QS II

YANGINLA
MÜCADELEDE
ULAŞILAN EN
ÜST SEVİYE

SIRTLIK
İtfaiyeciler ve ergonomi alanındaki uzmanlar arasındaki yakın bir işbirliği
yeni Interspiro sırtlıklarının geliştirilmesindeki çalışmalarımızın tanımlayıcı
bir özelliği olmuştur. Bütün bileşenlerin ergonomik tasarımı ve birçok
entegre akıllı özellikler sırtlığı oldukça kullanışlı hale getirmektedir. Sırtlıklar
çok zorlu koşullarla baş edebilmeleri için yeterli dayanıklılığa sahip
olmalarını sağlamak için her bir bileşen dikkatle seçilmiş ve tasarlanmıştır.
Değiştirilebilir
hortum tutucular

Zor koşullar
için tasarlanmış
kurtarıcı ve taşıma
kulpu

Ayarlanabilir
göğüs askısı
(seçmeli)
Ergonomik şekilli
omuz askıları

Kolay kullanımlı
ve ayarlanabilir
silindir askısı
Aksesuarlar için
kolay montaj
sistemi

Maksimum hareket
edebilirlik: Kalça
kemeri ve omuz
askısı birbirinden
bağımsızdır.

- farklı konumda
kolay ayarlama.
-	Kullanıcıya özel
seçilen beden
ölçüleri ön ve
arkadan açıkça
görülebilir.
-	aha önceden monte
edilmiş temiz hava
tüpüyle veya
sahada araç içinde
ayarlanabilme
özelliği.

İyi havalandırma
yapması ve düşük
ağırlığı sağlaması
için açık arka plaka

Vücut şeklini
alan kalça kemeri
sayesinde en uygun
ağırlık dağılımının
sağlanması

Bir veya iki temiz hava tüpü

Temiz hava tüpü özel taşıma paketi

Sırtlık bir veya iki temiz hava tüpüyle
kullanılabilme özelliğine sahiptir. Temiz hava
tüpünün monte edilmesi kolaydır ve sadece üç
ilave elemana ihtiyaç duyulur (T parçası, askı
tutucu ve ara halka).

Sırtlığın temiz hava tüpü taşıma paket
versiyonu da mevcuttur. Temiz hava tüpü paketi
kullanılarak ilave avantajlar elde edersiniz:
Daha iyi ağırlık dağılımı, düşük profil ve bir
düşme anında yük omurga üzerine dağılmaktadır.

REGÜLATÖR
Interspiro takılabilir regülatörü dayanıklıdır ve işlevselliği kanıtlanmıştır.
Regülatörün aşırı hızlı nefes alma ve düşük tüp basıncında bile maske
içerisindeki güvenli basıncı koruyan yüksek akış kapasitesi tüm dünya
itfaiyecileri tarafından iyi bilinmekte ve kalitesi sebebiyle tercih edilen bir
özelliktir.

Açıkça tanımlanmış
ve döner basınç
ölçer

Birden çok bağlantı seçeneği:
-	Hortum hızlı bağlantı aparatı ile veya
hızlı bağlantı aparatı olmaksızın maskeye
doğrudan takılabilme özelliğe sahiptir.
- Ekstra hava amacıyla çeşitli çıkışların
bağlantısı için standartlaştırılmış arayüz (IS
veya EURO, Y veya T bağlantı aparatı)

Küçük ve hafif
uyarı düdüğü

- İsteğe uyarlanan çözümler (ör; ikinci bir kişi
için ilave kurtarma hortumu)
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-	Özel olarak temiz hava
tüpü taşıma paketi için
tasarlanmış regülatör.
- Sırtlığın arka plakasına
entegre edilmiş hava
uyarısı ve kurtarma
hortumu

Bakımı kolay
takılır regülatör
Az sayıda parçalı
dayanıklı tasarım

Hızlı bağlantı kolaylığı
- Temiz hava tüplerinin en
zor şartlarda dahi hızlı
ve kolay değiştirilmesi

Gömme
güvenlik valfı

-	Mevcut regülatör ve
silindir valflarına
takılabilme kolaylığı
-	Mevcut doldurma
hortumları adaptör ile
kullanılabilme özelliği

Büyük kolay
tutulur el çarkı

MASKE VE VALF
Interspiro güvenli ve fizyolojik uyuma sahip nefes alma aparatı tasarımında
uzun süreli bir geleneğe sahiptir. Bu miras her bir düşük nefes direnci ve
yüksek hava kapasitesine sahip olan ve doğrudan kullanıcının hava
ihtiyacına cevap veren maske ve nefes alma aparatlarımızda açıkça
görülmektedir. Bazı modellere takılı olan ortam havası bölmesi silindirdeki
havayı kullanmadan ekipman bekleme modundayken bile maskenin ve diğer
ekipmanın takılabilmesini mümkün kılar. Aparatın aktifleştirileceği zaman
sadece bölgeye basarsınız.

Maskenin üç farklı
ebadı mevcuttur

Doğal kauçuk
maske (silikonlu
olarak mevcuttur)

Maske kayışları
kafa yapısına
uyacak şekilde
tasarlanmıştır

Açık ortam havası
bölmesi üzerine
yerleştirilmiş
kırmızı kol ile
gösterilmektedir.

“HUD” camlar ve
sesli iletişim için
hazırlanmıştır

Monte edilen valf
kilitli olup yangınla
mücadele sırasında
gevşetilemez.

