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Vetter  Sähköajoneuvojen Eristysjärjestelmä
(E-Vehicle Isolation System, EIS)
Järjestelmä sähköautojen jäähdyttämiseen ja turvalliseen varastointiin

Palaneiden litiumioniakuilla varustettujen sähköajoneuvojen jatkuva ja turvallinen jäähdytys, eristäminen, kuljetus ja 
kompakti varastointi on tuottanut tähän asti pelastuspalveluille, hinauspalveluille ja korjaamoille valtavia haasteita. 
Itsesyttyminen ensimmäisen sammutuksen jälkeen on mittaamaton riski kaikille osapuolille. Me muutamme tämän 
Vetter Sähköajoneuvojen Eristysjärjestelmällä (EIS):

Vetter EIS: kevyt, kompakti ja resursseja säästävä
Kun palava ajoneuvo on sammutettu, EIS kiinnitetään ajoneuvoon ja täytetään vedellä. Kun akkuyksikkö on kokonaan veden 
alla, ajoneuvo voidaan nostaa, kuljettaa pois paikalta ja varastoida turvallisesti ja tilaa säästävästi EIS:ssä ajoneuvon 
lopulliseen hävitykseen saakka. 

* Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

EIS-järjestelmä: 1110021800*

Kiristyshihnat 
(4 x keltainen):
EIS:n kiinnittämiseksi 
ajoneuvoon.

Automaattiset 
kiristyshihnat 
(9 x musta):
Ajoneuvon 
kiinnittämiseksi  EIS:ään. 
Varmistavat tiiviin 
istuvuuden ajoneuvon 
muotojen mukaisesti ja 
minimoivat veden 
tarpeen.

Tuentaliinat
Helppo nosto 
ajoneuvon pois 
kuljettamiseksi
(ei sisälly 
pakkaukseen)

Lastaus: 
Kiinnikkeet ajoneuvon 
turvalliseen kuljetukseen 
hinausautossa.

Vesitason 
havainnointiletku:
EIS:n vedenpinnan 
tason tarkistamiseen .

Letkuliitäntä:
Storz-C -liitäntä 
EIS:n täyttämiseen 
vedellä

Palo Sammutus Pakkaus Täyttö 
vedellä

Lastaus &
kuljetus

Eristys / 
Varastointi

Koko | cm 500 x 250 x 120

Pakkauksen koko | cm 80 x 43 x 60

Paino, noin |  kg 46

Vaaditut henkilöt 3

Materiaali 

 Molemmin puolin 
PVC-päällystetty 
polyesterikangas 

(EN 12641-2 mukainen)

Kiristyshihnat
9 x musta automaattinen 

kiristyshihna
4 x keltainen kiristyshihna

Silmukkanostovyö

4-silmukkainen
nostovyö (EN 1492-1 

mukainen), 
6,300 kg kantavuus

Vesitason ilmaisin PVC-letku kierreliitännällä 
ja asennusventtiilillä

2 tuentaliinaa
(ei sisälly pakkaukseen) 

Suosittelemme kahta 
tuentaliinaa auton 

turvalliseen siirtämiseen

2 Vetter-nostotyynyä 
(ei sisälly pakkaukseen) 

Suosittelemme kahta 
nostotyynyä auton 

turvalliseen nostamiseen




