MANUAL DE INSTRUÇAO BALSA SALVA-VIDAS
TIPO IÇAMENTO ZHR-D - Modelo Eurosul
A balsa salva-vidas foi elaborada para estar em conformidade com os requisitos e regulamentação de "1974 com
alteração em 1996 SOLAS "and" Regulamentos para equipamentos salva-vidadas" .e testes de acordo com as
normas da "Resolusão of MSC 81 (70)".
ZHR-D Davit-Launched balsa salva-vidas inflável é um dos equipamentos salva-vidas, que foi projetado e fabricado
para vários navios equipados com dispositivos especiais de Davit-Launched. É feito de tecido emborrachado Polyamie
e componentes. É confiável em construção, completa de equipamentos, e simples para a manipulação (ver Fig. 1).
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Especificações para Balsa Inflável modelo ZHR-D davit-launched
. Introdução Sobre a Construção
A característica mais marcante do ZHR-D balsa salva-vidas é que ele pode ser inflado de lado, caso aja acidente com
o navio. Pessoas em perigo, especialmente os velhos, fracos, mulheres e crianças podem embarcar diretamente a
partir do convés. Após a balsa salva-vidas ser totalmente inflada, pode iniciar o lancamento ao mar e o embarque.
Desta forma, as pessoas em perigo possam embarcar com segurança na balsa salva-vidas sem pular para baixo a
partir da altura de água ou nadar ou embarcar na balsa ZHR-D balsa salva-vidas também tem performances que a
balsa salva-vidas ordinária possui. A balsa salva-vidas é constituída essencialmente por câmaras de flutuação
superiores e inferiores, a rampa de embarque, arcos, copa, canopy (laranja), cinto turco e piso (ver Fig. 2). A câmara
inferior de flutuabilidade está ligada com a rampa de embarque através da válvula unidireccional, para fabricante e
uma célula de ar, a câmara de flutuabilidade superior, que está ligado aos canopy por duas válvulas de camadas e se
encontram no topo do canopy.
A balsa salva-vidas pode ser levantada através das cordas laterais emum único sentido, constitui outra célula de ar
separada. Estas duas células de ar são infladas independentemente a partir de dois cilindros de gás de CO2 + de N2.
O piso também sao duas células separada e pode ser inflado manualmente com uma bomba manual (fole). Doze
cintas turcas extras reforca a balsa mantendo o mesmo intervalo em torno do corpo da balsa. Estes cintos começam
do lado de fora o corpo da balsa seguem ate o vanopy para reforcar a montagem da balsa, passar pelo espaço entre
as peles de fora e dentro das. Há materiais para, captação de agua da chuva, luz e sinais retro-refletores de

identificação em ZHR-D balsa salva-vidas. Na frente da entrada, ha um degrau inflavel para embarque seguro e uma
escada de embarque para sobrevivente na água. O corpo da balsa salva-vidas está montado com linhas estáveis.
Uma válvula para reabastecimento e deflação é montada sobre todas as câmaras de flutuação superior e inferior.
Duas válvulas são montadas no chão. Ha válvulas de enchimento em cada canopy e rampa de embarque. Uma
válvula de segurança é montada em cada boia, superior, inferior, exterior e sobre os canopy. Cinto de seguranca,
bolsas estabilizadoras são uniformemente distribuidas na parte inferior do piso. Bolsa com água fresca, alimentos,
primeiros socorros, sinais, reflector de radar e ferramentas de reparação.
Fig. 2

1. Refletor de Radar
4. Janela Transparente
7. Escada
10. Garrafa Inflável
13. Câmara Superior Flutuante

2. Correias
5. Material retro-refletor
8. Corda
11. Rampa de Embarque
14. Cinta Interna

3. Suporte para Lâmpada
6. Canopy
9. Bolsa de Agua
12. Câmara Inferior Flutuante
15. Cinto Externo
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. Armazenagem da Balsa Salva-Vidas
Esta balsa salva-vidas inflável deve ser dobrado e acondicionado em um recipiente F.R.P. que normalmente e fixado à
uma cremalheira montada, ao lado do navio e arrumadas um local apropriado, próximo da proa ou pronta para seu uso
sem maiores problemas (ver fig. 3). A linha de operação que conduz da F.R.P. recipiente é para ser fixada sobre as
unidades de libertação hidrostática (ver Fig.4).

Fig. 3

Fig. 4

Como usar a Davit-launched Balsa Salva-Vidas
1. Método de lançamento Davit-launched:
(1) A balsa salva-vidas é colocada sob o sintema Davit-launched. Uma pequena porta é aberta a balsa e isada com a
ajuda de um guincho com um gancho de liberação rápida para solta-la ao mar.

