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DIVATOR
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένα τραγικό ατύχημα με λεωφορείο στη Σουηδία μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενέτεινε τις ανησυχίες
ότι οι δύτες δεν θα μπορούσαν να μεταβούν γρήγορα
στο τόπο της συντριβής. Η σουηδική κυβέρνηση ζήτησε
από την Interspiro (υπό την επωνυμία «AGA» εκείνη τη
περίοδο) εάν θα μπορούσε να παρέχει μια συσκευή κατάδυσης ταχείας ανάπτυξης για επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης.
H Interspiro ξεκίνησε ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα και το 1948 παρουσιάστηκε στις
σουηδικές αρχές η πρώτη στον κόσμο υποβρύχια αναπνευστική συσκευή για έρευνα και διάσωση.
Η συσκευή, που συνήθως αναφερόταν ως «σιδερένιο κρεβάτι» (λόγω του σχήματος του φέροντος πλαισίου), διέθετε μια βαλβίδα αναπνοής με λειτουργία εισπνοής και εκπνοής στο ίδιο διάφραγμα. Η πρώτη από τις πολλές καινοτομίες Interspiro στον χώρο της κατάδυσης.
Σήμερα, 60 χρόνια αργότερα, η τελευταία γενιά του SCUBA - DIVATOR της Interspiro εξακολουθεί
να είναι η προτιμώμενη επιλογή για τους επαγγελματίες δύτες σε όλο τον κόσμο.
Η φιλοσοφία της Interspiro προσεγγίζει τον εξοπλισμό κατάδυσης ως πλήρες σύστημα. Ο λόγος
είναι απλός και προφανής, η προσφορά του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας για τους
επαγγελματίες δύτες.

© 2015 Interspiro AB, Σουηδία.
Η παρούσα δημοσίευση περιέχει ή παραπέμπει σε αποκλειστικές πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Interspiro® και DIVATOR® είναι σήματα κατατεθέντα της Interspiro. Απαγορεύεται η αντιγραφή, φωτοτύπηση,
αναπαραγωγή, μετάφραση ή μετατροπή της παρούσας δημοσίευσης σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, εν όλω
ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση από την Interspiro. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές ή ενημερώσεις στην παρούσα
δημοσίευση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Η μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR είναι η μάσκα με τις περισσότερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα κι αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα προϊόντα Interspiro, είναι πολύ πιθανό ότι έχετε δει την
μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR σε επαγγελματίες δύτες στην
τηλεόραση.
Αλλά η πραγματική μαγεία δεν είναι η μάσκα, αλλά μάλλον η ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής που διαθέτει χαμηλή αντίσταση αναπνοής,
υψηλή ικανότητα παροχής αέρα και εξαιρετική αντοχή σε επικίνδυνα
υγρά.

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
Η μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR αποτελείται από μια ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής με υψηλή ικανότητα παροχής αέρα και χαμηλή αντίσταση αναπνοής. Η βαλβίδα αναπνοής DIVATOR διατίθεται
είτε χωρίς πίεση ασφαλείας, είτε με πίεση ασφαλείας για κατάδυση σε μολυσμένα ύδατα.
Η ειδικά σχεδιασμένη ομματοθυρίδα προσφέρει στους δύτες άριστο οπτικό πεδίο, μειώνοντας παράλληλα τη θετική πλευστότητα. Η μάσκα ολoκλήρου προσώπου μπορεί να δεχτεί προειδοποίηση περιορισμένης υπολειπόμενης ποσότητας αέρα στο σύστημα οπτικής απεικόνισης (HUD) και θυρίδα DIVATOR, μια
βαλβίδα αναπνοής αέρα περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα στους δύτες να φορούν τη μάσκα, ενώ
βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
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Η ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής DIVATOR είναι μία από τις
πλέον δοκιμασμένες διαθέσιμες βαλβίδες αναπνοής. Η απόδοσή της διασφαλίζεται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες: λάσπη, πετρέλαιο και ταχείας ροής ψυχρά ρεύματα δεν επιδρούν
σημαντικά στην απόδοση.

2

Η μικρού όγκου ομματοθυρίδα μειώνει τη θετική πλευστότητα
που προκαλείται από τον αέρα εντός της μάσκας.
Ο «νεκρός χώρος» χαμηλού όγκου περιορίζει την επανεισπνοή
CO2.

3

Το νερό από το εσωτερικό της μάσκας DIVATOR εξέρχεται πολύ
εύκολα πιέζοντας απλά το πλήκτρο πρόσθετης παροχής αέρα
και συγκρατώντας την μάσκα στο πρόσωπο.

4

Η μάσκα διαθέτει υποδοχές για διορθωτικά γυαλιά και είναι
σχεδιασμένη για υποβρύχια επικοινωνία. Οι δυνατότητες
επικοινωνίας ενισχύονται από το σχεδιασμό της ροής αέρα, που
μειώνει σημαντικά το θόρυβο λόγω στροβιλισμών.

5

6

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με βαλβίδα αναπνοής
Κωδικός

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με θυρίδα ατμ. Αέρα και
βαλβίδα αναπνοής

Περιγραφή
Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, χωρίς
πίεση ασφαλείας
Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, με
πίεση ασφαλείας

96319-14

Περιγραφή
Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, χωρίς
πίεση ασφαλείας

96319-15

Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, με
πίεση ασφαλείας

96319-03

Μάσκα γκρι χρώματος από
φυσικό ελαστικό, χωρίς πίεση
ασφαλείας

96319-12

Μάσκα γκρι χρώματος από
φυσικό ελαστικό χωρίς πίεση
ασφαλείας

96319-04

Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό, με πίεση ασφαλείας

96319-13

Μάσκα γκρι χρώματος από
φυσικό ελαστικό με πίεση
ασφαλείας

96319-16

Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, χωρίς
πίεση ασφαλείας

96319-17

Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, με
πίεση ασφαλείας

96319-20

Μάσκα μαύρου χρώματος από
φυσικό ελαστικό χωρίς πίεση
ασφαλείας

96319-21

Μάσκα μαύρου χρώματος
από φυσικό ελαστικό με πίεση
ασφαλείας

96319-01
96319-02

96319-05
96319-06
96319-10

96319-11

Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, χωρίς
πίεση ασφαλείας
Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, με
πίεση ασφαλείας
Μάσκα μαύρου χρώματος από
φυσικό ελαστικό, χωρίς πίεση
ασφαλείας
Μάσκα μαύρου χρώματος από
φυσικό ελαστικό, με πίεση
ασφαλείας

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου χωρίς βαλβίδα αναπνοής
Κωδικός

Κωδικός

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με θυρίδα ατμ. Αέρα,
χωρίς βαλβίδα αναπνοής

Περιγραφή

Κωδικός

Περιγραφή

336190901

Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη

97265-02

Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη

336190852

Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό

97265-01

Μάσκα γκρι χρώματος από
φυσικό ελαστικό

336101161

Μάσκα σιλικόνης, μαύρη

97265-03

Μάσκα σιλικόνης, μαύρη

97771-01

Μάσκα μαύρου χρώματος από
φυσικό ελαστικό

97265-05

Μάσκα μαύρου χρώματος από
φυσικό ελαστικό

Ομματοθυρίδα με θυρίδα ατμ. αέρα
Κωδικός
96962-01

ΘΥΡΙ∆Α ΑΤΜ. ΑΕΡΑ
Η θυρίδα ατμ. αέρα DIVATOR αποτελείται από μια βαλβίδα αναπνοής αέρα περιβάλλοντος που βρίσκεται στο πλάι
της ομματοθυρίδας της μάσκας ολοκλήρου προσώπου - δεν παρεμβάλλεται στο οπτικό πεδίο και παρέχει στο δύτη
αέρα περιβάλλοντος, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή στην επιφάνεια.
Η λειτουργία της θυρίδας είναι εύκολη: ανοίγει με τράβηγμα προς τα έξω και κλείνει με απλό πάτημα.
Η εισπνοή αέρα περιβάλλοντος δεν θα αυξήσει μόνο τη χρονική διάρκεια της φιάλης, αλλά θα δώσει επίσης τη
δυνατότητα στο δύτη να φορά την μάσκα ολοκλήρου προσώπου, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή
Ομματοθυρίδα με τοποθετημένη θυρίδα. Για αναβάθμιση της
μάσκας.

