
QS II 

YANGINLA 
MÜCADELEDE 
ULAŞILAN EN 
ÜST SEVİYE



DEğIŞTIrILEbILIr 
horTUm TUTUcULAr

ErgoNomIk ŞEkILLI 
omUz ASkILArI

AkSESUArLAr IçIN 
koLAY moNTAj 

sIstEMI

AYArLANAbILIr 
göğÜS ASkISI 

(SEçmELI)

koLAY kULLANImLI 
VE AYArLANAbILIr 

SILINDIr ASkISI

VÜcUT ŞEkLINI 
ALAN kALçA kEmErI 

sAYEsINDE EN uYGuN 
AğIrLIk DAğILImININ 

SAğLANmASI

zor koŞULLAr 
IçIN TASArLANmIŞ 

kUrTArIcI VE TAŞImA 
kULpU

İYI hAVALANDIrmA 
YApmASI VE DÜŞÜk 

AğIrLIğI SAğLAmASI 
IçIN AçIk ArkA pLAkA

Temiz hava tüpü özel taşıma paketi
SIrTLIğIN TEmIz hAVA TÜpÜ TAŞImA pAkET 
VErSIYoNU DA mEVcUTTUr. TEmIz hAVA TÜpÜ pAkETI 
kULLANILArAk ILAVE AVANTAjLAr ELDE EDErSINIz: 
DAhA IYI AğIrLIk DAğILImI, DÜŞÜk profIL VE bIr 
DÜŞmE ANINDA YÜk omUrgA ÜzErINE DAğILmAkTADIr.

bir veya iki temiz hava tüpü
SIrTLIk bIr VEYA IkI TEmIz hAVA TÜpÜYLE 
kULLANILAbILmE özELLIğINE SAhIpTIr. TEmIz hAVA 
TÜpÜNÜN moNTE EDILmESI koLAYDIr VE SADEcE Üç 
ILAVE ELEmANA IhTIYAç DUYULUr (T pArçASI, ASkI 
TUTUcU VE ArA hALkA).

mAkSImUm hArEkET 
EDEbILIrLIk: kALçA 

kEmErI VE omUz 
ASkISI bIrbIrINDEN 

bAğImSIzDIr.

- fArkLI koNUmDA 
koLAY AYArLAmA.

- kULLANIcIYA özEL 
SEçILEN bEDEN 
öLçÜLErI öN VE 
ArkADAN AçIkçA 
görÜLEbILIr.

- AhA öNCEDEN MoNtE 
EDILmIŞ TEmIz hAVA 
TÜpÜYLE VEYA 
SAhADA ArAç IçINDE 
AYArLANAbILmE 
özELLIğI.

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.



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. 

bAkImI koLAY 
TAkILIr rEgÜLATör

Az SAYIDA pArçALI 
DAYANIkLI TASArIm

GöMME 
gÜVENLIk VALfI

bÜYÜk koLAY 
TUTULUr EL çArkI

AçIkçA TANImLANmIŞ 
VE DöNEr bASINç 

öLçEr

kÜçÜk VE hAfIf 
UYArI DÜDÜğÜ

QSII-r
- özEL oLArAk TEmIz hAVA 

TÜpÜ TAŞImA pAkETI IçIN 
TASArLANmIŞ rEgÜLATör.

- SIrTLIğIN ArkA pLAkASINA 
ENTEgrE EDILmIŞ hAVA 
UYArISI VE kUrTArmA 
horTUmU

hızlı bağlantı kolaylığı
- TEmIz hAVA TÜpLErININ EN 

zor ŞArTLArDA  DAhI hIzLI 
VE koLAY DEğIŞTIrILmESI

- mEVcUT rEgÜLATör VE 
SILINDIr VALfLArINA 
TAkILAbILmE koLAYLIğI

- mEVcUT DoLDUrmA 
horTUmLArI ADApTör ILE 
kULLANILAbILmE özELLIğI

birden çok bağlantı seçeneği:
- horTUm hIzLI bAğLANTI ApArATI ILE VEYA 

hIzLI bAğLANTI ApArATI oLmAkSIzIN mASkEYE 
DoğrUDAN TAkILAbILmE özELLIğE SAhIpTIr.

- EkSTrA hAVA AmAcIYLA çEŞITLI çIkIŞLArIN 
bAğLANTISI IçIN STANDArTLAŞTIrILmIŞ ArAYÜz (IS 
VEYA EUro, Y VEYA T bAğLANTI ApArATI)

- İSTEğE UYArLANAN çözÜmLEr (ör; IkINcI bIr kIŞI 
IçIN ILAVE kUrTArmA horTUmU)



AçIk orTAm hAVASI 
böLmESI ÜzErINE 
YErLEŞTIrILmIŞ 
kIrmIzI koL ILE 

göSTErILmEkTEDIr.

mASkENIN Üç fArkLI 
EbADI mEVcUTTUr

moNTE EDILEN VALf 
kILITLI oLUp YANgINLA 
mÜcADELE SIrASINDA 

gEVŞETILEmEz.

DoğAL kAUçUk 
mASkE (SILIkoNLU 

oLArAk mEVcUTTUr)

NEfES ALmA VALfI 
IçErIYE gIzLENmIŞ 

koNUmU SAYESINDE 
korUNmAkTADIr

mÜkEmmEL SES 
ILETImINE SAhIp 

koNUŞmA DIYAfrAmI

“hUD” cAmLAr VE 
SESLI ILETIŞIm IçIN 

hAzIrLANmIŞTIr

mASkE kAYIŞLArI 
kAfA YApISINA 

UYAcAk ŞEkILDE 
TASArLANmIŞTIr

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.



S-N maskesi
YIVLI bAğLANTI (EN 148-1) 
VE NormAL bASINçLI

otomatik aktivasyonlu 
versiyon (ortam havası bölmesi olmadan)

ILk NEfESTE oTomATIk oLArAk çALIŞIr

S-pE maskesi
YIVLI bAğLANTI (EN 148-3) VE 
oTomATIk AkTIVASYoNLU

Spiromatic maske
oTomATIk AkTIVASYoNLU 
INTErSpIro kLASIk moDELI (TEk 
EbAT). SEçENEk oLArAk VIzör 
moNTE EDILmIŞ orTAm hAVASI 
böLmESI.

kask adaptörlü maske 
kASk IçIN özEL moDEL 
(TEk EbAT)

S-ESA maskesi
hIzLI bAğLANTI (DIN58600) 
VE oTomATIk AkTIVASYoNLU



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.

TEmİz hAVA TÜpLErİ VE 
AkSESUArLArI



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 ak-
sesuar 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.



inteRspiRo.CoM

P
ar

t N
o.

 3
14

22
A

19

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


