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Tüm acil müdahale 
ekiplerinin yardımcısı, 
afetlerde ve acil durumlarda 
olaylara müdahale 
kabiliyetini artıran 
Çok Fonksiyonlu 
Sırtta Taşınabilir 
Püskürtme Cihazı



•	 INTELAGARD® Sistemleri ABD Ordusu tarafından Irak’taki operasyonlarda 

çıkan yangınlara hızla müdahale etmek ve yangını hızlı söndürmek maksatlı 

olarak kullanılmıştır.

•	Dünyada birçok ülkede yaygın olarak nükleer veya nükleer olmayan enerji 

santrallerinde, farmasötik ve diğer kimyasal ürün imalatı yapan fabrikalarda, 

petrokimya tesislerinde ve mühimmat depolarında olası yangına hızla 

müdahale etmek ve yangını hızla söndürmek maksadıyla kullanılmaktadır. 

•	 INTELAGARD® Sistemleri, Askeri Çıkartma amaçlı Deniz Limanlarında 

Kontaminasyonun Önlenmesi maksadıyla ABD Birleşik Hizmetleri 

(CASPOD) değerlendirmelerinden, ABD Özel Operasyonlar Komutanlığınca 

operasyonların yenilenmesi maksadıyla eğitim esnasında gerçekleştirilen 

testlerden Dugway ve Aberdeen deneme sahalarında, Goodfellow Hava 

Üssündeki eğitim merkezinde ve Savunma Tehditlerini Azaltılma Ajansında 

(DTRA) yapılan testlerden başarıyla geçmiştir.

•	 INTELAGARD® Macaw, Basınçlı Hava ile Köpük üreten küçük bir sistem olup, 

yangına müdahalede, KBRN dekontaminasyon işlemlerinde ve tehlikeli 

maddelerden korunma ve ıslahı maksatlı taşınabilir, hızlı, güvenilir ve 

kullanımı son derece kolay patentli bir üründür.  

•	Değişik müdahale yöntemine uygun hortum başlıkları mevcuttur.

INTELAGARD® ‘A’ ve ‘B’ Tipindeki Yangınların 
Söndürülmesinde Kullanılan Basınçlı Hava ile Köpük Üreten 
Taşınabilir Sistemlerin Mucidi Olan Firmadır.

A & B sınıfı ve diğer yangın 

söndürme köpükleri (uzun etkili 

proteinler, AFFF ve AR-AFFF 

dahil olmak üzere) ile Yangınla 

Müdahale ve Yangın Söndürme 

Operasyonlarında,

EasyDECON® DF200 ve 

piyasada bulunan diğer benzeri 

dekontaminasyon solüsyonları, 

küf ve mantar çözücü/önleyici 

solüsyonları ve birleşik A/B ajan 

kombinasyonlarını ile Kişisel 

Koruyucu Techizatlı Personel, 

Teçhizat, Ekipman, Araç ve 

Sahaların KBRN Dekontaminasyonu 

Operasyonları ve Dezenfeksiyon 

İşlemlerinde,

Tehlikeli madde arındırma  

köpükleri ile Sanayi Tesislerinde 

ortaya çıkabilecek HAZMAT - 

Tehlikeli Madde Bertarafında.

Kullanım Alanları



•	Sistem bir bütün olarak son derece hafiftir. 

•	Yangına yeterince uzak mesafeden müdahale 

etme imkanı sağlar.

•	Alışılagelmiş yöntemlerle söndürme köpüğü 

üretiminde ihtiyaç duyulan su miktarının % 75’i 

nispetinde daha az miktarda su yeterlidir.

•	Kullanım sonrası daha uzun süre boyunca ve 

daha fazla ıslak kalır ve buharlaşmaya dirençlidir.

•	Yangına müdahale edilen alan, müdahale 

sonrasında gözle görülür haldedir.

•	Petrol türevi yakıtların sıcaklığının yanma 

noktasının altında kalacak şekilde soğutulmasını 

sağlar.

•	Yangın ortamında yakıtların tekrar tutuşmasını 

önleyecek şekilde nemlendirir. 

•	Dikey ve devrik yüzeylere yapışarak yangının  

genişlemesini önler.

•	Kullanılan suyun miktarının az olmasından dolayı 

yangının söndürülmesinin sonrasında etrafa 

verilen zarar ve ihtiyaç duyulacak drenaj hizmeti 

minimuma indirgenmiştir.

