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Moduł stanowiskowy
W tym module znajdują się wydzielone stanowiska strzeleckie, oddzielone demontowalnymi przegrodami. Nad każdym stanowiskiem znajduje się oświetlenie 
sufitowe oraz kamery IP. Na życzenie klienta przy każdym stanowisku jest umieszczony pulpit do sterowania tarczociągiem. Moduł jest wyłożony wewnątrz 
panelami antyrykoszetowymi.

Moduły strzeleckie
Moduły o długości 2,5 m połączone ze sobą tworzą halę strzelań, o długościach osi strzelań 25, 50, 100 i 200 m. Moduły są wyłożone wewnątrz panelami                 
antyrykoszetowymi. Na życzenie w hali strzelań można umieścić kulochwyty mobilne. Jeżeli kulochwyty te będą ustawione równolegle do obu ścian bocznych 
możliwy będzie ostrzał hali strzelań w zakresie kąta 180⁰ za wyjątkiem pocisków przeciwpancernych, smugowych i zapalających.

Moduł kulochwytowy
Moduł ten jest wyposażony w kulochwyt granulowany oraz blokowy, umieszczony na całej szerokości modułu. W tym module znajdują się także górne i dolne 
elementy podłączeniowe do systemu wentylacyjnego.Moduł jest wyłożony wewnątrz panelami antyrykoszetowymi. Kulochwyt granulowany pozwala na wyko-
nanie ok. 100 tys. strzałów na każdej osi strzeleckiej. Po okresowym czyszczeniu kulochwyt granulowany nadaje się do ponownego użycia.

Moduł wentylacyjny
Moduł ten jest utworzony ze złączonych ze sobą dwóch modułów o szerokości 
2,5 m, co daje łączną szerokość 5 m. Przy długości modułu 6 m (dla MoST-5) oraz 
12 m (dla MoST-10) daje to powierzchnię, na której zlokalizowano urządzenia 
filtrowentylacyjne oraz centralę rekuperacyjną nawiewno-wywiewną. Urządzenia 
filtrowentylacyjne są wyposażone w filtry wysokoskuteczne HEPA H13, wychwytujące 
99,95% cząsteczek o wielości 0,3 μm. Te filtry oczyszczają zarówno powietrze 
wewnątrz strzelnicy, jak i to usuwane na zewnątrz, zapewniając jakość powietrza 
o czystości niespotykanej w tego typu obiektach. Oprócz unikatowego systemu 
filtracji powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej dostarczającej świeże powietrze 
zastosowano dwustopniowy system odzysku ciepła w postaci rekuperatora płytowego 
oraz pompy ciepła. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskuje się znaczną oszczędność 
energii podczas ogrzewania powietrza w okresie zimowym oraz chłodzenia 
w okresie letnim. Automatyka zastosowanego systemu zapewnia utrzymy-
wanie stałych parametrów powietrza wewnętrznego przez cały rok. Zastosowane 
urządzenia wentylacyjno- grzewcze posiadają zasilanie elektryczne.
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 Obrotnicę charakteryzuje:
• podwyższona odporność na ostrzał,
• regulowana bezstopniowo prędkość obrotowa w zakresie pełnego kąta obrotu (360°),
• możliwość doposażenia w ramię przy celach chowających się za przeszkodą,
• możliwość zamontowania w systemie tarczociągu lub podnośnika.

Podnośnik charakteryzuje:
• podwyższona odporność na ostrzał,
• regulowana bezstopniowo prędkość podnoszenia,
• możliwość programowalnego zatrzymywania na dowolnej wysokości,
• możliwość zamontowania w systemie tarczociągu lub obrotnicy.

Oświetlenie taktyczne
Oświetlenie taktyczne składa się z systemowych opraw oświetleniowych LED RGB (białych i kolorowych) do 
montażu w liniach osi strzeleckich, do oświetlenia przestrzeni strzelań oraz celów.
Oprawy oświetleniowe LED z osłonami balistycznymi charakteryzują się:
• odpornością na ostrzał,
• możliwością sterowania z komputera, tabletu, laptopa, panelu sterującego, ekranu dotykowego itp.,
• możliwością bezstopniowego regulowania jasności,
• możliwością używania lamp jako stroboskopów,
• możliwością grupowego sterowania systemami oświetleniowymi.

System audio
Zintegrowany, w pełni programowalny system audio daje możliwość programowania różnych dźwięków zgod-
nie ze scenariuszem zadań strzeleckich (opcja).

System monitoringu
System monitoringu umożliwia:
• obserwację zdarzeń w trakcie prowadzenia treningów strzeleckich nad każdym stanowiskiem strzeleckim,
• rejestrację zdarzeń z możliwością ich dowolnego odtwarzania,
• wbudowanie kamer wizyjnych do określania miejsca trafienia (opcja).
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Hala strzelań
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Kulochwyty mobilne 
w hali strzelań