Mükemmel ses
iletimine sahip
konuşma diyaframı

Nefes alma valfı
içeriye gizlenmiş
konumu sayesinde
korunmaktadır

Otomatik aktivasyonlu
versiyon (ortam havası bölmesi olmadan)
Ilk nefeste otomatik olarak çalışır

Kask adaptörlü maske
Kask için özel model
(tek ebat)

S-PE maskesi
Yivli bağlantı (EN 148-3) ve
otomatik aktivasyonlu

S-N maskesi
Yivli bağlantı (EN 148-1)
ve normal basınçlı

S-ESA maskesi
Hızlı bağlantı (DIN58600)
ve otomatik aktivasyonlu

Spiromatic maske

Otomatik aktivasyonlu
Interspiro klasik modeli (tek
ebat). Seçenek olarak vizör
monte edilmiş ortam havası
bölmesi.

TEMİZ HAVA TÜPLERİ VE
AKSESUARLARI
Kompozit tüpler

Interspiro çok çeşitli kompozit tüplere sahiptir. Tüplerin birçok farklı tasarımı
ve 15 yıllık, 30 yıllık veya sınırsız ömre sahip olanları vardır. Çok çeşitli tüp
valfleri de tüplerin farklı konfigürasyonlarda kullanılabileceği anlamına
gelmektedir.

SpiroLite temiz hava tüpü özel taşıma paketi

Interspiro’nun SpiroLite temiz hava tüpü yangınla mücadele için piyasaya
sürülen çok hızlı monte edilen kompozit temiz hava tüplerin bir öncüsü
oldu. Bu tam kompozit temiz hava tüpleri her zaman sınırsız bir ömre
sahiptir ve silindirlerimizde 2 x 3,4 litre veya 2 x 6,7 litre kapasiteli olarak
kullanılmaktadır.

SpiroCom ses iletişimleri

Maskeye monte edilmiş SpiroCom birimi daha etkili bir sesli iletişim için
sistemimizin temel taşıdır. İtfaiyecilere kablosuz ses aktivasyonuna erişim “full
duplex” ve herhangi bir tuşa basmadan grup içi konuşma kolaylığı, ayrıca maske
içerisine yerleştirilmiş ses yükseltici ile kablosuz ses aktivasyonu sayesinde
itfaiyeci uzun mesafelerde telsiz üzerinde kolayca iletişim sağlamaktadır.

Revitox kurtarma maskesi

Revitox maskesini kullanan kurtarma personeli kirli bir ortamda olsalar bile tehlikeli
durumlarda hemen suni solunum uygulayabilirler. Suni solunum daha sonra tehlike
altındaki kişiyi güvenli bir yere taşırken görevini tamamlamaktadır.

SuperPASS II hareket alarmı

Eğer üzerinde hareket alarmı bulunan bir kişi hareket etmez ise bu güçlü bir
ses ve ışık alarmı olan SuperPASS II’yi tetikleyecektir. Alarm manuel olarak
bir alarm düğmesi ile de tetiklenebilir. Birim iki versiyon halinde mevcuttur:
Silindir valfı açık olduğunda otomatik aktivasyon veya manuel aktivasyon.
Sıcaklık alarmı da seçmelidir.

QS II
ÇOK SEÇENEKLİ
NEFES ALMA APARATI
Birçok kombinasyon ihtimali

QS-II sisteminin farklı bileşenlerinin bir araya getirilmesi isteğe
uyarlanmış solunum seti için bir takım ihtiyaca yönelik sonuçları
ortaya çıkarmaktadır.
Güvenlik ve verimi daha fazla geliştirmek için kullanılabilecek aksesuar yelpazesi içinde QS-II sisteminin üstünlüğü açıktır. Harici
hava tedariki için QS II Interspironun SpiroLine ile birleştirilmesi
seçeneği iyi bir örnektir. Bu kombinasyon QS II aparatının hem
tek başına hem de harici hava tedariki sağlayan bir cihaz olarak
kullanılabilmesini mümkün kılar.

Yükseltme ve gelecek

QS II sisteminin modüler yapısı daha önceden
satın alınan ekipmanın geliştirilmesini, ilave veya
değişiklik yapılmasını mümkün kılar.
Örnek olarak, SprioGuide’ın ilave edilmesi QS
II birimini elektronik olarak denetlenen bir nefes
alma cihazına dönüştürmektedir. SpiroGuide’ın
monte edilmesi Interspiro’nun telemetri çözümü
olan SpiroLink ile de ayrıca geliştirilme fırsatını
ortaya çıkarmaktadır.

Bakım ve hizmet

Interspiro’nun solunum cihazı uygun bir şekilde bakım yapıldığı takdirde uzun
süreli bir yatırımdır. Müşterilerimizin bakım çalışmalarını basitleştirmek ve
ürün performansını azamiye çıkarmak için koruyucu bakım için ihtiyaç duyulan
parçalarla kullanıma hazır bakım kitleri bulunmaktadır.
Interspiro kapsamlı hizmet sözleşmeleri ve servis teknisyenlerinin onaylanması
için eğitimler dahil müşterilerimizin bakım çalışmaları için farklı çözümler
sunmaktadır.
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Interspiro nefes alınamayan ortamlarda solunum cihazlarının çığır açan bir mucidi olarak 70 yıllık
tecrübeye sahiptir. Interspiro dünya çapında askeri kuruluşların, yangın ve kurtarma hizmetlerinin, kamu
hizmetleri, nakliye ve dalış şirketlerinin solunum cihazları tedarikçisidir. Interspiro bir Ocenco Group
şirketidir. Ocenco dünyanın en büyük solunum koruma şirketleri arasındadır
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