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SpiroCom bir yangın mahallindeki 
zorlu koşullara dayanabilecek şekilde 
tasarlanan tamamen yeni, küçültülmüş 
bir ses iletişim sistemidir. Yoğun ısıya 
dayanabilir, kritik durumlarda kullanışlı 
olan basitleştirilmiş fonksiyonları vardır 
ve güvenilirliği itfaiye görevlilerinin 
yanı sıra kurtarılmaya ihtiyacı olanların 
hayatını kurtarır.

Full duplex
SpiroCom sesle aktifleşmekte olup full 
duplex bir ekip radyosuna sahiptir. 
Ekipteki itfaiyeciler zorluk olmaksızın 
iletişim kurabilir ve hayati önem taşıyan 
temasları sürdürebilir. Bu durum daha 
etkili işbirliği ve risklerin en aza indir-
ilmesi ve hızlı ve başarılı performans 
için fırsatların artması ile sonuçlanır. 
Aynı zamanda, SpiroCom telsiz trafik 
kontrolü sunar ve sadece ekip ve ko-

muta eden kişi mahaldeki gerekli 
iletişimi duyabilirler. Ortamdaki bozucu 
gür-ültü sesinin azaltılması bütün 
Spiro-Com sisteminde duyulabilirliği 
artırır. 

Uzun mesafe iletişim
Her bir itfaiyeci ekibinde tek bir 
kişide bulunan uzun mesafeli telsizi 
vasıtasıyla komuta eden görevli ile te-
mas kurabilir. Operasyona dahil olan 
herkes için mükemmel iletişim ve du-
rumu şeffaf olarak gözden geçirme 
imkanı sunar. Eğer bir radyo frekansı 
kapanırsa, dış teması sağlamak için 
otomatik olarak değiştirilir.

Entegre edilmiş ses yükselticisi
SpiroCom ve ses yükselticisi sayesin-
de itfaiyeciler ortamın ve gürültü sevi-
yesinin ekstra ses yüksekliği gerektirdiği 
kritik durumlar sırasında zordaki insan-
larla da iletişim kurabilirler. Hayati 
önem taşıyan talimatlar ve sakinleştirici 
bilgiler verilebilir ve tahliye işlemleri 
düzenli bir şekilde yapılabilir.

Ekip çalışması iyi, açık bir iletişim gerektirir ve SpiroCom bunu 
kolay ve etkin hale getirir. Maskeye monte edilen SpiroCom cihazı 
herhangi bir tuşa basmaksızın ahizasiz ekip konuşması, entegre ses 
yükseltici ve kablosuz telsiz arayüzü kombinasyonu ile eşsizdir.
Küçük boyutları, büyük etkisi ile – SpiroCom güvenlikte ulaşılan en 
son teknolojisi ile bir adım değişikliğidir.

SPIROCOM İLE 
YANGIN ESNASINDA 
EN ETKİN İLETİŞİM

GELIŞTIRME FAALIYETLERIMIZE TECRÜBE 
KILAVUZLUK ETMEKTEDİR.





Ekip telsizi
– Kısa menzilli telsiz cihazı
– Sesle aktifleştirilen
– Full duplex
– Ekip içerisinde ahizesiz konuşma
– Görüş mesafesi uzun olduğunda 100 metreye kadar menzil

Uzun menzilli telsizin aktifleştirilmesi
– Kolay erişimli PTT düğmesi (Bas Konuş) 
– Ekip içerisindeki herkes uzun menzilli telsizi aktifleştirebilir
– Dışarıdan gelen emirler ekip içerisindeki herkese ulaşır
– Ekipte bir veya daha fazla sayıda uzun menzilli telsiz aparatı bulunabilir
– Menzil seçilen uzun menzilli telsize bağlıdır

Daha etkin duyulabilirlik
– Duyulabilirliğin artması için ses yükselticisi
– Ses şiddeti kontrolü
– Arka plan gürültüsünün aktif olarak azaltılması
– Ekran ve LED göstergesi