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΩΠΙ∆ΑΣ

Βαλβίδα αναπνοής για μάσκα
ολοκλήρου προσώπου

Βάρη (μολύβια) ομματοθυρίδας προσωπίδας

Κωδικός

Περιγραφή

336101149

Μαύρη με πίεση ασφαλείας

336101150

Μαύρη χωρίς πίεση ασφαλείας

Κωδικός
336190854

Περιγραφή
Βάρη ομματοθυρίδας προσωπίδας, πλήρη, ζεύγος (2 x 350
γραμμάρια)

Κάλυμμα προσωπίδας
Κωδικός
Κωδικός

Περιγραφή

460190555

Περιγραφή
Μπροστινό κάλυμμα μαύρου
χρώματος για την προσωπίδα
πλήρους κάλυψης προσώπου.

Κωδικός

Περιγραφή

96496-51

οράσεως εντός της προσωπίδα

97199-02
ασφαλείας.

Κωδικός
97199-01

Περιγραφή

πίεση ασφαλείας.

Μαξιλαράκι εξίσωσης της πίεσης
Κωδικός
88542-51

Επιστόμιο
Κωδικός

Περιγραφή

336190353

Πλήρες κιτ επιστομίου, για μετατροπή της βαλβίδας αναπνοής,
χωρίς πίεση ασφαλείας.

Περιγραφή
Μαξιλαράκι εξίσωσης της πίεσης,
τεσσάρων θέσεων, από ελαστικό
EPDM

Ιμάντας κεφαλής
Ο ιμάντας κεφαλής είναι ενιαίος κατασκευασμένος από
φυσικό ελαστικό.
Κωδικός
460190457

Περιγραφή
Σύστημα πρόσδεσης κεφαλής,
φυσικό καουτσούκ, μαύρο

Τσάντα προσωπίδας
Κωδικός

Περιγραφή

96484-51

Τσάντα αποθήκευσης προσωπίδας

96484-52

Τσάντα αποθήκευσης προσωπίδας
με στήριγμα ετικέτας ιδιοκτήτη.

331950280

Τσάντα προσωπίδας με χειρολαβή

ΒΑΡΗ ΟΜΜΑΤΟΘΥΡΙ∆ΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ∆ΑΣ
Τα βάρη ομματοθυρίδας της προσωπίδας DIVATOR μπορούν να προσαρμοστούν στην προσωπίδα για
την αντιστάθμιση της άνωσης.
Κατά την κατάδυση για μεγάλες χρονικές περιόδους, η χρήση βαρών μάσκας αποτελεί τη συνιστώμενη
πρακτική.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με θυρίδα ατμοσφαιρικού αέρα.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (HUD)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν δύο εκδόσεις HUD, μία έκδοση με επίπεδο προειδοποίησης στα 55 bar/800 psi και μία με επίπεδο προειδοποίησης
στα 80 bar/1160 psi. Το HUD διαθέτει σύνδεση 7/16 ιντσών HP
γενικής χρήσης, η οποία προσαρμόζεται στους περισσότερους
τυπικούς ρυθμιστές κατάδυσης.

Με το σύστημα στήριξης του βοηθητικού εξοπλισμού μπορείτε
εύκολα να στηρίξετε αξεσουάρ στην μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR, όπως το ασπίδιο Συγκόλλησης Interspiro, το
φακό κατάδυσης, συσκευή βίντεο κεφαλής ή οποιαδήποτε διάταξη φωτισμού.

HUD με επίπεδο προειδοποίησης 55 bar/800 psi

Σύστημα στήριξης βοηθητικού εξοπλισμού
.Κωδικός
Περιγραφή

Κωδικός

Περιγραφή

30582-51

Ράβδος στήριξης (για την τοποθέτηση στην αριστερή
ή δεξιά πλευρά της μάσκας)

30584-51

Βάση στήριξης γενικής χρήσης (περιλ. σφιγκτήρες
σωλήνα 2 μεγεθών)

Με καλώδιο 1,2 μέτρων (47’’) (Για MK II)

32315-51

Συρόμενη βάση στήριξης (για φακό κατάδυσης)

Με καλώδιο 2,45 μέτρων (96’’) (Για MK III)

32316-51

Φακός κατάδυσης (απαιτούνται 2 μπαταρίες AA/LR,
δεν περιλαμβάνονται)

30581-51

Ασπίδιο συγκόλλησης* (Περιλαμβάνεται τζάμι
συγκόλλησης σκίασης DIN 7)

31118-51

Τζάμι αυτοσκίασης (3-10 DIN)

89100-01

Με καλώδιο 1,75 μέτρων (68’’) μέτρων (Για MOD)

89100-02

Με καλώδιο 2,95 μέτρων (116’’) (Για MK III)

89100-03

Με καλώδιο 1,45 μέτρων (57’’) (Για σωλήνα 820-860 mm)

89100-04
89100-05

HUD με επίπεδο προειδοποίησης 55 bar/800 psi
Κωδικός

Περιγραφή

89100-11

Με καλώδιο 1,75 μέτρων (68’’) (Για MOD)

89100-12

Με καλώδιο 2,95 μέτρων (116’’) (Για MK III)

89100-13

Με καλώδιο 1,45 μέτρων (57’’) (Για σωλήνα 820-860 mm)

89100-14

Με καλώδιο 1,2 μέτρων (47’’) (Για MK II)

89100-15

Με καλώδιο 2,45 μέτρων (96’’) (Για MK III)

* Για την τοποθέτηση απαιτούνται δύο ράβδοι στήριξης (P/N 30582-51).

32315-51

32316-51

Σύνδεσμοι HUD
Κωδικός

Περιγραφή

31118-51

97193-51

Κιτ σύνδεσης HUD για ρυθμιστές DIVATOR

89140-01

Σύνδεση HP 7/16 ρυθμιζόμενη + αρσενικό/θηλυκό G 1/8

89140-02

Σύνδεση HP 7/16 ρυθμιζόμενη + αρσενικό/θηλυκό M8x1

30582-51

30584-51

Καλύμματα καλωδίων HUD για MKIII
Κωδικός

30581-51

Περιγραφή

32103-51

Κάλυμμα για αναπνευστικό σωλήνα 560 mm (22”)

32103-52

Κάλυμμα για αναπνευστικό σωλήνα 730 mm (29”)

32103-53

Κάλυμμα για μανόμετρο 780 mm (31”)

32103-54

Κάλυμμα για ρυθ.αναπνευστικό σωλήνα 1020 mm (40”)
30582-51

DIVATOR HUD

32316-51

97193-51

89140-01

89140-02

32103-51
32103-52
32103-53
32103-54

30581-51 &
2 x 30582-51

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
Οι ρυθμιστές κατάδυσης της Interspiro διαθέτουν εξαιρετικά
υψηλή ικανότητα ροής. Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει ότι η
ενδιάμεση πίεση που οδηγεί στη βαλβίδα αναπνοής είναι σταθερή
και δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές πίεσης στην παροχή αέρα ή
από το βάθος κατάδυσης.
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RS4
Ο ρυθμιστής DIVATOR RS4, με τον εξαιρετικά ανθεκτικό σχεδιασμό του και την υψηλή
απόδοση, έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τις πιο υψηλές απαιτήσεις από τους πιο
δύσκολους επαγγελματίες χρήστες.
Ο RS4 είναι μια νέα εναλλακτική επιλογή ρυθμιστών στους επαρκώς δοκιμασμένους
ρυθμιστές MKII και P+ που διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια από την Interspiro.

4

3
5

6
2
1

6

1

Πίεση ασφαλείας για την διασφάλιση απουσίας ψύξης.

4

Περιστρεφόμενοι έξοδοι για βελτιωμένη εργονομία.

2

Ανθεκτικός στις κρούσεις σχεδιασμός με ελαστικό κάλυμμα.

5

Δυνατότητα χρήσης με μονή φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

3

Δυνατότητα για έως και 4 εξόδους χαμηλής πίεσης για
την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης.

6

Διατίθεται με σύνδεσμο φιάλης τύπου DIN ή
προσαρμογέα σύζευξης (Yoke)

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RS4

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 2 εξόδων (στεγανή στολή/BC)

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 4 εξόδων + DP1

Μία έξοδος διαθέτει βαλβίδα υπερπίεσης. Οι δύο έξοδοι Υψηλής Πίεσης (HP) φέρουν τυφλές τάπες. Παραδίδεται χωρίς μανόμετρο.

Παραδίδεται με σύνδεση για μονάδα παροχής επιφανείας DP1
και βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα)..

