
 

Аврах ажиллагааны хувцас: 
Комбинзон-70 хувийн хөвөн даавуун 
материалаар хийгдсэн, шөнийн цагт 
гэрэлтүүлэгч туузтай. 
Дуулга малгай- 0,7 KN хүчний 
үйлчлэлд тэсвэртэй, температурын хэт 
хэм болон гадны нөлөөнд тэсвэртэй. 
Бээлий-дулаан тусгаарлах чанартай, 
үрэлт, зүсэлтэд тэсвэртэй, ус чийг 
нэвтрүүлдэггүй вискоз даавуугаар 
хийгдсэн. 
Гутал- хөлийн ул болон хурууны 
хэсэгт гангаар хамгаалалт хийгдсэн 2 
тн даацтай,   усны хамгаалалттай 
амьсгалдаг бүтэц бүхий тусгай даавуун 
sympatex материал оруулсан. 
Өвдөг тохойн хамгаалалт- гадны 
нөлөөллөөс хамгаалсан материалаар 
хийгдсэн, хүний биед тохируулж 
уртасгах боломжтой резинэн 
холбогчтой 
Гэрэлтүүлэх хэрэгсэл- усны 
хамгаалалттай, 12 v батарей 2 ширхэг,  
харах өнцөг 72 градус 6 м зайд 
гэрэлтүүлэх чадвартай дуулга малгайд 
суурилагдсан.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тэсэрч дэлбэрэх бодисоос хамгаалах 
хувцас 
Хамгаалах хантааз: албан хаагчийн 
энгэр, хэвлийн хөндий болон цавины 
хэсгийг ТNT-ийн 250 грамм тэсрэлтийн 
нөлөөнөөс 30 см-ийн хүрээнд хамгаалах 
чадвартай.  
STANAG 2920 стандартад заасны дагуу 
баллистик шинжилгээний v50 
түвшингийн /хуурай/ 450 м/с хурдтай 
1,102 грамм хэлтэрхийний үсрэлтэнд 
тэсвэртэй 
Нүдний хамгаалалт: нүүр нүдийг TNT-
ийн 240 грамм тэсрэлтийн нөлөөнөөс 60 
см-ийн хүрээнд хамгаалж чадахуйц, 5 
мм-ээс багагүй зузаантай 
боловсруулаагүй поликарбонаттай адил 
Гар хамгаалах бээлий:дэлбэрэлтээс 
үүсэх гэмтэл бэртлийг бууруулж 
чадахуйц хийц загвартай, ажиллагааны 
явцад гарын мэдрэмжийг бууруулахгүйн 
тулд гар бээлийн хоорондын зай сулын 
хэмжээ маш бага байхаар зохиогдсон. 
Тусгай зориулалтын гутал: хөлд 
эвтэйхэн, чулуу, өвсний иш бургас зэрэг 
байгаль орчинд элбэг тохиолдох 
зүйлээс хөлийг хамгаална. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Усны хувцас:  

Комбинзон-7мм зузаантай, титан утсан 

давхрагатай, өвдөгний хамгаалалттай, ус үл 

нэвтрүүлэх материалаар хийгдсэн 

Баллон-9 л багтаамжтай, дээд даралт 300 

bar, бүрэн цэнэгээр 60 м гүнд 45 минут 

ажиллах хүчин чадалтай 

Үүргэвч- 3,5 кг хүндрүүлэгчтэй хийлэгдэж 

хөвөх зориулалттай 

Зуултуур- аврагч болон осолдогчид 

зориулагдсан 2 ширхэг 

Даралт хэмжигч- дээд даралт 400 bar  

Луужин-60 м  гүнд зүг чиг олох хүчин 

чадалтай 

Гар чийдэн- 60 м  гүнд 5 м радиуст 

гэрэлтүүлэх боломжтой 

Хутга-8 см урттай, сайжруулсан гангаар 

хийгдсэн, усны гүнд олс болон бусад зүйлд 

орооцолдсон үед тасдах зориулалтын 

хөрөөтэй.  

Олс- диаметр13 мм,  даац 2,3 тн, усанд 

хөвөх чанартай сентитек утсаар хийгдсэн 

Дагалдах хэрэгсэл: 

Сэлүүр, маск, малгай, бээлий, оймс, гутал 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Гал сөнөөгчийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас: 

Хувцас-хувцасны материалын бүтэц 35% арамид даавуу болон 65% галд 

тэсвэртэй вискоз даавуу орсон ус чийг үл нэвтрүүлэх болон галд тэсвэртэй, 

амьсгалах болон дулаан тусгаарлах чанартай, үрэлт, зүсэлтэд тэсвэртэй 

Дуулга малгай- 1 KN хүчний үйлчлэлд тэсвэртэй, температурын хэт хэм болон 

гадны нөлөөнд тэсвэртэй 

Бүс-2,6 KN хүчний үйлчлэлд тэсвэртэй сентитек материалаар хийгдсэн, 

хамгаалалтын гогцоотой. 

Гутал- хөлийн ул болон хурууны хэсэгт гангаар хамгаалалт хийгдсэн 2 тн даацтай,   

усны хамгаалалттай sympatex материал оруулсан. 

Сүх- задаргааны гар багаж  

Хорт хий утаанаас хамгаалах баг: 

Утаатай  болон хорт хий тархсан орчинд 50 минут ажиллана 

Бортого: Багтаамж- 6,8 л, дээд даралт-300 bar, шахсан агаарын агаарын дээд 

хэмжээ-2040 л 

Нийт жин 8 кг 

Металл хайгч: 

Металлыг 1,3 метрын гүнээс илрүүлэх хүчин чадалтай 12 v –ийн батарейгаар 5 цаг 

тасралтгүй ажиллана.  