•	Dekontaminasyon operasyonlarında kullanılan 

sıvıyı 1:8, 1:15, 1:35, 1:70 oranında genleştirerek 

daha fazla alanın arındırılmasına imkan verir.

•	Çeşitli başlık seçenekleri ile ulaşılması zor 

noktaların arındırmasına imkan verir.

•	Sistem tasarımı sayesinde operasyonlar  

kesintisiz sürdürülebilir.

Birçok Ülkede Neden Sayısız Kurum  
INTELAGARD® CAF Sistemlerini Tercih 
Etmektedir?

Basınçlı Hava Köpük (CAF) teknolojisinin kullanıldığı 

INTELAGARD® gelecek nesil ürünleri ile YANGIN, 

DEKONTAMİNASYON ve HAZMAT görevlerinde kullanılan 

sarf malzemelerinin maksimum tasarrufu sağlanırken, 

kullanıcıların çalışma performansı en üst seviyeye çıkartılır.

Gelecek nesil, geliştirilmiş sistemler sayesinde 

dekontaminasyon operasyonlarında kullanılan 

dekontaminasyon köpüğünün dikey ve devrik yüzeylerde 

etkin olarak yüzeye yapışması sağlanırken aynı zamanda 

KBRN ajanları üzerinde uzun süreli etki sağlanır. Bu sebeple 

INTELAGARD® sistemleri dekontaminasyon operasyonları 

için son derece ideal sistemlerdir.

INTELAGARD® gelecek nesil çok amaçlı püskürtme 

cihazlarının yanısıra EASYDECON DF200 Kimyasal Biyolojik 

Dekontaminasyon Köpük fomülünü de pazara sunmuştur.

Bu ürün son derece güçlü ve etkili kimyasal/biyolojik 

dekontaminasyon formülüne sahip olup, Anthrax, MRSA, 

Hepatitis A, SARS, HIV ve daha fazla mikro organizmayı 

öldürür ve HD, VX, GD ve diğer toksik kimyasal ajanları da 

nötralize eder. EasyDECON® DF200, dalgıçların hastalanmasına 

sebep olan bakteri yoğunluğunu azaltırken, kuru 

elbiselerdeki çürüme sonrası oluşan kokuları da yok eder.

INTELAGARD®’ ın Güçlü, Etkin ve Çok 
amaçlı püskürtme cihazları ile anında 
müdahaleye hazır mısınız? 
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INTELAGARD® gelecek nesil sistemleri ve ürünleri, çok amaçlı, 

güçlü, etkin ve anında müdahaleye imkan veren özelliklerinden 

dolayı tüm dünyada askeri ve sivil otoriteler tarafından tercih 

edilmektedir ve büyük sanayi tesislerinde kullanılmaktadır.   

Tüm INTELAGARD® ürünleri en zorlu ve sıkı çevre koşulları 

altında sahada test edilmektedir. Sırtta taşınabilen küçük 

ölçekli Macaw® sisteminden, büyük ölçekli Yüksek Hareketliliğe 

Sahip Dekontaminasyon sistemlerine kadar olan INTELAGARD® 

ürünlerinden birisi mutlaka sizin ihtiyacınıza uygundur.   

Çok amaçlı INTELAGARD® ürünleri ile ekiplerinizin 

kabiliyetlerini daha üst düzeye çıkartın… Acil durumlar ve 

Tehlikeli olaylar karşısında aciz kalmayın... 

Fan Spray Undercarriage

Mid XSmooth Bare

Piercing Tip (Opsiyonel)

Değişik müdahale yöntemine  

uygun hortum başlıkları mevcuttur.

Tüp basıncı 2216- 4500 PSI  

(150 – 300 BAR) arasında değişebilir.

Basınçlı hava tüpündeki hava ile  

5 galon (19 litrelik) kapasiteli Macaw 

tankı 4 defa arka arkaya yangına 

müdahale, dekontaminasyon 

görevlerinde kullanılabilir.                                                       

ABS donanım kapağı ile monoblok 

üretilmiş polietilen Macaw tankı 

bilinen sırt çantaları konseptinde  

olup ergonomik bağlama  

düzeneğine sahiptir. 

Sistem standart hava kompresörü ile 

çalıştırılabilir olarak tasarlanmıştır.