Κωδικός

Κωδικός

Περιγραφή

32940-01

Σύνδεσμος φιάλης τύπου DIN

32940-02

Σύνδεσμος φιάλης Yoke

32970-01
32970-02

32970-11

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 2 εξόδων + DP1 (στεγανή στολή/BC)

32970-12

Παραδίδεται με σύνδεση για μονάδα παροχής επιφανείας DP1
και βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα).

32970-21

Κωδικός
32960-01
32960-02

32960-11
32960-12

Περιγραφή
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης DIN
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης Yoke

32970-22

Περιγραφή
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης DIN
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης Yoke
Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης DIN
Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης Yoke
Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς
μανόμετρο
Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς
μανόμετρο

Ρυθμιστής RS4 P+

Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης DIN

Κωδικός

Περιγραφή

32980-01

Ρυθμιστής RS4 P+

Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης Yoke

32960-21

Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς
μανόμετρο

32960-22

Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς
μανόμετρο

Βασικό μανόμετρο
Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 4 εξόδων
Παραδίδεται με βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα).
Κωδικός
32950-01
32950-02

32950-11
32950-12
32950-21
32950-22

Περιγραφή
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης DIN
Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος
φιάλης Yoke

Κωδικός

Περιγραφή

32948-01

Μανόμετρο (Bar)

32948-02

Μανόμετρο (Psi)

Βαθύμετρο
Κωδικός

Περιγραφή

32941-51

Κλίμακα σε μέτρα

Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης DIN

32941-52

Κλίμακα σε πόδια

Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος
φιάλης Yoke
Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς
μανόμετρο
Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς
μανόμετρο

Πυξίδα
Κωδικός

Περιγραφή

32942-01

Για το βόρειο ημισφαίριο

32942-02

Για το νότιο ημισφαίριο
32941-51 / 32941-52

32948-01 /
32948-02

32942-01 / 32942-02
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MKIII
Ο ρυθμιστής DIVATOR MKIII διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό με δύο ρυθμιστές πρώτου
σταδίου ενσωματωμένους σε μία μονάδα. Επομένως, αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα ασφαλείας και διαθέτει εύχρηστο μηχανισμό (Pull for Air) μετάβασης στη ρεζέρβα ή
στον αέρα αποσυμπίεσης (Bail-out), με απλό τράβηγμα της χειρολαβής προς τα έξω. Ο
ρυθμιστής MKIII διαθέτει θύρα εισόδου παροχής επιφανείας για τη μονάδα DP1.
Όλοι οι ρυθμιστές MKIII παρέχονται με: κύριο αναπνευστικό σωλήνα, σωλήνα και βαλβίδα αναπνοής τύπου Octopus. Επιπλέον, ο ρυθμιστής MKIII μπορεί να παραδοθεί με ή
χωρίς ρυθμιστή πλευστότητας και σωλήνες στεγανής στολής.

3

6

2

7

5
1

1

Οι δύο ρυθμιστές πρώτου σταδίου που ενσωματώνονται σε μία
μονάδα, προσφέρουν στο δύτη αρκετές επιλογές για την
αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων.

2

Σχεδιασμένος να προσφέρει στο δύτη τουλάχιστον δύο πηγές
παροχής αέρα, δύο πηγές πλήρωσης αέρα και δύο τρόπους για
την απομόνωση σε περίπτωση απώλειας αέρα.

3

Ασφαλής μετάβαση σε λειτουργία αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)
με ένα απλό «τράβηγμα προς τα έξω».

4

Το κλείσιμο του κύριου ρυθμιστή μπορεί να επιτευχθεί με
ένα απλό «πάτημα».

5

Θύρα εισόδου παροχής επιφανείας DP1.

6

Ενσωματωμένη λειτουργία αποσυμπίεσης
(Bail-out).

7

Έξοδοι για σύνδεση BC, για στεγανή στολή και
σύστημα Octopus.

4

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MKIII

Ρυθμιστής MKIIΙ - Έκδοση BAR
Κωδικός
30026-01

Περιγραφή
Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή
(μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 0,75 μέτρα / 2,5 ft)

Ρυθμιστής MKIII - Έκδοση PSI
Κωδικός
30026-06

Περιγραφή
Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή
(μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 0,75 μέτρα / 2,5 ft)

30026-02

Ρυθμιστής, με τυφλές τάπες (χωρίς σωλήνες)

30026-07

Ρυθμιστής, με τυφλές τάπες (χωρίς σωλήνες)

30026-03

Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή
(μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 1 μέτρο / 3,3 ft)

30026-08

Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή
(μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 1 μέτρο / 3,3 ft)

Στηρίγματα και ιμάντες για ρυθμιστή MKIII
Κωδικός

Περιγραφή

99099-51

Ιμάντας στήριξης, με βρόγχο
σωλήνα

88139-52

Κορδόνι στήριξης με γαντζάκι
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

Ρυθμιστής MKII
Ο ρυθμιστής DIVATOR MKII έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και έχει
αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι προσφέρει απρόσκοπτη χρήση σε επαγγελματίες δύτες
από την Αρκτική έως τον Ισημερινό. Το ευανάγνωστο μανόμετρο και ο ρυθμιστής είναι
εγκεκριμένα για χρήση σε ψυχρά ύδατα.
Ο ρυθμιστής MKII μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί σε ποικιλία διαμορφώσεων, π.χ. με
βαλβίδα αναπνοής τύπου Octopus ή με σωλήνα στεγανής στολής. Ο ρυθμιστής MKII είναι
έτοιμος για χρήση με τη μονάδα παροχής επιφανείας DP1. Όλοι οι ρυθμιστές παραδίδονται με αναπνευστικό σωλήνα.

2

1

5

3

4
6

1

Βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα) και σύνδεσμος μονάδας
παροχής επιφανείας στην περιοχή του θώρακα.

2

Εγκεκριμένος για χρήση σε ψυχρά ύδατα.

3

4

Η βαλβίδα αποθέματος αέρα επανέρχεται
αυτόματα σε πιέσεις άνω των 100 bar (1450 psi).

5

Ταχυσύνδεσμος για εξωτερική πηγή αέρα, όπως η
μονάδα παροχής επιφανείας DP1.

6

Η λειτουργία αποσυμπίεσης (Bail-out) διατίθεται
ως προαιρετικό στοιχείο.

Ο έλεγχος λειτουργίας της βαλβίδας αποθέματος αέρα μπορεί
να πραγματοποιηθεί πριν την κατάδυση.
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

Ρυθμιστής MKII

Ρυθμιστής MKII - Έκδοση BAR
Η βασική έκδοση του ρυθμιστή MKII, διατίθεται με μανόμετρο
και μία έξοδο χαμηλής πίεσης.
Κωδικός

Περιγραφή

336191075

Ρυθμιστής

336190377

Ρυθμιστής με βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)

96727

Ρυθμιστής με βαλβίδα Bail-out. Μόνο για καταδύσεις
με μονάδα παροχής επιφανείας με DP1,

Ρυθμιστής MKII
(336191075)

MKII ρυθμιστής, στροφέας 4 εξόδων - Έκδοση BAR
Ρυθμιστής MKII σε έκδοση Bar, εφοδιασμένος με στροφέα 4
εξόδων χαμηλής πίεσης.
99083-05

Κωδικός

Περιγραφή
Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα
αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)

99083-06

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα αποθέματος
αέρα και HUD 55 bar

99083-07

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα Bail-out

99083-08

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα Bail-out και
55 bar HUD

99083-09

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων

Βαλβίδα αποθέματος αέρα
(ρεζέρβα) MKII (336190377)

Βαλβίδα Bail-out MKIΙ
(96727)

MKII ρυθμιστής, στροφέα 4 εξόδων - Έκδοση PSI
Ρυθμιστής MKII σε έκδοση Psi, εφοδιασμένος με στροφέα 4
εξόδων χαμηλής πίεσης.
Κωδικός

Περιγραφή

99083-01

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα
αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)

99083-02

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα αποθέματος
αέρα (ρεζέρβα) και HUD 55 bar

99083-03

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα Bail-out

99083-04

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα Bail-out και
55 bar HUD

99083-11

Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων

Στηρίγματα και ιμάντες για το ρυθμιστή MKIII
Κωδικός
30824-51

Περιγραφή
Ιμάντας στήριξης ρεζέρβας MKII

Στροφέας 4 εξόδων

Ρυθμιστής MKII
με στροφέα 4
εξόδων, βαλβίδα
αποθέματος αέρα
(ρεζέρβα) και HUD
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ΦΙΑΛΕΣ