Pil Kapasitesi
– 35 saate kadar düzenli kullanım.
– Bekleme süresi 1 yıldan fazla
– Düşük pil uyarısı

Frekans
– Avrupa 868 MHz
– Amerika Birleşik Devleti 915 MHz

Standartlar
– ATEX EEx ia IIC T4
– UL 913 Sınıf 1, Bölüm 1, Grup A, B, C & D
– FCC
– EMC
– NIOSH
– NFPA 1981
– EN 137

ZORLU 
MÜCADELELER 
IÇIN ZORLU 
GERÇEKLER



AYARLANABİLİR 
HOPARLÖRLER

TEHLİKEDE OLAN 
İNSANLARLA 
İLETİŞİM İÇİN SES 
YÜKSELTİCİ

KULLANICIYI UYARI 
IŞIĞI (BAS-KONUŞ / 
PIL / SESSIZ)

SES ŞİDDETİ 
KONTROLÜ

AKTIFLEŞTIRMEYI 
KOLAYLAŞTIRICI 
BAS KONUŞ (PTT)  
OMUZ ÜZERİ VEYA 
DUVARA KARŞI

KONUŞMA 
DİYAGRAMI IÇINDE 
MIKROFON

Adaptör
•  TAKýM IÇI KONUþMA IÇIN 

KANAL AYARLANABILME 
öZELLIðI

• GÖSTERGE

Adaptörlü telsiz
•  MEVCUT TELSIZE BAðLANýR

•  KABLOSUZ

• BAþKA TELSIZ 
FREKANSLARýNDAN 
ETKILENMEZ



GÜVENLİK GÜÇLÜ 
PARÇALARDAN 
İBARET BİR 
BÜTÜNLÜKTÜR

Interspiro’nun kişisel korunma ekip-
manı günümüzde bütün dünyada 
bulunmaktadır ve yangın ve acil du-
rumlarda günlük olarak kullanıl-
maktadır.

Devam eden tecrübelerin sonucun-
da kendi korunma ekipmanlarımızı ve 
entegre iletişim sistemlerini sürekli 
geliştirebilecek durumdayız.

SpiroCom
Gelişme hızlıdır ve Interspiro birçok 
alanda lider konumundadır. SpiroCom 

modern iletişim teknolojisinde özlemi 
çekilen bir adımdır. Ekip zor işlerde 
kullanılacak ve kişisel güvenliğini 
sağlamaya yardımcı olacak ilave 
kullanışlı ve güvenilir bir araç sahibi 
olmuştur.

SpiroGuide
Operasyonlar sırasında itfaiyecilerin 
kritik durumlarının denetlenmesinde 
etkili ve işlevseldir. SpiroGuide en son 
teknolojik gelişmedir ve ihtiyaç olanı 
sunmaktadır. Otomatik çalıştırma testi, 

entegre edilmiş hareketsizlik alarmı, 
denetleme birimi ve günlük fonksiyonu, 
bunların hepsi SpiroGuide’ın pratik 
yönleridir ve yerinde çalışılırken hayati 
fonksiyonlardır.

SpiroLink
SpiroLink telemetric sistemi olay ma-
hallindeki durumun yönetilmesi için es-
nek ve etkili bir denetim merkezi 
sunmaktadır. Son derece şeffaf olan 
arayüzü hız ve doğru kararlar gerektiren 
işler için özel olarak geliştirilmiştir.

Interspiro markası birçok kıtada ve kurtarma hizmetleri ve 
yangınla mücadele işindeki farklı profesyoneller arasında 
bulunmaktadır. Ekipman işin sadece yerinde yapılabileceği eşsiz 
bir deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir.
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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

Merkez: İkitelli OSB Aykosan Sanayi 2.Kısım  
5.Ada C Blok 34490 Başakşehir / İSTANBUL
Tel:    +90 (212) 671 28 00 Pbx 
Gsm: +90 (533) 395 06 98-99
Faks: +90 (212) 671 99 27 www.kivancgroup.com / info@kivancgr -oup.com


