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MEMORIAL DESCRITIVO DA BALSA INFLAVEL
DE LANÇAMENTO MODELO ZHR-A

A Balsa inflável Eurosul é fabricada em borracha, tecido de poliamida e
componentes de latão. Ela consiste de duas câmaras de flutuação, sendo superior e
inferior, uma rampa de embarque, arcos de copa e canopy laranja, apta para utilização
a bordo de todos os tipos de navios para a emergência para salvar vidas fins.

01 – Balsas - Esta balsa salva-vidas inflável é embalada num recipiente F.R.P. que é
normalmente fixado à berços metálicos com válvulas hidrostáticas a cada lado do
navio. A abertura da linha de operação que conduz do F.R.P. recipiente é para ser
fixada sobre as válvulas hidrostáticas.

02 - Lançamento das balsas salva-vidas infláveis - Ao lançar, solte a unidade de
liberação hidrostático manualmente e deixar a balsa de lançamento abrir
automaticamente ao contato com a água, ou, alternativamente puxar fortemente o
cabo para uma inflação manual. A balsa salvavidas será insuflada automaticamente
com a liberação de CO² dos cilindros pressurizados.

03 - Embarque nas Balsas Salva-Vidas - Estando a balsa salvavidas inflada, o naufrago
utilizando seu colete salvavida, pode embarcar pela prancha ou escadas de embarque
penduradas ao lado do navio, ou por outros meios, ou fisicamente através da agua.

04 - Ação imediata após embarque - Apos o embarque corte imediatamente qualquer
cabo que prenda a balsa ao navio ou a qualquer outro lugar que dificulte sua fuga do
perigo. Utilize os remos do kit de socorro de bordo da balsa para este afastamento.

05 - Acções Subsequentes - Retire o cilindro da válvula de alívio do kit de reparo e
conecte na válvula fora da câmara de flutuação.

06 – Constituição da palamenta - Conforme Normam 05 cap 328 DPC
01. Kit Primeiro socorros
02. Tocha
03. Comida
04. Copo Agua
05. Faca
06. Sinal luminoso
07. Esponja
08. Kit pesca
09. Sinalizador facho manual
11. Fumigeno flutuante
12. Sinal paraquedas 10. Refletor de radar
12. Balde
13. Manual
14. Luz indicadora
15. Remédio de enjoo
16. Ancora
17. Roupa Térmica
18. Sacos enjoo
19. Cola
20. Lixa
21. Clip de emergência
22. Remendo
23.Tinta
24. Suporte radar reflector
25. Pincel
26. Tesoura
27. Plug de emergência
28. Espelho refletor 29. Remo
30. Plug de emergência
31. Apito
32. Bomba manual
33. Contêiner agua
34. Espátula
35. Bateria