ΦΙΑΛΕΣ
Η Interspiro χαράσσει το δρόμο προς την κατάδυση με φιάλες από
συνθετικό υλικό - το σύστημα DIVATOR Lite - με βελτιωμένη εργονομία
και απλοποιημένη διαχείριση, σε συνδυασμό με άριστη ισορροπία και
ουδέτερη πλευστότητα στο νερό.
Τόσο οι χαλύβδινες φιάλες με το άριστα ισορροπημένο χαμηλό προφίλ
όσο και οι συνθετικές φιάλες διαθέτουν το σύστημα ταχυσύνδεσης για
την τοποθέτηση σε DIVATOR BC ή σε σύστημα ιμάντων.
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ΦΙΑΛΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ DIVATOR LITE
Το σύστημα DIVATOR LITE της Interspiro, είναι το πρώτο, πλήρες, επαγγελματικό σύστημα κατάδυσης
σχεδιασμένο ειδικά για τους δύτες έρευνας και διάσωσης. Το σύστημα φιάλης DIVATOR LITE συνδυάζει
μια εξαιρετικά ελαφριά, μη μεταλλική φιάλη από συνθετικό υλικό, με ισορροπημένο και ρυθμιζόμενο
σύστημα βαρών. Το σύστημα αυτό αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και την άνεση του δύτη.
Οι χαλύβδινες φιάλες DIVATOR διαθέτουν πολύ χαμηλό προφίλ, χωρίς προεξέχοντα τμήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο παγίδευσης σε εμπόδια και διασφαλίζοντας λιγότερη αντίσταση στο νερό. Ο σχεδιασμός της φιάλης είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για καταδύσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

2

1

3

4

5

7
6

1

Οι ελαφρύτερες φιάλες κατάδυσης εκτός υδάτων στον κόσμο

5

Βάρη αντιστάθμισης με δυνατότητα αφαίρεσης μεταξύ των φιαλών

2

Άριστη ισορροπία κάτω από το νερό

6

Η θέση του ρυθμιστή απλοποιεί το χειρισμό του κλείστρου της φιάλης
και η λαβή μεταφοράς προστατεύει το ρυθμιστή

3

Το χαμηλό προφίλ επιτρέπει ασφαλέστερη πρόσβαση σε
στενούς χώρους και ελαχιστοποιεί την αντίσταση σε ρεύματα

7

4

Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης φιάλης σε σύστημα
πρόσδεσης ή BC

Η πρώτη συνθετική φιάλη που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο
Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT) για υποβρύχια χρήση στις Ηνωμένες
Πολιτείες
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ΦΙΑΛΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ DIVATOR LITE

Φιάλες DIVATOR LITE - με έγκριση PED & CE
Κωδικός

Φιάλες DIVATOR LITE - Αντιμαγνητικές

Περιγραφή

Κωδικός

98853-01

Συστοιχία φιαλών 323,4 (2040 L / 72 ft3)

98855-01*

Συστοιχία φιαλών 325 (3000 L / 106 ft3)

98857-01

Συστοιχία φιαλών 326,7 (4020 L / 142 ft3)

98857-04

Συστοιχία φιαλών 326,7 με σύνδεση εύκολης πλήρωσης, για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο
ρυθμιστή

88410-901*

Αντιμαγνητική συνθετική φιάλη,
1 λίτρο, 300 bar, δεξιά.

88410-905*

Αντιμαγνητική συνθετική φιάλη,
1 λίτρο, 300 bar, αριστερή.

*Κατόπιν αιτήματος, πιθανότητα παραγγελίας
ελάχιστης ποσότητας.

*Κατόπιν αιτήματος, πιθανότητα παραγγελίας ελάχιστης ποσότητας.

Βάρη φιάλης DIVATOR LITE

Φιάλες DIVATOR LITE - με έγκριση DOT
Κωδικός

Κωδικός

Περιγραφή

97520-11

98853-02

Συστοιχία φιαλών 323,4

98857-02

Συστοιχία φιαλών 326,7

97520-12

98857-05

Συστοιχία φιαλών 326,7 με σύνδεση εύκολης πλήρωσης, για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο
ρυθμιστή

97520-13

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση
Κωδικός
32300-01

Περιγραφή
Βάρος 13,8 kg για συστοιχία
φιαλών 326,7
Βάρος 11,4 kg για συστοιχία
φιαλών 325 ή 326,7
Βάρος 9,3 kg για συστοιχία
φιαλών 323,4

Αξεσουάρ συστήματος βαρών φιάλης

Περιγραφή

Κωδικός

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι φιάλες παραδίδονται από προεπιλογή χωρίς
αέρα (μόνο με πίεση ασφαλείας). Για την παράδοση γεμάτων
φιαλών, προσθέστε το στοιχείο αυτό (ίδια ποσότητα με την
ποσότητα των φιαλών)

97869-51
97869-52

88199-51

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών
Κωδικός

Περιγραφή

Περιγραφή
Υποκατάστατο βάρους για
συστοιχία φιαλών 325 ή 326,7
Υποκατάστατο βάρους για
συστοιχία φιαλών 323,4
Κιτ προστασίας χειρολαβής για 5
βάρη φιάλης. Για τοποθέτηση σε
παλαιότερου τύπου βάρη φιάλης
ή ως ανταλλακτικό.

Περιγραφή

31710-51

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών

31710-52

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών,
συσκευασία των 10

31710-53

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών,
συσκευασία των 100

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΑΛΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

324

300 BAR
(ΠΙΕΣΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΙΑΛΩΝ

ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΗΣ
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ)

ΦΙΑΛΕΣ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
Οι χαλύβδινες φιάλες DIVATOR διαθέτουν πολύ χαμηλό προφίλ, χωρίς προεξέχοντα τμήματα,
μειώνοντας τον κίνδυνο παγίδευσης σε εμπόδια και διασφαλίζοντας λιγότερη αντίσταση στο
νερό. Ο σχεδιασμός της φιάλης είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για καταδύσεις σε απαιτητικά
περιβάλλοντα.
Οι συστοιχίες φιαλών και οι μονές φιάλες DIVATOR από χάλυβα διαθέτουν κλείστρο φιάλης σε
προσιτό σημείο και σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης για το σύστημα πρόσδεσης DIVATOR ή τη μονάδα BCW.

Συστοιχία χαλύβδινων φιαλών
Κωδικός
98412-02
98412-04
98411-02
98411-04
98411-03

98411-05

Περιγραφή
Συστοιχία φιαλών 324 PED (2400
L / 85 ft3)
Συστοιχία φιαλών 324, μαύρο,
ματ (2400 L / 85 ft3)
Συστοιχία φιαλών 326 PED (3600
L / 127 ft3)
Συστοιχία φιαλών 326, μαύρο,
ματ (3600 L / 127 ft3)
Συστοιχία φιαλών 326 με
σύνδεση εύκολης πλήρωσης
για την πλήρωση φιάλης με
εγκατεστημένο ρυθμιστή

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση
Κωδικός
32300-01

98445-01

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι φιάλες παραδίδονται από προεπιλογή χωρίς
αέρα (μόνο με πίεση ασφαλείας). Για την παράδοση γεμάτων
φιαλών, προσθέστε το στοιχείο αυτό (ίδια ποσότητα με την
ποσότητα των φιαλών)
Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών

Συστοιχία φιαλών 326 σε μαύρο
ματ χρώμα, με σύνδεση εύκολης
πλήρωσης για την πλήρωση
φιάλης με εγκατεστημένο
ρυθμιστή

Χαλύβδινη μονή φιάλη
Κωδικός

Περιγραφή

Περιγραφή
Μονή φιάλη 316
(1800 L / 63 ft3)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
Η σύνδεση εύκολης πλήρωσης έχει σχεδιαστεί για την πλήρωση συστοιχίας φιαλών
(συνθετικές ή χαλύβδινες), οι οποίες έχουν εγκατεστημένο ρυθμιστή.