Fig. 6
Fig. 5

(2) Duas linhas estabilizadoras são puxados para fora da pequena porta. Um comprimento adequado da linha de
operação é arrastado para fora, a balsa salva-vidas é então levantada para o lado do navio (ver Fig. 7).
Fig. 7

(3) A linha de operação que está sendo puxada tambem e usada para inflar a balsa, a balsa salva-vidas é então inflado.
A entrada da balsa salva-vidas deve ser virada para o guindaste do navio (ver Fig. 8).
Fig. 8

(4) A aba de segurança de embarque e aberta. Dois cabos ligados a ela são presos ao convés (ver Fig. 9).

Fig. 9

Fig. 10

(5) As pessoas devem embarcar na balsa pela abertura- fig 10.
(6) Linhas de estabilização, as cordas da aba de embarque deven ser usada para estabilizar a balsa no momento do
embarque, apos embarque efetuado a balsa deve ser arreada para a superfície da água. Uma pessoa na balsa
salva-vidas puxa a linha ligada ao gancho de liberação rápida. A balsa salva-vidas agora esta sobre a água de forma
estável (ver Fig. 11) .
(7) Os sobreviventes deven usar as pás e fazer a balsa se afastar do navio rapidamente para evitar qualquer acidente
com o navio.
Fig. 11
2. Método de lançamento:
(1) Ao lançar, solte a unidade de liberação hidrostática e deixar balsa
salva-vidas inflar automaticamente na água, alternativamente, atire a
balsa salva-vidas ao mar com a mão. A balsa salva-vidas será inflada
automaticamente para a sua forma com CO2 + gás N2 libertado do CO2
+ cilindros de gás N2 (ver Fig. 12). Se a balsa salva-vidas estiver
armazenada em uma altura inferior a 11 metros do nível da água, puxe a
linha de exploração (ver fig.12) para abrir
às válvulas de descarga rápida dos cilindros de gás, em seguida a balsa
salva-vidas vai inflar automaticamente.
Fig. 12
(2) Quando a balsa
salva-vidas estiver inflada em sua forma,
apos
colocaren
seus coletes salva-vidas devem embarcar
na balsa usando
rampa de embarque ou escadas
penduradas sobre
o lado do navio ou com a ajuda de outros
meios, ou pelas
escadas de embarque instaladas em
frente a entrada e
rampa de embarque de localização nas
entradas traseiras
da balsa que permitirá que as pessoas na
água subirem a
bordo. Se o navio com defeito tever um
lado baixo, as pessoas podem pular dentro da balsa, mas muito cuidado deve ser tomado para a segurança de outras
pessoas.
Fig. 13
(3) Em casos específicos que a balsa salva-vidas infla em uma posição
invertida, um pessoa vestindo um colete salva-vidas pode subir na

balsa e ficar do lado onde os cilindros de gás estão equipados. Em seguida, puxar o lado da cinta de endireitamento.
Segure a alça de endireitamento e puxe firmemente enquanto se inclina para trás, na medida do possível, isso vai se
transformar a balsa virada. E é mais fácil para a direita a balsa com o vento a favor (ver Fg14).

Fig.14

(4) Após o embarque, dos sobreviventes imediatamente tirar a faca e cortar a linha de operação que está ligada com o
navio a afundar, e, em seguida, pegar as pás para fazer a balsa salva-vidas afastar-se do de modo a evitar acidente
com o navio danificado.
Fig. 15

3. No caso do navio estar
afundamento rápido e não ter
tempo para o lançamento da
balsa salva-vidas através do
sistema Davit-launched. A balsa
salva-vidas
pode
ser
automaticamente lançada pelo sistema de hydrostatic, quando se afunda até certa profundidade a partir da superfície.
O processo de inflar da balsa é o seguinte. (1) A balsa salva-vidas afundar em conjunto com o navio com defeito (ver
fig. 16). (2) Sob a ação da pressão da água numa profundidade de 4 metros, o dispositivo de liberação hidrostática
desliga imediatamente o cabo de fechamento do recipiente. Em seguida, o recipiente começa a flutuar (ver Fig. 17.).
Fig. 16

Fig. 17

(3) Com afundamento contínuo do navio e flutuante do recipiente, a válvula
de enchimento dos cilindros
é então iniciada. A balsa salva-vidas é automaticamente inflada (ver Fig. 18).
(4) Por meio da flutuabilidade fornecido pelo balsa salva-vidas insuflado, uma linha fraca conectado com a linha de
exploração é quebrado. A balsa salva-vidas está desconectada com o navio afundando. Novos, sobreviventes na água
pode embarcar na balsa.
Fig. 18

