APRESENTAÇÃO DA

AERONAVE DE COMBATE
A INCÊNDIOS E ANFÍBIO
MULTIMISSÃO

A unidade de Primeira Intervenção
CL-515 é uma aeronave de combate
a incêndios e anfíbio multimissão
especialmente construída para esta
finalidade.

Assente

na

linhagem

do reconhecido Canadair CL-415, a
próxima geração CL-515 vai oferecer
aos operadores uma diminuição dos
custos de manutenção e incorporar
nova tecnologia e materiais que vão
expandir o pacote de operações. A
aeronave vai apresentar o conjunto
de aviónica Collins Pro Line Fusion®,
oferecendo aos operadores fiabilidade,
segurança

reforçada

e

um

ímpar

conhecimento da situação, tudo isto
topo de gama.

A unidade de Primeira Intervenção CL-515 é uma verdadeira
plataforma polivalente que oferece capacidades de combate
aéreo a incêndios excecionais, com uma arquitetura flexível que
pode ser equipada com qualquer uma das seguintes opções
em combinação com os tanques de água internos: lança de
pulverização para controlo de insetos ou dispersante de derrame
de óleo, uma porta de carga alargada para prestar assistência a
catástrofes, bem como a capacidade para adicionar um sensor
de alteração rápida “QC” ou conjunto de evacuações médicas
de emergência.
Com um conjunto de aviónica topo de gama e a disponibilidade
de um Simulador de Voo Movimento Total Nível D integralmente
aprovado, a unidade de Primeira Intervenção CL-515 é a
aeronave de combate a incêndios multimissão mais avançada
do ponto de vista técnico no mercado.
A unidade de Primeira Intervenção CL-515, a única aeronave
de combate a incêndios e anfíbio multimissões construída e
apoiada por uma OEM, vem completa com uma garantia total
de fábrica da Viking combinada com serviços de apoio ao
produto e ao cliente de reconhecida classe mundial.

Aeronave de Combate a
Incêndios e Anfíbio Multimissão

CABINA DE VOO

DESENVOLVIMENTO
DE AERONAVES
A nova unidade de primeira intervenção
CL-515 multimissão é uma evolução da
estrutura robusta das suas antecessoras
que deram provas como a aeronave de
combate a incêndios mais produtiva no
mundo. A CL-515 resolve as questões
da obsolescência associadas à estrutura
e aos sistemas da CL-415 mais antiga,
melhorando ao mesmo tempo a
manutenção através do recurso a
materiais modernizados e melhorias dos
seus sistemas de estrutura.
As opções oferecidas ao cliente incluem:
•

Sistema de lavagem de motor
externo

•

Porta de carga alargada

•

Interior de Medevac (evacuação
médica de emergência)

•

Patrulha marítima e conjunto de
sensores SAR

•

Capacidade de tanque de água para
7000 L

O novo conjunto de aviónica Collins
Pro Line Fusion® trata dos requisitos
regulamentares futuros e atuais e vai
incluir GPS duplo, TCAS II, TAWS, ADS-B
externo, Synthetic Vision Technology
(Sistema de Visão Sintético), FMS e
Diretor de Voo, assim como diversas
oportunidades para expansão.

PRODUTIVIDADE DE
COMBATE A INCÊNDIOS
Com uma capacidade de tanque para até
7000 Litros (1,850 USG) e a possibilidade
de reabastecimento em menos de
14 segundos em fontes de água na
proximidade, a unidade de Primeira
Intervenção CL-515 é capaz de deitar
quantidades enormes de retardador de
chamas injetado em espuma de forma
contínua. Além disso, a aeronave tem
capacidade para operar em condições
meteorológicas difíceis.
Capacidade Média Diária
Comparativa de Combate a
Incêndios Aéreos:

Conjunto de aviónica Collins Pro Line Fusion®.

As opções oferecidas ao cliente incluem:
• Sistema de Localização de Voos de
Latitude
• Duplo Rádio-Altímetro
• FDR, CVR
• Localização de Direção
• Rádio VHF – Ligação de Dados
• Link 2000+/CPDL datalink + ACARS
• Sistema de Transmissão de
Informação de Voo Automatizado
• SATCOM (voz/dados)
• Radar Meteorológico
• Deck de Voo Compatível de Visão
Noturna (NVIS)
• Piloto Automático melhorado
• Head’s Up Display
(desenvolvimento futuro)

A unidade de Primeira Resposta
CL-515 lança um volume de água
enorme, de até 690 000 Litros
(182,279 USG) diários, resultando
no custo total mais baixo por litro
de qualquer aeronave de combate
a incêndios.

115 DESCARGAS DE ÁGUA
690,000 L
182,279 USG

49 DESCARGAS
DE ÁGUA

15 DESCARGAS
DE ÁGUA

185,000 L
48,871 USG

200,000 L
53,283 USG

8 DESCARGAS DE ÁGUA
312,000 L
82,421 USG
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