Κωδικός

Περιγραφή

31710-51

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών

31710-52

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών,
συσκευασία των 10

31710-53

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών,
συσκευασία των 100
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ο ρυθμιστής πλευστότητας DIVATOR ή τα συστήματα πρόσδεσης
διαθέτουν ταχυσύνδεσμο για τη στερέωση των φιαλών, καθώς και
υποδοχές για τη μονάδα του ρυθμιστή, επιτρέποντας την ταχεία και
εύκολη τοποθέτηση του εξοπλισμού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ (RESCUE BC)
Ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης DIVATOR είναι ένας νέος ρυθμιστής πλευστότητας που
προορίζεται για καταδύσεις σε μολυσμένα ύδατα εγκεκριμένος ως μια συσκευή συνδυασμού
πλευστότητας και διάσωσης (CBRD) - σύμφωνα με τον κανονισμό EN12628. Έχει επίσης λάβει
έγκριση ως ρυθμιστής πλευστότητας σύμφωνα με τον κανονισμό EN1809.
Μια συσκευή συνδυασμού πλευστότητας και διάσωσης (CBRD) ορίζεται ως μια συσκευή με δυνατότητα πλήρωσης με αέρα, που παρέχει στο χρήστη ένα ρυθμιστή πλευστότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συγκρατεί το δύτη στην επιφάνεια με το κεφάλι σε κατακόρυφη θέση, σε
περίπτωση που χάσει τις αισθήσεις του.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο ρυθμιστή πλευστότητας διάσωσης καθαρίζονται εύκολα
και αυτό διευκολύνει την απολύμανση της μονάδας, σε περίπτωση που χρειαστεί. Το κύριο υλικό του ρυθμιστή πλευστότητας είναι η πολυουρεθάνη, υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά.
Επιπλέον ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης (BC) απορροφά ελάχιστο νερό, γεγονός που επιτρέπει το γρήγορο στέγνωμα.

3
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3

Εγκεκριμένος ως συσκευή συνδυασμού πλευστότητας και
διάσωσης CBRD (EN12628) και ως ρυθμιστής πλευστότητας
BC (EN1809)

Καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα, ανθεκτικό υλικό με
αντοχή στη φθορά.
Έγχρωμα ένθετα που αυξάνουν την ορατότητα του δύτη
στην επιφάνεια. Τα ένθετα αφαιρούνται και
προσαρμόζονται με βέλκρο.

4

Ενσωματωμένες τσέπες απελευθέρωσης βαρών.

5

Γρήγορο στέγνωμα, απορροφά ελάχιστο νερό.

6

Διαθέτει ιμάντες τύπου MOLLE για τη στερέωση διαφόρων
αξεσουάρ.
(MOLLE = Αρθρωτό σύστημα μεταφοράς εξοπλισμού
μικρού φορτίου)
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ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ
για ράγα στήριξης/συστοιχία φιαλών
Κωδικός

Περιγραφή

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ
για μονή φιάλη
Κωδικός

Περιγραφή

Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), έκδοση ΗΠΑ

33690-02

Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), «έκδοση ΗΠΑ»

88770-03

Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), έκδοση ΗΠΑ

33690-03

Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), «έκδοση ΗΠΑ»

88770-12

Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), με φιάλη πλήρωσης
(φούσκωμα)

88770-13

Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), με φιάλη πλήρωσης
αέρα (φούσκωμα)

ΙΜΑΝΤΕΣ MOLLE
Ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης (BC) DIVATOR διαθέτει ιμάντες MOLLE για την εύκολη
στερέωση διαφόρων θηκών και αξεσουάρ.
Το MOLLE είναι ένα αρκτικόλεξο για το «αρθρωτό σύστημα μεταφοράς εξοπλισμού μικρού φορτίου».
Το σύστημα MOLLE χρησιμοποιείται από διάφορες ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, όπως ο Αμερικανικός
και ο Βρετανικός στρατός. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται σε σειρές ανθεκτικών
ιμάντων ραμμένων επάνω στο ρυθμιστή πλευστότητας, οι οποίες επιτρέπουν την στερέωση
διαφόρων αξεσουάρ με συμβατότητα MOLLE.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

BCW
Το DIVATOR BCW είναι ένα γιλέκο ρύθμισης πλευστότητας τύπου wing που συνδυάζει
την ανθεκτική κατασκευή υψηλής ποιότητας, το ενσωματωμένο σύστημα βαρών και
επίτευξη πλευστότητας μέσω οπίσθιας πλήρωσης. Η αρθρωτή κατασκευή του BCW επιτρέπει τη χρήση τόσο στεγανής στολής όσο και λεπτής στολή κατάδυσης υγρού τύπου.
Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ενισχυμένο βαλλιστικό νάιλον 1050 ντενιέ, το BCW είναι
συμβατό με ένα φάσμα επιλογών και αξεσουάρ, όπως ασκό, τσέπες και διάφορα άλλα
αναρτώμενα εξαρτήματα.
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Επαρκώς ενσωματωμένοι σύνδεσμοι με το σύστημα
DIVATOR
Ικανότητα πλευστότητας 19 kg/44 lbs/180 N με
τυπικό ασκό. Προαιρετικά διατίθενται και ασκοί
διαφορετικού όγκου.
Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη και διαθέτει πλήρως
ρυθμιζόμενους ιμάντες μέσης και ώμου

4

Ενσωματωμένο σύστημα απελευθέρωσης βαρών.

5

Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή με βαλλιστικό νάιλον
1050 ντενιέ

6

Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης φιάλης
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BCW

BCW για ράγα στήριξης/συστοιχία φιαλών
Κωδικός

Περιγραφή

99095-01

Μέγεθος Μικρό (S)

99095-02

Μέγεθος Μεσαίο (M)

99095-03

Μέγεθος Μεγάλο (L)

99095-04

Μέγεθος Extra-Large (XL)

99095-05

Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL)

99095-11

Μέγεθος μικρό (S), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα

99095-12

Μέγεθος μεσαίο (M), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα

99095-13

Μέγεθος μεγάλο (L), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα

99095-14

Μέγεθος Extra-Large (XL), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα

99095-15

Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL), με κιτ φιάλης
πλήρωσης αέρα

Πίνακας μεγεθών - BCW
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΙΚΡΟ (S)
ΜΕΣΑΙΟ (M)
ΜΕΓΑΛΟ (L)
EXTRA-LARGE (XL)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ*
Μέση (A): 64-89 cm / 25-35 inch Ώμος έως τη
μέση (B): 36-46 cm / 14-18 inch
Μέση (A): 84-104 cm / 33-41 inch
Ώμος έως τη μέση (B): 46-56 cm / 18-22 inch
Μέση (A): 94-114 cm / 37-45 inch
Ώμος έως τη μέση (B): 56-66 cm / 22-26 inch
Μέση (A): 107-127 cm / 42-50 inch
Ώμος έως τη μέση (B): 66-74 cm / 26-29 inch

*Οι ενδεικτικές μετρήσεις για το μέγεθος πρέπει να
λαμβάνονται με φορεμένη τη στολή κατάδυσης.

BCW για μονή φιάλη
Κωδικός
99354-01

Περιγραφή
Μέγεθος Μικρό (S)

99354-02

Μέγεθος Μεσαίο (M)

99354-03

Μέγεθος Μεγάλο (L)

99354-04

Μέγεθος Extra-Large (XL)

99354-04

Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL)

B

A

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
Το DIVATOR BCW διαθέτει πλήρως ενσωματωμένο σύστημα απελευθέρωσης βαρών.
Διατίθενται ειδικά σχεδιασμένες διχτυωτές θήκες βαρών δύο μεγεθών. Μπορούν να
συγκρατούν οποιονδήποτε τύπο βαρών ρύθμισης πλευστότητας.
Η μικρότερη διχτυωτή θήκη είναι ιδανική για χρήση με τα τυπικά ορειχάλκινα βάρη από
ορείχαλκο της Interspiro (450 g/1 lbs), ενώ η μεγαλύτερη διχτυωτή θήκη είναι κατάλληλη για
το κιτ μεταφοράς βαρών με χώρο για 9 ορειχάλκινα βάρη.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΩΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BCW & BC

Το σύστημα βαρών DIVATOR είναι φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα βαρών από ορείχαλκο πολλαπλών χρήσεων της
Interspiro που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών.
Αξεσουάρ BCW & BC

Σύστημα βαρών
Κωδικός

Περιγραφή

88174-51

Βάρος, 450 gram (1 lbs)

88174-951

Βάρος, 450 γραμ. (1 lbs), αντιμαγνητικό

Τσέπη βαρών στήθους / Τσέπη βαρών ζώνης
Κωδικός

Περιγραφή

88135-01

Τσέπη βαρών χωρίς βάρη

88175-51

Τσέπη βαρών με δύο βάρη

88135-951
88175-951

Τσέπη βαρών χωρίς βάρη, αντιμαγνητική
Τσέπη βαρών με δύο βάρη,
αντιμαγνητικά

Κιτ μεταφοράς βαρών
Κωδικός
88350-51

Περιγραφή
Κιτ μεταφοράς βαρών για BC
χωρίς βάρη

30057-51

Κιτ μεταφοράς βαρών για BC με
9 βάρη

88350-951

Κιτ μεταφοράς βαρών για BC
χωρίς βάρη, αντικαγνητικό
Κιτ μεταφοράς βαρών για BC με 9
βάρη, αντιμαγνητικά

30057-951

Τσέπη βαρών μηρού
Κωδικός

Περιγραφή

460190863 Τσέπη βαρών μηρού χωρίς βάρη
88194-51

Τσέπη βαρών μηρού με 5 βάρη

30251-951

Τσέπη βαρών μηρού χωρίς βάρη,
αντιμαγνητική
Τσέπη βαρών μηρού με 5 βάρη,
αντιμαγνητικά

88194-951

Κωδικός

Περιγραφή

30046-51

Ιμάντας καβάλου για στερέωση
του BCW/BC ώστε να μην κινείται
προς τα πάνω.

