻴل باملراﺍفق وﻭاﺍلتوصﯿﻴل مبجارﺭيﻱ اﺍلصرفﻑ اﺍلعقبة اﺍألكبر اﺍلتي قد تواﺍجه إﺇنشاء وﻭتشغﯿﻴل أﺃحد
خصﯿﻴصا للتغلب على هذهﻩ اﺍملشاكل™NOMAD .
اﺍألنظمة .لكن نظاﻡم مصمم
ً
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