
{

Ocean Technology Systems



Bem vindos!
A apresentação a seguir foi projetada para fornecer uma orientação sobre produtos OTS
para que você possa entender melhor a linha de produtos e como as comunicações
aquáticas operam.

Entendendo as comunicações
Produtos
The Guardian Full Face Mask
Características
Como usar
Procedimentos de Emergência
OTS vs AGA
The Buddy Phone D2
RX 100 Receber somente
SP 100D2
SSB 2010 + Conjunto de Microfones de Ouvido
Perguntas frequentes



Comunicação na Água
As comunicações de voz através da água usam a água para transportar o sinal muito
parecido com a maneira como os golfinhos usam o sonar para se comunicar. Ele
permite que você tenha a liberdade móvel de explorar e mergulhar onde você quiser ir.

Quem usa através das 
comunicações de água?
Mergulhadores 
esportivos/recreativos
Videomakers
Fotógrafos
Diretores
Filme e TV.
Guias turísticos
Mergulhadores de Segurança 
Pública
Comercial Diverso
Militar



Como usar 

Na maioria dos casos, quando o mergulhador quer falar, ele simplesmente aperta o
botão push-to-talk (PTT) localizado na máscara de rosto completo (FFM) e fala.
A fala do mergulhador é captada através do microfone instalado no FFM e enviada para
a unidade de comunicação.
A fala é então convertida em 33 kHz e enviada para a água através do transdutor.
Ele vai para a água como ondas sonares de um localizador de peixes.
O sinal de 33 kHz sinaliza unidirecional e pode saltar para fora da parte inferior da
superfície.
Quando o transdutor de outro transceptor capta o sinal sônico, o 33 kHz é convertido de
volta para a fala inteligível, amplificado e enviado para o fone de ouvido.
O mergulhador tem a liberdade de nadar livremente sem levar um fio longo para a
superfície.



A maioria através das comunicações aquáticas pode transmitir de diferentes maneiras. 
A maneira mais direta e comum de usar o seu através das comunicações de água é pelo botão 

push-to-talk (PTT). 

PTT: Este modo é bastante simples, eficiente, e o modo preferido de mergulhadores usando
através de comunicações aquáticas.
Quando você quiser falar com seu amigo basta apertar o botão PTT e segurar enquanto você
está falando. Uma vez que você terminar, seu amigo fará o mesmo para responder.
A função PTT não é comunicação aberta como um telefone.
Quando uma pessoa está falando, a outra está ouvindo.
VOX: Este modo é ativado por voz, o que significa que a unidade transmite quando a voz tece o
microfone.
Não há PTT – apenas voz ativada. Qual é o problema com isso? Falsa transmissão.
Por exemplo, se um mergulhador está em pânico e começa a respirar forte, ele pode falsamente
acionar o microfone e nem mesmo saber disso.
Enquanto ele estiver transmitindo sem saber, ninguém mais pode se comunicar.
Transmissão Contínua: O nome diz tudo. Este modo é uma linha de comunicação unidirecional
onde um mergulhador está transmitindo continuamente.
Neste modo, todo o ruído audível (fala, respiração, grunhidos, etc.) será ouvido por outros no
mesmo canal e dentro do alcance. No modo de trasmição contínuo, enquanto você estiver
transmitindo, ninguém mais pode transmitir .



O que pode afetar as comunicações?
 Thermoclines



 Sombra corporal ou objetos naturais artificiais obstruindo o sinal



Afetando comunicação
 Biológico, Mecânico, Inalação
 Ruído de bolha e ar *


*O ar mata o sinal de transmissão



Curva de aprendizagem através da água

É importante que cada usuário final 
perceba que com as comunicações 
através da água há um pouco de uma 
curva de aprendizado.
A Marinha dos EUA levou 3 dias para 
se tornar completamente proficiente 
com comunicações subaquáticas.
Por essa razão, é fundamental definir o 
seu usuário final para o sucesso, 
educando-o sobre como se comunicar 
com os melhores resultados.
Vamos repassar algumas dicas úteis!