30049-01

Ανταλλακτική θήκης φιάλης,
κατάλληλη για φιάλη αέρα 0,35
λίτρων 300 bar

30050-01

30147-01

Θήκη μικρής εφεδρικής φιάλης,
~1 λίτρου (6 cu/ft), 200/300 bar
Ζεύγος προσαρμογέων στερέωσης με φερμουάρ, (αριστερός &
δεξιός). Για τη στερέωση ανταλλακτικού θήκης φιάλης ή θήκης
εφεδρικής φιάλης

460190923

Θήκες με βέλκρο (ζεύγος, αριστερή & δεξιά)

30411-51

Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 1,15
μέτρα (45”), για MKII & MKIII

30411-52

Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 1,28
μέτρα (50”)

30411-53

Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 0,51
μέτρων (20”), για μονή φιάλη

30411-54

Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 0,75
μέτρα (29»)

30201-01

Κιτ πλήρωσης αέρα, πλήρες κιτ
με φιάλη (0,35 λίτρα 300 bar)

30201-02

Κιτ πλήρωσης αέρα, χωρίς φιάλη
(0,35 λίτρα 300 bar)

30146-01

Φιάλη αλουμινίου, 0,35 λίτρα 300
bar (4350 psi) (χωρίς έγκριση
DOT)

30047-01

Διχτυωτή θήκη βαρών ~8 kg (18
lbs) για BCW. Για κιτ μεταφοράς
βαρών ή τυπικά βάρη.

30048-01

Διχτυωτή θήκη βαρών ~5 kg (12
lbs) για BCW. Για τυπικά βάρη
κατάδυσης.

95449-01

Κιτ ιμάντων στήριξης μονής
φιάλης σε BC
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΜΑΝΤΩΝ
Το σύστημα πρόσδεσης DIVATOR είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αφαιρεί το φορτίο βάρους της συστοιχίας φιαλών από τους ώμους, ενώ κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος στην πλάτη του δύτη. Ο πόρπη
της ζώνης διαθέτει λειτουργία ταχείας απελευθέρωσης και αυτοκεντράρεται διευκολύνοντας τον εντοπισμό της. Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης της συστοιχίας φιαλών στο σύστημα πρόσδεσης. Δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων

Σύστημα πρόσδεσης
Κωδικός

Περιγραφή

336190975

Για συστοιχία φιαλών

336190976

Για μονή φιάλη με διάμετρο 100 - 140 mm

336190977

Για μονή φιάλη με διάμετρο 140 - 183 mm

30650-01

97430-02
336190837
336190839

Σύστημα πρόσδεσης Pro, με δακτυλίους τύπου D από
ανοξείδωτο χάλυβα, ιμάντες βέλκρο και ελαστικά
κορδόνια
Με πόρπες ρύθμισης από ανοξείδωτο χάλυβα στους
ιμάντες ώμου και στη ζώνη μέσης
Κιτ τοποθέτησης μονής φιάλης για διάμετρο 100 - 140
mm
Κιτ τοποθέτησης μονής φιάλης για διάμετρο 140 - 183
mm
30650-01

336190977 / 336190976

97430-02

336190839,
336190837

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1
Ο σωλήνας της μονάδας παροχής επιφανείας DIVATOR DP1
αποτελεί μια πραγματικά μικρού βάρους φορητή μονάδα παροχής
επιφανείας. Το σύστημα DP1 μεταφέρει την πλήρη πίεση της φιάλης
στο δύτη κατά την κατάδυση.
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ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1
Ο DIVATOR DP1 είναι ένα μοναδικό σύστημα με σωλήνα παροχής που αποτελεί μια
πραγματικά μικρού βάρους φορητή μονάδα παροχής επιφανείας. Το σύστημα DP1
μεταφέρει την πλήρη πίεση της φιάλης στο δύτη κατά την κατάδυση. Το DP1 έχει σχεδιαστεί
για χρήση με όλους τους ρυθμιστές της Interspiro.
Ο σωλήνας παροχής είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και
ταυτόχρονα ελαφρύς. Με διάμετρο μόλις 10 mm (0,39
inch) ο σωλήνας μήκους 60 μέτρων (200 feet) ζυγίζει
λιγότερο από 5 κιλά (11 lbs), με αποτέλεσμα
μικρότερο χώρο αποθήκευσης, μικρότερο
βάρος κατά τη μεταφορά και πολύ
μικρότερη αντίσταση σε ορμητικά νερά.
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Δεν υπάρχει ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης
για διάφορα βάθη, γεγονός που περιορίζει το
φόρτο εργασίας του επόπτη κατάδυσης.
Η μονάδα παροχή επιφάνειας είναι απλοποιημένη έτσι
ώστε ο επόπτης να μπορεί να επικεντρωθεί στην
ασφάλεια του δύτη.

3 Ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την ταχεία

ανάπτυξη σε απομακρυσμένες περιοχές ή δύσβατα εδάφη.

4

Η μικρή διάμετρος του σωλήνα παροχής μειώνει σημαντικά την
αντίσταση σε ρεύματα.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

Πίνακας επιφανείας DP1
Κωδικός
96710-51

96710-53

Αξεσουάρ DP1
Περιγραφή
Πίνακας επιφανείας DP1, με
μανόμετρο (Bar). Συμπεριλαμβάνεται ζώνη, διάταξη ανακούφισης και ετικέτα με την ένδειξη
«OPEN».
Πίνακας επιφανείας DP1, με
μανόμετρο (Psi). Συμπεριλαμβάνεται ζώνη, διάταξη ανακούφισης και ετικέτα με την ένδειξη
«OPEN».

Σωλήνας παροχής DP1 με ρυθμιστή P+
Κωδικός
96725-01

Περιγραφή

96725-02

Σωλήνας 70 μέτρων (230 ft)

96725-03

Σωλήνας 30 μέτρων (98 ft)

96725-04

Σωλήνας 120 μέτρων (394 ft)

96725-05

Σωλήνας 10 μέτρων (33 ft)

96725-06

Σωλήνας 90 μέτρων (295 ft)

96725-07

Σωλήνας 80 μέτρων (266 ft)

Κωδικός
30030-51

97373-51
336921843

Κρίκος ασφαλείας, από ανοξείδωτο χάλυβα 316

96741-51

Ζώνη ασφαλείας

88139-51

Ιμάντας στήριξης με γάντζο

97335-51

Ετικέτα με την ένδειξη «OPEN»
που επισημαίνει ότι η φιάλη είναι
ανοικτή

Σωλήνας 60 μέτρων (200 ft)

96725-08

Σωλήνας 70 μέτρων (230 ft) με
καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς
συνδέσμους) και κάλυμμα

96725-09

Σωλήνας 30 μέτρων (98 ft) με
καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς
συνδέσμους) και κάλυμμα

96725-10

Σωλήνας 60 μέτρων (200 ft) με
καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς
συνδέσμους) και κάλυμμα

Περιγραφή
Σύνδεσμος Τ (ίσιος) για σύνδεση
δύο δυτών σε ένα πίνακα επιφανείας.
Λαβή εξαερισμού, εκτόνωσης πίεσης και προστασίας. Αρσενικός
σύνδεσμος IS

Τσάντα μεταφοράς και πλαίσιο περιτύλιξης σωλήνα DP1
Κωδικός
336950317

96745-12

Περιγραφή
Τσάντα μεταφοράς για το σωλήνα DP1 με βάσεις περιτύλιξης.
Κατάλληλο για σωλήνα DP1 60
μέτρων.
Πλαίσιο περιτύλιξης σωλήνα,
ελαφρύ, με ελαστικούς ιμάντες
στερέωσης (ταιριάζει σε κιβώτιο
μεταφοράς 30798-01,-02)

Κιβώτια μεταφοράς DP1
Σετ σύνδεσης DP1 δεύτερου δύτη
Κωδικός
30102-01

Κωδικός

Περιγραφή

30798-01

Το κιτ περιλαμβάνει σύνδεσμο
Τ, διάταξη ανακούφισης, κρίκο
ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας
και ιμάντα στήριξης με κρίκο
ασφαλείας.

