
آفات میں مؤثر ابتدائی طبی امداد یا 

ذخیرہ کاری کے حل کے طور پر
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www.cairdrop.de
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Münchener :ہعیرذ
Rückversicherungs-Gesellschaft

قدرتی آفات میں اضافہ کے آثار ہیں

1980 سے بیمہ شدہ نقصان کی باعث بنی رجسٹر شدہ 
قدرتی تباہیوں کی تعداد

ہائیڈرولوجیکل

ماحولیاتی

موسمیاتی

ہائیڈرولوجیکل

  ان کی تعداد ہر سال بڑھتی جارہی ہے!

  4۔2 ارب لوگ متاثر ہوئے، 1۔2 ملین لوگ ہالک ہوئے - گزشتہ 20 سالوں کے مقابلہ 2000  
سے 2019 کے درمیان قدرتی آفات کی تعداد تقریبا دگنی ہوگئی ہے  

فطرت، تکنیک یا 
لوگوں کی وجہ 
سے زیادہ سے 
زیادہ تباہیاں، 
عاملی طور پر 

ہامری زندگیوں 
اور فالح و بہبود 

کے لئے خطرہ 
بن رہی ہیں!
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میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے، ٹینک کے 
نچلے حصے کے اسکریو کو ہٹا دیا جاتا ہے اور فراہم کردہ 

سیرامک فلٹرز کو ہاتھ سے کس کے بند کر دیا جاتا ہے۔

بارش اور / یا سطحی )دریاؤں اور جھیلوں کے( پانی کو 
چیمرب 1 میں بھرا جاتا ہے - جہاں سے یہ فلٹر چیمرب 

2 + 3 میں جاتا ہے۔ پھر فرش پر انسٹال کئے گئے 
سیرامک فلٹرز CAIRDROP® I  ڈرنکنگ واٹر ٹینک میں 

پانی کو فلٹر کرتے ہیں

خام پانی کے معیار پر انحصار کرتے ہوئے، بغیر کسی 
اضافی توانائی کی رضورت کے - روزانہ 300 لیٹر تک 

پینے کا پانی پیدا کیا جا سکتا ہے۔

®CAIRDROP -باکس کو رصف چند آسان مراحل میں پینے کے پانی کی 
 I

صفائی کے ایک ہلکے اور موثر نظام 

تفصیال بتانے واال ویڈیو یہ رہا

43

نئے ® CAIRDROP باکس کے ساتھ، زیادہ تیزرفتار اور مکمل 

ابتدائی طبی امداد ممکن ہے! 

خوراک

ادویات

پینے کا پانی

لئے  کے  صفائی  کی  پانی  کے  پینے 
استعامل پائیدار 
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پر معیاری ہے۔ پینے کے پانی کی 
صفائی میں آسان کنورژن

باکس  CAIRDROP® I خواص مخصوص 

H2O ٹینک کے طور پر مضبوط اور لچک پذیر  
CAIRDROP® P-باکس   

ماڈیولر وسعت پذیر باکس سسٹم  

250 لیٹر پینے کا پانی ہمیشہ آن بورڈ )جوف(  

چھت کے طور پر اسٹوریج ٹینک اور زیر زمین ٹینک  

جہاز کی گودی / تیرتے پونٹون کے طور پر استعامل کریں۔  

ٹینٹ اور انفرمری )x4 x 4  مخصوص ایڈیشن(  

ابتدائی طبی امداد کے لیے گہا 
میں 250 لیٹر پینے کا پانی

کا پانی ابتدائی طبی امداد کے لئے یا ذخیرہ 
کاری کے حل / سپالئی آرڈر کے طور 

پینے کے پانی، خوراک، حفظان صحت کے آئٹمز یا ادویات سے 
بھریں اور سائٹ پر چھوڑ دیں۔ جہاز، ٹرک، ڈرون، ہیلی کاپٹر یا 
ہوائی جہاز کے ذریعہ پالیٹس )غریبانہ( پر۔ ایک جرمن پیٹنٹ۔ 

