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L'ICTINEU 3 i l'autoclau un cop acabada la prova de pressió, al taller i exposat a la fira Excellence Fair a S'Agaró

l'ICTINEU 3, a la recta final
Després de 7 anys de treball intensos, enfilem la recta final en la
construcció de l'ICTINEU 3. Després de finalitzar la construcció
del buc de pressió, continuem assolint fites importants.
El passat mes d'agost, i després d'un procés llarg i acurat, es va
finalitzar la construcció de tots els carenats i dels interiors
ergonòmics del submarí.

desinteressades de molta gent, en el qual cadascú va aportar el
seu gra de sorra en la mesura de les seves possibilitats. Després
s'hi van sumar les vies habituals de finançament per a projectes
d'R+D+i, fins a esgotar-les. Ara, ens tornem a dirigir a vosaltres,
amics, seguidors del projecte, incondicionals de la mar i de la
ciència, filantrops, perquè, amb la fórmula de la subscripció
popular, doneu l'empenta que falta per acabar l'ICTINEU 3.

Superat amb èxit el test de pressió a 1200m
l'ICTINEU 3 ja ha superat amb èxit un dels reptes més
importants del projecte, la prova de pressió. El passat juliol,
després de molts preparatius, es va sotmetre el buc de pressió
del submarí a una prova hiperbàrica, en un laboratori al Regne
Unit, a la pressió corresponent a 1200m metres de profunditat.

En marxa tots els sub-sistemes
Paral·lelament s'estan acabant de desenvolupar tots els
subsistèmes del submarí: hidràulica, suport vital, potència,
comunicacions, etc. En destaquem l'innovador sistema energètic
que hem desenvolupat amb bateries d'ió-liti-polímer tolerants a
pressió, que ja està molt avançat, i a punt de ser el primer
sistema submarí certificat de tot el món en aquests materials.

L'ICTINEU 3 a la fira de S'Agaró
El passat mes d'agost es va presentar l'ICTINEU 3 tot muntat, a
la fira Excellence Fair de S'Agaró. Aquesta ha estat la primera
aparició pública de l'ICTINEU 3 i ha generat una gran
expectació, tant dels visitants provinents de diferents parts del
món, com dels mitjans de comunicació internacionals, que n'han
fet una amplia repercussió.

S'inicia una campanya de subscripció
popular

Feu la vostra aportació ara connectant-vos a www.ictineu.net o
omplint la següent butlleta i fent l'ingrés al compte corrent
d'ICTINEU Submarins SL: c.c.c. 2100-0805-81-0200751925

Nom i cognoms................................................................................
L'ICTINEU 3 és a punt de ser una realitat. Han calgut 7 anys, Adreça..............................................................................................
45.000 hores de treball i 1,7 milions d'euros invertits. Aquest Població i CP...................................................................................
projecte va néixer i créixer gràcies a les col·laboracions Tel.......................................E-mail..................................................

www.ictineu.net – Tel. 933 094 274

