
 
 

Symulatory detektorów AP2C-SIM oraz AP4C-
SIM to urządzenia które reagują  na 
bezpieczne elektroniczne źródła symulujące 
opary chemiczne, przemysłowe substancje 
toksyczne jak również źródła fałszywie 
dodatnie. 

 
Oznacza to, że nie ma potrzeby stosowania imitatorów 

skażeń, które mogą być szkodliwe dla środowiska, mogą 

skazić rejon ćwiczenia, szkodzić detektorom i czujnikom, 

a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia instruktorów i 

szkolonych. Substancje symulujące mogą być użyte w 

każdym miejscu, włączając w to obiekty użyteczności 

publicznej.  Większość scenariuszy ćwiczeń można 

skonfigurować w czasie krótszym niż 10 minut. Ponieważ 

kontrolujesz wszystkie źródła, to Twój scenariusz nie 

ulegnie zmianie w chwili rozpoczęcia czas ćwiczenia. 

AP2C-SIM i AP4C-SIM zostały zaprojektowane w taki 

sposób, aby były w pełni kompatybilne z systemem 

Argon PlumeSlM na potrzeby ćwiczeń poziomu 

taktycznego. 

Symulatory AP2C-SIM i AP4C-SIM reagują na sygnały 
emitowane przez symulatory źródła promieniowania 
dalekiego zasięgu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         AP2C-SIM i AP4C-SIM mogą symulować:  
 

• Skażenia Bojowymi Środkami Chemicznymi , Toksycznymi 

Chemikaliami Przemysłowymi oraz Odczyty Fałszywie 

Pozytywne  

• Zanieczyszczenie, odkażanie i trwałość środka  

• Efekt kierunku wiatru i temperatury 

• Sprawdzenie poprawności wykrywania oraz użycie S4PE do 

pobierania próbek 

• Wyczerpanie baterii i ogniw wodorowych  

• Kompatybilny z oprogramowaniem PlumeSlM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
...i źródła skażeń 
kontaktowych  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Panel zdalnego sterowania instruktora 
 

Możliwość zdalnego sterowania umożliwia pełną 

kontrolę przebiegu ćwiczeń. Ta zaawansowana funkcja 

pozwala zdecydować o skuteczności treningu w 

odkażaniu, pozwalając kontrolować pozostałe 

zanieczyszczenia. Oznacza to że możesz użyć do 

dekontaminacji wody unikając zniszczenia zasobów i 

środowiska.  Co więcej, scenariusz może być ciągle 

resetowany na potrzeby kolejnych ćwiczeń. Do 

kontrolowania utrzymywania się skażenia oraz 

symulowania wiatru i temperatury, używa się tego 

samego kontrolera co do symulowania zużycia baterii 

oraz pojemnika z wodorem. .  

 
Szkolenie w zakresie korzystania z uzupełniających 
typów sprzętu z powszechnymi źródłami symulacji  
 
Systemy symulacji Argon umożliwiają realistyczne 

równoczesne szkolenie z używania instrumentów do 

wykrywania, które działają na różnych zasadach 

technologii. AP2C-SIM i AP4C-SIM są kompatybilne z 

innymi symulatorami wyprodukowanymi przez Argon 

Electronics, włączając w to serie CAMSIM, LCD-SIM, 

HAPSIM-P, RAID-MJ00-SIM I S4PE SIM, umożliwiając 

trening na wielu detektorach i wielu symulatorach 

podczas jednego ćwiczenia w tym samym scenariuszu. 

Symulatory dokładnie odzwierciedlają AP2C, AP4C i 

S4PE i działają w bezpieczny i praktyczny sposób.  

Więcej informacji o szkoleniu na wielu symulatorach 

znajdziesz w białej księdze: do pobrania na naszej 

stronie internetowej www.argonelectronics.com  

 
Panel zdalnego sterowania  
instruktora 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raportowanie studentów na potrzeby analizy 
przebiegu szkolenia   

 
Od studentów wymaga się ustawienia swoich 

symulatorów imitujących detektory w taki sposób i 

zgodnie z procedurami  przewidzianych dla 

rzeczywistych detektorów. Jeśli procedury nie będą 

właściwie przestrzegane, nagrania symulatorów, 

wszystkie błędy studentów, instruktor ma możliwość 

przełączenia urządzenia w sposób umożliwiający 

wyświetlenie szczegółowego i niepodważalnego raportu 

o przebiegu ćwiczenia w jego trakcie i po  zakończeniu.   

 
Ekonomiczne szkolenie - oszczędności  

 
Symulatory AP2C-SIM I AP4C-SIM pracują na takich 

samych bateriach jak detektory rzeczywiste. 

Symulatory nie wymagają zabiegów-czynności 

konserwacyjnych, wymagania części zamiennych są 

bardzo zminimalizowane celem ograniczenia 

kosztów eksploatacji. Dzięki stosowaniu 

symulatorów unikasz narażenia się na duże koszty 

eksploatacji detektorów właściwych w przypadku 

uszkodzenia co oznacza że te właściwe pozostają w 

ciągłej zdolności operacyjnej.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

AP2C-SIM i AP4C-SIM dostarczane są w kompletach z 

symulantami do kompleksowego ćwiczenia.  

http://www.argonelectronics.com/

