
املساعدات األولية الفعالة خالل الكوارث 

أو كحل لتوفري اإلمدادات
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www.cairdrop.de
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Rückversicherungs-Gesellschaft

تزداد الكوارث الطبيعية بشكل بالغ

عدد الكوارث الطبيعية املسجلة التي تسببت يف خسائر 
مؤمن عليها بدًء من عام 1980

كوارث مائية 

جوية

مناخية 

جيوفيزيايئ 

  خالل تلك الفرتة ارتفع عدد الكوارث الطبيعية من عام إىل عام!

  4,2 مليار مترضر، 1,2 مليون وفاة – بني 2000 و 2019 تضاعف عدد الكوارث الطبيعية
  تقريًبا مقارنة بالـ 20 عاًما السابقة لها.

مزيد من 

الكوارث، بفعل 

الطبيعية أو 

التكنولوجيا أو 

البرش تهدد حياتنا 

ورفاهيتنا! 
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يتم اإلمداد مبياه األمطار و/أو املياه السطحية 
)من األنهار والبحريات( يف الغرفة 1 - ومن هناك 
تتدفق إىل غرف الفلرتة 2 + 3. يتم تركيب فالتر 

السرياميك عىل األرضية ثم تتم فلرتة املياه يف 
CAIRDROP  خزان مياه الرشب من

اعتامًدا عىل جودة املياه نفسها، ميكن إنتاج ما 
يصل إىل 300 لرت من مياه الرشب يومًيا - دون 

أي متطلبات طاقة إضافية.

بخطواٍت بسيطة، ميكن تحويل CAIRDROP®-BOX إىل نظام محمول وفعال ملعالجة 
مياه الرشب. للقيام بذلك، أِزل الرباغي يف أرضية الخزان واربط مرشحات السرياميك 

املوردة بإحكام باليد.

 ها هو الفيديو التوضيحي

43

بفضل صندوق CAIRDROP®-BOX الجديد، أصبح تقديم 

املساعدات األولية أمًرا سهالً وميسوًرا عىل نحو أرسع وأشمل! 

الغذائية

األدوية، املواد 

مياه الرشب

الرشب مياه  ملعالجة  املستدام  االستخدام 
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تعديل بسيط ملعالجة مياه الرشب

الخصائص املميزة لصندوق 
CAIRDROP®-BOX

صندوق CAIRDROP®-BOX يتميز باملتانة واملرونة بشكل يفوق  
خزانات املياه  

نظام صناديق تركيبي ومرن  

قدرة استيعاب تبلغ 250 لرت من مياه الرشب )يف التجاويف(  

خزان قابل لالستخدام كخزان علوي وخزان أريض  

ميكن استخدامه كمنصة شحن/عوامة  

)4x4 خيمة ومستشفى ميدانية )نسخة خاصة  

250 لرت من مياه الرشب 
متوفرة يف التجاويف

مثايل لتقديم املساعدات األولية أو كحل 
لتوفري اإلمدادات/التكليف بتوفري املساعدات.

يتم ملء الحجرات مبياه الرشب أو املواد الغذائية أو املستلزمات 
الصحية أو األدوية وقم بتفريغها يف املوقع. ميكن نقل الصندوق عىل 

منصات عرب السفن أو الشاحنات أو الطيارات بدون طيار أو املروحيات 
أو الطائرات. حاصل عىل براءة اخرتاع أملانية. مناسب للنقل عىل منت 

الطائرات ولإلنزال عرب الباراشوت فوق املناطق املنكوبة.

رباعي   CAIRDROP®X يوفر الصندوق
الحجرات املساعدات األولية:
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لنقل ا

إمكانية النقل عرب الونش الشوكة  

ميكن تكديس حتى 3 صناديق فوق بعضها  

نظام تركيبي مرن بفضل نظام   
الصواميل والنوابض  

حجم مثايل لشاحنات وحاويات اإلمداد  
اللوجيستي  

وزن إجاميل يبلغ 600 كجم )شامالً وزن  
فارغ قدره 70 كجم(  

2 فتحة ملء وإخراج  

شامالً مضخة يدوية ميكانيكية  
)مشابه للتوضيح(  

شامالً صنبور تفريغ مع خرطوم  

من بالستيك مضاد للصدمات  
)بويل إيثلني عايل الكثافة( مع أغطية  

قابلة للغلق  

غطاء اختياري مع متييز خاص  

يستويف األبعاد القياسية )طول 980   
مم x عرض 980 مم x ارتفاع 630 مم(  

اختياريًا مع مرشحني من السرياميك ل   
لتحويل إىل نظام معالجة مياه الرشب  

تصميم خاص للصندوق مع  
نظام مقابض ونظام حجرات لضامن  

االمتصاص الفائق للطاقة  
الحركية عند االصطدام  

3 حجرات عامة  
سعة كل منها 80 لرت )مثالً: لألدوية،  
املواد الغذائية، املستلزمات الصحية(  

حجرة عامة واحدة بسعة 30 لرت  
)مملوءة بأربعة عبوات سعة كل منها  

5 لرتات من املاء( + مساحة مرنة    
قدرها 0,3 م3 للمزيد من مستلزمات   

املساعدة كاألغطية والخيام  

واملواصفات املوردة  التجهيزات  حجم 

صندوق CAIRDROP®-BOX! بسعة إجاملية تزيد عىل 500 لرت من املياه.
يتم دامئًا تخزين 250 لرت من مياه الرشب عىل األقل من هذه الكمية يف تجاويف الصندوق 

.CAIRDROP®-BOX
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طرق النقل

ميكن نقل املياه، املواد الغذائية، األدوية و/أو املساعدات الطبية األخرى بشكل 
آمن – أيًضا عن طريق الجو – باستخدام صندوق CAIRDROP®-BOX مبارشة 

إىل املنطقة املنكوبة.

مهمتنا

ميشائيل فيلهامل
CAIRDROP® GmbH مؤسس رشكة

إنقاذ البرش
!CAIRDROP®-BOX باالستعانة بصندوق

»استخلص من ذلك أن االستخدام الشامل 
لصندوق CAIRDROP®-BOX يف العام قد 

ساهم يف إنقاذ عدة آالف من البرش!«

الشخص الذي يرى 

شخًصا مير بضائقة 

وينتظر أن يطلب منه 

املساعدة، هو بنفس 

سوء ذلك الشخص الذي 

يرفض تقديم يد العون 

من األساس.

دانتي أليغيريي )1265 - 1321(، 
شاعر وفيلسوف إيطايل



CAIRDROP® GMBH
 Derler Straße 95, 66359 Bous, Alemania
 +49 6834 9 56 11 46    +49 163 8 93 38 00
 wilhelm@cairdrop.de    www.cairdrop.de