. Ação Subsequente
1.Tirar a bomba manual do saco de reparação, ligar o tubo de inflação do bomba para a válvula de enchimento no
chão. Desparafuse a válvula e encha. Depois parafuso a válvula novamente. (ver
Fig. 19).
2. Retire o bujão da válvula de alívio do kit de reparação. conecte na válvula de
alívio de fora da câmara de flutuação. Se a temperatura for muito elevada, e faça
pressão na balsa, retire tampa da valvula, deixar que a válvula de alívio trabalhe
antes de parafusar a bomba.
Fig. 19

3.Retire o refletor de radar quadrado ou redondo a partir do pacote de emergência, em seguida, instale-o corretamente
de acordo com seu manual.
4. Uma vez que a balsa é feita de borracha tecido de poliamida, a certo período decorrido após a inflação pode haver
ligeiro vazamento de gás a partir dos compartimentos de flutuação, ou quando a temperatura do ar reduziu
consideravelmente, a pressão nos compartimentos de flutuação podem também diminuir. Em caso de queda de
pressão significativa em um compartimento, use a bomba manual para encher, método é o mesmo do primeiro item.
5. Se houver algum vazamento ou piercing devido a causas externas, tirar as rolhas de vazamento do saco
equipamentos para tapar os buracos, como mostrado na figura. 20, ou usar as braçadeiras de reparação para arrumar
a perfuração como mostrado na fig. 21. Para reparos permanentes, primeiro verifique a área de reparo em bruto, lixa o
local, em seguida, aplique um pouco de cola, por último,coloque o tecido de poliamida emborrachada com adesivo
para corrigir o dano. (após aplicação de patches, permitir 5 minutos de intervalo e, em seguida, inflar o compartimento
patched).
(1) Use a ficha de emergência para tapar os buracos como mostra.
(2) Use os grampos de reparação para prender o piercing como mostra.Fig 21.
(3) Use tecido emborrachado e adesivo para reparar.

Fig. 20

Fig. 21

6. A luz de identificação no topo do canopy e da luz dentro da balsa
é fornecida a partir de células secas. Se você precisar de luz, por favor, insira o plug.
7.No caso da água se acumular dentro da balsa, tire o balde e esponjas do saco de reparo para limpar a água.
8. Durante a chuva, use as garrafas vazias de água doce ou latas e outros meios disponíveis para coletar a água da
chuva, através do tubo de coleta de água de captação e armazene para uso.
. Como Mandar um Sinal de Ajuda
1. Durante o Dia
(1) Os sinais podem ser enviados com espelho, sinais de dia com a ajuda da luz do sol (ver Fig. 22).
(2) Use o apito para avisar o resgate, atenção o som do apito pode viajar longas distância se direcionado a favor do
vento.
Fig. 22

2. Noite
(1) Lance a flare de paraquedas (ver Fig. 23).
(2) Usar flare vermelha (see Fig. 24).
(3) Enviar código Morse usando a elétrica.
(4) Indicar a localização da balsa salva-vidas usando a luz
Fig. 23

identificadora da parte superior do canopy.

Fig. 24

. Cuidados
1Após a balsa salva-vidas é lançado para a água e libertada, ela deve imediatamente usar os remos para se afastar do
navio, de modo a evitar sido conduzido para o vórtice do navio afundado. Em seguida, a âncora deve ser deixada cair
na água e manter a balsa salva-vidas longe da área do nalfragio.

2. Coloque a cortina, para evitar as ondas e baixas temperaturas.
3. Mantenha o uso racional das rações alimentares, água fresca, medicamentos e aparelhos de sinalização que se
encontram na balsa salva-vidas (ver Fig. 25). Mantenha os medicamentos e aparelhos de sinalização, seco, para que
eles não se tornem inútil.
4. A balsa salv-vidas deve ser inspecionada anualmente quando a balsa salva-vidas estiver guardada. Deve ser dada
atenção especial a corda de vedação, não ficar do lado de fora, de modo a impedir a balsa salva-vidas qualquer dano
devido à entrada de água ou um rato morder
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1. Kit Primeiros Socorros
2.Lanterna
3.Ração sólida e liquida - comida
4. Copo para Agua
5. Faca
6. Pirotecnico – Sinalizador paraquedas
7. Esponja
8. Equipamento de Pesca
9. Pirotecnico – facho manual
10.Refletor de Radar
11. Pirotecnico – sinal fumigeno
12. Bailer
13. Manual de Sobrevivência
14. Quadro de Sinalização
15. Cola
16. Ancora flutuante
17. Protetor Térmico
19.Remédio Contra Enjoo.
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20. Suporte Refletor Radar
21.Fósforo
22. Remendo
23. Cola para vinil
24. Lixa
25. Pincel
26. Tesoura
27. Apito
28. Espelho Sinalizador
29. Remo
30. Plug Emergência (Pequeno)
31. Plug de Emergência (Grande)
32. Bomba Manual
33. Contêiner de Agua
34. Clip de reparo de emergência
35. Pilhas
18.Saco/enjoo
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