ہوائی جہاز کے ذریعہ نقل و حمل اور پیراشوٹ کے ذریعہ بحرانی 
عالقہ میں گرائے جانے کے لئے موزوں۔

 ®CAIRDROP ابتدائی طبی 
II 4چیمرب-

امداد کی پیشکش کرتا ہے: 
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حمل و  نقل 

فورک لفٹ کے ساتھ نقل و حمل   
ممکن ہے  

3 باکسوں تک منظم کرنے الئق  

ماڈیولر طور پر زبان اور نالی کے  
نظام کے ذریعہ توسیع پذیر  

ٹرک اور کنٹیرن الجسٹکس کے لئے  
بہرتین سائز   

)بشمول 70 کلو خالی وزن( 600 کلو  
کا زیادہ سے زیادہ وزن  

بھرنے اور نکالنے کے 2 سوراخ  

بشمول 1 مکینیکل ہینڈ پمپ کے  
  )تصویری مثالوں کے مشابہ(

بشمول 1 نلی والے آؤٹ لیٹ ٹونٹی کے  

مقفل ہوسکنے والے ڈھکنوں کے ساتھ  
ہائی امپیکٹ پالسٹک )HDPE( سے   

بنایا ہوا  

شخصی برانڈنگ واال اختیاری ترپال  

ابعادی تفصیالت پوری کرتے ہوئے  
)L 980 mm x W 980 mm x H 630 mm(   

پینے کے پانی کی صفائی میں تبدیلی  
کے لئے اختیاری طور پر دو سیرام   

فلٹرز کے ساتھ   

اعلی جذب کے لئے نل اور چیمرب کے    
نظام کے ساتھ خصوصی باکس کی   

بناوٹ تصادم پر متحرک توانائی  

3 یونیورسل چیمربز جس میں سے ہر  
ایک 80 لیٹر کا ہے )مثال: ادویات،      
خوراک حفظان صحت کے آئٹمز کے لئے(  

30 لیٹر کا 1 چھوٹا یونیورسل چیمرب  
)5 لیٹر پانی کے چار کنسرتوں سے  

بھرا ہوا  + اضافی فراہمیوں جیسے کمبل   
اور ٹینٹس کے لئے m3 0.3 کی  

تغیر پذیرجگہ  

کار دائرہ  کا  خدمت  اور  ڈیلیوری 

 ®CAIRDROP باکس! مجموعی طور پر 500 لیٹر سے زیادہ پانی کی گنجائش کے 
IP

ساتھ۔ CAIRDROP®I-باکس کے اندر جوف میں کم از کم 250 لیٹر پینے کا پانی 
ہمعشہ موجود ہوتا ہے۔
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نقل و حمل کے اختیارات

®CAIRDROP باکس کے ساتھ براہ راست جہاں بھی رضورت ہو وہاں، پانی، 
I

خوراک، ادویات اور / یا دیگر طبی امداد کی نقل و حمل -ہوائی جہاز کے 
ذریعہ بھی - محفوظ طریقہ سے کی جاسکتی ہے۔

مقصد ہامرا 

 MICHAEL WILHELM )مائیکل ولہیم(

®CAIRDROP ملیٹیڈ کے بانی
i

®CAIRDROP باکس کے ساتھ
i

لوگوں کو بچائیں!

®CAIRDROP-باکس کے 
I مجھے لگتا ہے کہ„

وسیع استعامل سے، ہر سال کئی ہزار لوگوں 
کو بچایا جا سکتا ہے!“

ہر وہ شخص جو کسی 

رضورت کو دیکھتا ہے 

اور مدد مانگے جانے کا 

انتظار کرتا ہے وہ اتنا 

ہی برا ہے جیسے اس 

نے مدد کرنے سے انکار 

کردیا ہے۔

Dante Alighieri )دانتے علیگیری(

)1265 - 1321( ، اطالوی شاعر اور فلسفی



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