30798-02

Περιγραφή
Κιβώτιο για σωλήνα DP1 μήκους
< 70 μέτρων με εσωτερικό
διαμέρισμα και χώρο για το κιβώτιο του πίνακα επιφανείας ή μία
συστοιχία φιαλών
Κουτί για σωλήνα DP1 μήκους
> 70 μέτρων, χωρίς εσωτερικό
διαμέρισμα αλλά με χώρο για το
κιβώτιο του πίνακα επιφανείας.

29

30

IBSOPHONE

IBSOPHONE
Το Ibsophone της Interspiro, ειδικά σχεδιασμένο για υποβρύχια επικοινωνία, παρέχει εξαιρετική φωνητική επικοινωνία μεταξύ των δυτών (δύο) και του επόπτη στην επιφάνεια. Η μονάδα Ibsophone συμβάλλει σημαντικά στην
ασφάλεια του δύτη, βελτιώνοντας παράλληλα την υποβρύχια εργασία. Όταν αφαιρούνται οι σύνδεσμοι από τον
ενισχυτή, η μονάδα απενεργοποιείται. Για την τροφοδοσία της μονάδας, χρησιμοποιούνται έξι τυπικές μπαταρίες
1,5 Volt C Baby/LR14/AM2.
Ibsophone MTIII - για έναν ή δύο δύτες*
Κωδικός
336300072

Περιγραφή
Συμπεριλαμβάνεται ενισχυτής, ακουστικά για τον
επόπτη (light), 2 x μικρόφωνα δύτη, 2 x ακουστικά
δύτη οστέινης αγωγιμότητας, 2 x θηλυκοί στεγανοί
σύνδεσμοι, τύπου Subconn “Red Ring”.

* Δεν συμπεριλαμβάνεται σχοινί κατάδυσης ή καλώδιο.

Σχοινιά κατάδυσης για MTIII -Πλωτά
Πλήρες πλωτό σχοινί κατάδυσης κατασκευασμένο από
πολυπροπυλένιο, Ø 12,5 mm.
Κωδικός
30526-01

Περιγραφή

30526-02

Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 60 μέτρα

30526-03

Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 80 μέτρα

30526-04

Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 120 μέτρα

Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 50 μέτρα

Εξαρτήματα και αξεσουάρ MTIII
Κωδικός

Περιγραφή

336300071

Ενισχυτής (δεν περιλαμβάνονται
μπαταρίες)

30518-51

Ακουστικά επόπτη, Light

Σχοινιά κατάδυσης για MTIII -Ουδέτερα
Πλήρες ουδέτερο σχοινί κατάδυσης κατασκευασμένο από
πολυπροπυλένιο, Ø 10,5 mm.
Κωδικός
30527-01
30527-02
30527-03

336290955

88960-01

336290957

336921848

336921845

Μικρόφωνο δύτη, για την μάσκα
ολοκλήρου προσώπου DIVATOR

OTS μικρόφωνο DIVATOR

Ακουστικό δύτη οστέινης
αγωγιμότητας, κίτρινο

Αρσενικός στεγανός σύνδεσμος
Subconn “Red Ring”
Θηλυκός στεγανός σύνδεσμος
Subconn “Red Ring”

30524-01

Ακουστικό δύτη οστέινης
αγωγιμότητας, για βάθος
κατάδυσης άνω των 60 m,
κόκκινο

336290952

Ακουστικά επόπτη, Peltor

30527-04

Καλώδιο επικοινωνίας για MTIII
Για χρήση και περιέλιξη μόνο σε σωλήνα μονάδας παροχής
επιφανείας DP1
Κωδικός

Περιγραφή

33559-15

Καλώδιο επικοινωνίας, 20 μέτρα για
DP1 10 μέτρων
Καλώδιο επικοινωνίας, 40 μέτρα για
DP1 30 μέτρων
Καλώδιο επικοινωνίας, 70 μέτρα για
DP1 60 μέτρων

33559-13
33559-11
33559-12

Καλώδιο επικοινωνίας, 80 μέτρα για
DP1 70 μέτρων

33559-17

Καλώδιο επικοινωνίας, 90 μέτρα για
DP1 80 μέτρων

33559-16

Καλώδιο επικοινωνίας, 100 μέτρα για
DP1 90 μέτρων

33559-14

Καλώδιο επικοινωνίας, 130 μέτρα για
DP1 120 μέτρων

Κιβώτιο μεταφοράς Ibsophone MTIII
Κωδικός

30709-51

Θήκη ακουστικού οστέινης
αγωγιμότητας

Περιγραφή
Ουδέτερο σχοινί κατάδυσης, 50 μέτρα
Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης,
60 μέτρα
Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης,
80 μέτρα
Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης, 120 μέτρα

97445-51

Περιγραφή
Το κιβώτιο προορίζεται για ένα σετ
Ibsophone MTIII (336300072) με
αποθηκευτικό χώρο για εφεδρικές
μπαταρίες.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Αναπνευστικοί σωλήνες & Σύνδεσμοι
Κωδικός
460190560

88119-51

336190389

Κωδικός

Περιγραφή

99007-51

Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8,
1,7 μέτρα (70’’)

99007-52

Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8,
1,13 μέτρα (44’’)

Σύνδεσμος αναπνευστικού
σωλήνα κλίσης 90 μοιρών, με
στροφέα

99007-53

Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8, 1
μέτρο (39’’)

99618-51

Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8,
0,827 μέτρα (32’’)

Αναπνευστικός σωλήνας UNF
3/8, 725 mm (28’’), US

88198-61

Σωλήνας για Χταπόδι G 1/8, 1,1
μέτρα (43’’)

Αναπνευστικός σωλήνας, 750
mm (29’’) Κανονικό

Σωλήνες πλήρωσης αέρα στεγανής στολής
Κωδικός

Αναπνευστικοί σωλήνες ή σωλήνες για Χταπόδι

Περιγραφή

Περιγραφή

97474-51

Cejn 221 - G 1/8 ασφαλισμένο,
550 mm (21’’)

97474-61

Cejn 221 - G 1/8 απασφαλισμένο,
550 mm (21’’)

97474-52

Cejn 221 - G 1/8 ασφαλισμένο,
750 mm (29’’)

97474-62

Cejn 221 - G 1/8 απασφαλισμένο,
750 mm (29’’)

97474-53

Cejn 221 - UNF 3/8 ασφαλισμένο,
750 mm (29’’)

97474-63

Cejn 221 - UNF 3/8 απασφαλισμένο, 750 mm (29’’)

97474-54

Cejn 221 - UNF 3/8 ασφαλισμένο,
1 μέτρο (39’’)

97474-64

Cejn 221 - UNF 3/8 απασφαλισμένο, 1 μέτρο (39’’)

Σωλήνας για Χταπόδι G 1/8, 1,35
460190360 μέτρα (53’’)

Διατάξεις συγκράτησης για Χταπόδι

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟΛΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:
Ο δακτύλιος ασφάλισης είναι κλειδωμένος και δεν μπορεί να βιδωθεί προς τον σύνδεσμο.
Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη αποσύνδεσης του σωλήνα από τη στεγανή στολή
κατά τη διάρκεια κατάδυσης.
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:
Ο δακτύλιος ασφάλισης είναι απασφαλισμένος και μπορεί να βιδωθεί προς τον σύνδεσμο και
ασφαλίζει το σωλήνα στη στεγανή στολή. Στερέωση που αποτρέπει την αποσύνδεση κατά την
κατάδυση.

