
Informação do Produto MECV-IDU 
Câmara de Contenção de Explosão

com Unidade de Propulsão integrada 

A série MECV de contentores é projetada para contenção segura e remoção de objetos suspeitos  
os quais possivelmente contém explosivos, materais tóxicos ou mesmo radioativos. Os MECVs são  
prova de gás com possibilidade de amostragem e limpeza de gases antes de liberá-os seguramente   
e também a descontaminação  da câmara antes da abertura. Os MECVs são projetados para resistir  
detonações repetitivas com a quantidade máxima de explosivos especificada. 

Os MECVs são projetados para um amplo número de aplicações envolvendo transporte, remoção e 
contenção de objetos perigosos por agencias policiais, unidades militares, empresas de segurança e 
organizações de segurança, aeroportos. O MECV com unidade de propulsão integrada IDU, é
especialmente projetada para chegar perto de objetos perigosos identificados em ambientes estreitas.

A complete sequência da manobras do MECV-IDU: manobrando, abrindo, e fechando é desempenhado  
via controle remoto pelo operador a partir de uma distância segura. A unidade é propulsada  via um sistema
elétrico e hidráulico com vários horas de operação antes de recarregamento.

O projeto do MECV é feito na maneira modular para fins de cumprir demandas diferentes em respeito de 
mobilidade, volume de carga e capacidade de contenção de explosão. 

Várias opções são disponíveis para a série MECV, tais como, diversos tamanhos e capacidades,  
Aquecimento: Uma opção para destruir objetos perigosos por dentro, TSBC; a capacidade de descontaminar  
dentro da câmara após contaminação tóxica. Escudo contra radiação: Uma camada de proteção envolvendo 
e câmara permite a proteção contra todo tipo de radiação. 
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