 

 

Цацрагаас хамгаалах тугалагжуулсан 
хувцасыг Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүртэй 
орчинд ажиллагсдад дагалдах хэрэгслүүдийн 
хамт хэрэглэх шаардлагатай.   
 
Тугалгажуулсан хормогч 

• Удаан хугацаанд ашиглахын тулд 

өлгөж хадгалах шаардлагатай. Хормогчны 

зузаан 0.35 ммpb эквивалент байна. 

    

Бамбайн хамгаалалт 

Харьцангуй өндөр шарлага бүхий 

рентген шинжилгээ хийх явцад рентгений эмч, 

зүрх судасны эмч, мэдрэлийн мэс заслын эмч 

болон бусад туслах ажилтнууд хамгаалалтын 

хувцас, хэрэгслийн хамт зүүх зориулалттай. 

  

Хамгаалалтын нүдний шил 

•Өндөр шарлага бүхий шинжилгээний 

үед эмч, эмнэлгийн туслах ажилчид 

хамгаалалтын нүдний шилийг зүүж нүдээ 

хамгаалах зориулалттай. /Нүдний болорын 

жилд авах тун-150 мзв/ 

  

 Мөн нүүрний хэсэг буюу хажуу хэсгийг 
хаасан шилийг хэрэглэх нь чухал. 

 

Бээлий 

  ·0.25-0.5мм эквиваленттай 
тугалгажуулсан бээлий хэрэглэх 
 
Хошуувч- агаар шүүгч бортоготой R-2 

Хамгаалалтын нүдний шил 

•Өндөр шарлага бүхий 

шинжилгээний үед эмч, эмнэлгийн 

туслах ажилчид хамгаалалтын нүдний 

шилийг зүүж нүдээ хамгаалах 

зориулалттай. /Нүдний болорын жилд 

авах тун-150 мзв/ 

     Мөн нүүрний хэсэг буюу хажуу 

хэсгийг хаасан шилийг хэрэглэх нь 

чухал. 

 

Бээлий 

  0.25-0.5мм эквиваленттай 
тугалгажуулсан бээлий хэрэглэх 
 
 

 

 

 



Ой, хээрийн түймэр унтраах тусгай 
зориулалтын автомашин: 
 

Туулах чадвар сайтай тусгай зориулалтын 
автомаишнаар ой, хээрийн түймрийн анхны 
голомтонд 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй бүлэг 
богино хугацаанд өндөр бүтээмжтэй 
ажиллаж бүрэн унтраах боломжтой. 
Автомашины хүчин чадал: 
Хөдөлгүүрийн багтаамж -2400 сс 
Диффренциал цоожлогчтой  
Суудлын тоо – 3 
Түлшний зарцуулалт – 100 км-т 15 л 
Жолоодох болон ухрахын камерь 
суурилуулсан. 
Тусгай тоноглол: 
усны савны багтаамж – 900 л 
Өндөр даралтын шахуурга – 10 кг/см2 
Ажиллах температур- +350 с -350 с 
Даралтын хоолойн урт - 1000 м 
Хушууны тусгалын урт – 25 м 
Хөвдний гүний хушуу – 40 см 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усны гүний теле камер: 

 
Усны гүнд явагдаж байгаа шумбах ажиллагааг хянах, нэрвэгдэгчийг хайж илрүүлэх 
Ажиллах температур +350 с -250 с  
Ажиллах гүн-20 м 
Камерийн гүнд хайгуул хийх радиус-6 м 
Дүрсний нягтрал-420 TVL (270K pixel) 
Ажиллах хүч- DC 12V±1V / 150 Ma (1.8Watts) 
Camer хэмжээ:  Φ 20 мм Х 72 mm -  LED гэрэлтэй 
зураг авах чадал 1/60~1/100,000/Sec 
Могой дуран:  

 
Нурангийн бүсэд давчуу орон зайд нэрвэгдэгчийг эрэн хайх ажиллагаа явуулах 
зориулалттай 
Дурангийн урт 3 м 
Фибер обтик камертай 
Өнгөт дэлгэцтэй 
Цэнэглэдэг, 12v тэжээлээр ажилладаг  
Гар  удирдлагатай 
Флаш диск уншдаг 
Усны хамгаалалттай  
Ажиллах температур- +350 с -350 с 
 
 

http://www.ezspycam.com/support-pop.htm#tvl
http://www.ezspycam.com/support-pop.htm#px
http://sell.lulusoso.com/upload/20120313/Sell_underwater_surveillance_video_camera_system.jp


 

Тийрэлтэт завь: 
 
Тийрэлтэт завь нь хэвлий дэх сорох 
шүүрээр ус сорж гадагш шахах зарчмаар 
ажилладаг нь урсгал сөрөх болон 10 см 
гүехэн усанд ч дээд хурдаар явах боломж 
олгодог. Усны ослоос урьдчилан сэргийлэх 
эргүүл шалгалт хийх, үерийн бүсэд аврах 
ажиллагааг богино хугацаанд түргэн 
шуурхай явуулах зориулалттай.  
Овор хэмжээ:  урт-4,2 м, өргөн- 3,2м,  өндөр 
1,5 м 
Жин – 1000 кг 
Даац – 1200 кг 
Хөдөлгүүрийн багтаамж- 1420 сс 
Шатахууны төрөл – бензин 
Шатахуун зарцуулалт – цагт 8-12 л 
Багтаамж - 4 хүн 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