Κωδικός
88115-51
30643-51

Περιγραφή
Κλιπ συγκράτησης Octopus
(συσκευασία των 5 τεμαχίων)
Κιτ συγκράτησης σωλήνα
Octopus, για σύστημα ιμάντων ή
BC (ζεύγος)

30780-01

Κιτ συγκράτησης επιστομίου
Octopus (περιλ. ιμάντας βέλκρο)

30776-51

Ιμάντες βέλκρο για κιτ συγκράτησης επιστομίου, συσκευασία των
10 τεμαχίων

Δακτύλιος
ασφάλισης
Σύνδεσμος
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Στροφείς, προσαρμογείς & σύνδεσμοι

Βύσματα

Σύνδεσμοι κατάλληλοι κυρίως για το ρυθμιστή MKII
Κωδικός
98884-51

Κωδικός

Περιγραφή
Στροφέας δύο εξόδων G 1/8
αρσενικό -2 x UNF 3/8

Περιγραφή

460190220

Τάπα κλείστρου φιάλης G 5/8

30051-01

Στροφέας μονής εξόδου G 1/8
αρσενικό - UNF 3/8 θηλυκό

97192-51

Τυφλή τάπα 7/16''

30051-02

Στροφέας μονής εξόδου G 1/8
αρσενικό - G 1/8 θηλυκό

460190755

Τάπα εξάγωνης υποδοχής UNF
3/8, συσκευασία των 2 τεμ.

460190716

Προσαρμογέας G 1/8 αρσενικό UNF 3/8 θηλυκό

460190418

Τάπα εξάγωνης κεφαλής G 1/8

30182-51

Προσαρμογέας G 1/8
θηλυκό - 3/8 UNF αρσενικό

336200721

Τάπα εξάγωνης κεφαλής UNF 3/8

Λιπαντικά

Αξεσουάρ πλήρωσης
Κωδικός
331190627

Περιγραφή
Σωλήνας πλήρωσης αέρα 300
> 200 Bar, DIN 5/8

99404-03

Σωλήνας πλήρωσης αέρα 300
> 300 Bar, DIN 5/8

99369-01

Προσαρμογέας περιορισμού της
ροής, γωνία 90 μοιρών

99804-01

Μανόμετρο ελέγχου πίεσης,
με κλίμακα Bar, DIN 5/8

99804-02

Μανόμετρο ελέγχου πίεσης,
με κλίμακα Psi, DIN 5/8

460190770

Τάπα εκκένωσης (DIN).
Ελεγχόμενη, με εναπομένουσα
πίεση ασφάλειας 2 bar (29 psi)

Κωδικός
460200058
331900268
331900269

Περιγραφή
Krytox GPL-205,συμβατό
με οξυγόνο 57g (2oz)
Λιπαντικό για κλείστρο
φιάλης υψηλής πίεσης
Λιπαντικό σιλικόνης, για
εφαρμογές χαμηλής πίεσης

Εξοπλισμός δοκιμής
Κωδικός
336190128

Περιγραφή
Mini Test

Προστατευτικά καπάκια
Αρ. Εξαρτ.

Περιγραφή

460190557

Πλαστικό προστατευτικό καπάκι R 5/8
(κίτρινο), συσκευασία των 10 τεμ.

31391-51

Κάλυμμα σκόνης, μικρό, Ø
10-12mm, συσκευασία των 10 τεμ.

31392-51

Κάλυμμα σκόνης, μεγάλο, Ø
22-26mm, συσκευασία των 10 τεμ.

95198-51

460190077

Προστατευτική τάπα R 5/8,
ορειχάλκινη

Κιβώτια μεταφοράς
Κωδικός
30977-01

30798-01

Προστατευτική τάπα R 5/8,
ορειχάλκινη, συσκευασία των 5 τεμ.

30798-02

97445-51

Περιγραφή
Για τον εξοπλισμό κατάδυσης
DIVATOR με εσωτερικό χώρο για
μία φιάλη 323,4 και μία φιάλη
326,7 και πρόσθετος χώρος για
ρυθμιστή, μάσκα, BC κ.λπ.
Κιβώτιο μεταφοράς DP1 για
σωλήνα DP1 μήκους < 70 μέτρων
με εσωτερικό χώρο για επιπλέον
κουτί επιφανείας ή μία συστοιχία
φιαλών.
Κιβώτιο μεταφοράς DP1 για σωλήνα
DP1 μήκους > 70 μέτρων, χωρίς
πρόσθετο εσωτερικό χώρο παρά μόνο
για το κουτί του πίνακα επιφανείας.
Κιβώτιο μεταφοράς Ibsophone.
Προορίζεται για ένα σετ
Ibsophone MTIII (336300072) με
αποθηκευτικό χώρο για
εφεδρικές μπαταρίες.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ

Φακός με κάνιστρο DIVATOR
Κωδικός

Περιγραφή

33342-01

Φακός με κάνιστρο ΕΕ (περιλ. ρευματολήπτη για EΕ)

33343-01

Φακός με κάνιστρο ΗΠΑ (περιλ. ρευματολήπτη για ΗΠΑ & EΕ)

33344-01

Φακός με κάνιστρο ΗΒ (περιλ. ρευματολήπτη για ΗΒ & ΕΕ)

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται:
•
Κάνιστρο με μπαταρίες (με μπαταρίες ιόντων λιθίου)
•
Φωτιστικό σώμα με κεφαλή λυχνίων LED
•
Θήκη λαμπτήρα (με slide)
•
Καλώδιο AC με ρευματολήπτη(ες)
•
Φορτιστής μπαταρίας (100-240 V, 50/60 Hz)
•
Προσαρμογέας καλωδίου (για τη φόρτιση της μπαταρίας κάνιστρου)
•
Ράβδος στήριξης (για τη μάσκα ολόκληρου προσώπου DIVATOR)
•
Θήκη μπαταρίας
•
Προσαρμογείς στερέωσης με φερμουάρ, (αριστερός & δεξιός)
•
Μαλακή στεγανή θήκη
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κωδικός

Σημειώσεις

Ποσότητα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
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Doc.No. 30980E13

Η Interspiro έχει πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας ως πρωτοποριακή, καινοτόμος
εταιρεία στο χώρο της προστασίας του αναπνευστικού συστήματος σε
περιβάλλοντα όπου η αναπνοή δεν είναι δυνατή. IΗ Interspiro είναι
προμηθευτής εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος σε
αμυντικούς στρατιωτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης,
βιομηχανίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ναυτιλιακές και καταδυτικές
εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η Interspiro είναι μια εταιρεία του Ομίλου Ocenco.
Η Ocenco κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών προστασίας του
αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως.

Κεντρική Ευρώπη
ΑΥΣΤΡΙΑ

Interspiro GesmbH
Furstenfelderstrasse 35
A-8200 Gleisdorf
Αυστρία
Τηλ +43 (0)311 236 133
Φαξ +43 (0)311 236 133 22
E-mail info@interspiro.at

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Interspiro GmbH
Fangdieckstr. 22
D-22547 Hamburg
Γερμανία
Τηλ ++49 40 300315170
Φαξ +49 40 3003151720
E-mail info@interspiro.de

ΕΛΒΕΤΙΑ

Interspiro AG
Guterstrasse 47
CH-4133 Pratteln
Ελβετία
Τηλ +41 61 827 99 77
Φαξ +41 61 827 99 70
E-mail infoch@interspiro.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Interspiro BV
Operetteweg 35
NL-1323 VK Almere
Ολλανδία
Τηλ +31 (0)36 536 31 03
Φαξ +31 (0)36 538 48 09
E-mail infobv@interspiro.com

Βόρεια & Νότια Αμερική

Ηνωμένο Βασίλειο &
Ιρλανδία

Σουηδία, Εξαγωγές & Ασία/Ειρηνικός Ωκεανός

Interspiro Inc.
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
ΗΠΑ
Τηλ +1 262 947 9901
Φαξ +1 262 947 9902
E-mail info@interspiro.com

Interspiro Ltd.
7 Hawksworth Road | Central Park
Telford | Shropshire TF2 9TU
Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ +44 (0)1952 200 190
Φαξ +44 (0)1952 299 805
E-mail infouk@interspiro.com

Σουηδία & Εξαγωγές
Box 2853
SE-187 28 Taby
Σουηδία
Τηλ +46 8 636 51 00
Φαξ +46 8 636 51 99
E-mail info@interspiro.com

Interspiro Sdn Bhd
ΑΡ: 14-A, Jalan Tiara 3, Tiara
Square | Taman Perindustrian
Sime UEP | 47600 Subang Jaya,
Selangor | Μαλαισία
Τηλ +603-802 482 21
E-mail asiapacific@interspiro.com

www.interspiro.com