Dicas de Comunicação
• Comunicar-se debaixo d'água é mais complicado do que parece. O mundo 

subaquático é muito mais barulhento do que muitas vezes notado. É importante 
chamar a atenção da pessoa que você está querendo falar. Isso os prepara para 
ouvir. Como vamos fazer isso? Diga o nome da pessoa para que ela possa se 
preparar para ouvir.

• Ex. "Bob, bob, você pode me ouvir?" Yup, eu posso ouvi-lo, alto e claro!
• Quando falar, fale mais devagar do que o normal.
• Certifique-se de anunciar ao falar.
• Ao se preparar para ouvir a transmissão, respire fundo para acalmar o ruído da 

bolha *nota: NUNCA SEGURE A RESPIRAÇÃO
• Se as comunicações estiverem muito altas, mova a unidade auditiva de volta 

para a base da cabeça até um volume confortável. Você também pode alterar o 
volume através do menu de volume da sua unidade (se você tiver um telefone 
amigo de canal mais novo de 2 ou um SSB-2010)

• Lembre-se: você sai das comunicações o que você fala com eles. Mumble dentro, 
é murmurar para fora.

•





OTS GUARDIAN

Disponível em 7 cores (saia/quadro): preto/preto, preto/verde, preto/azul, 
preto/vermelho, preto/rosa, azul/preto, amarelo/preto.
Selo duplo para caber quase todos os rostos.
Incluiu válvula de respiração ambiente (ABV) para conservar o ar do tanque 
enquanto estiver na superfície.
Botão de liberação rápida do regulador dentro da máscara.
Incluído mangueira, saco de máscara, e manutenção do 1º ano.
Sistema aéreo sem neblina.



Sistema sem embaçamento? 
Como funciona!



Usando o Guardian FFM.

The Guardian Full Face Mask é divertido e fácil de usar. Como em qualquer 
equipamento de mergulho é importante entender como sua máscara funciona, 
como mantê-la e o que fazer em caso de emergência.

Configuração da 
máscara

1. Certifique-se de ter olhado minuciosamente seu equipamento.
2. Certifique-se de ter bons anéis  e tudo parece estar em boa forma.
3. Configure o conjunto de equalização para seu tamanho. 
4. Máscara deve ser colocada corretamente. 
5. Mantenha seu equipamento.



Guardian Full Face Mask
Equalizando

Para uma experiência segura e confortável com sua máscara facial completa, é
absolutamente essencial que você configure sua montagem de equalização de acordo
com o seu rosto.
Nós enviamos almofadas de tamanho diferente para que você possa construir o seu
conjunto.
Para equalizar, pressione o regulador contra seu rosto e para cima em um ângulo.
Isso deve permitir que você bloqueie suas narinas e equalize seus ouvidos.
Se você está tendo que forçar isso várias vezes, você não está configurou um ajuste
correto para você.
Continue experimentando até que você possa equalizar.



Guardian Full Face Mask
Procedimentos de Emergência

Quais são os procedimentos de resgate de emergência?
Esta é de longe a pergunta mais comumente feita ao
vender uma Máscara Facial Completa. É também o
tópico mais importante de treinamento pós-venda.
Os cursos e treinamentos são adequados para te
ensinar a usar confortavelmente e também os
procedimentos de desalagar e procedimentos de
emergência.

*Assista nossos vídeos em
http://www.oceantechnologysystems.com

http://www.oceantechnologysystems.com/


Guardian vs. Aga
Qual é a diferença?

Guardian Aga

Mask - $849.00 Mask - p/n $905.00/$865.00

ABV - INCLUDED ABV - $209.00

Hose - INCLUDED Hose - $55.00

Mask Bag – INCLUDED Mask Bag - $49.50

1st Year Maintenance –
INCLUDED

1st Year Maintenance
$250.00

Key Differences: Regulator 
on left side, Double Seal

Key Differences: Regulator 
on right side, No Double 
Seal

Total = $849.00 Total = $1468.50/$1379.00



O Buddy Phone D2

O Buddy Phone D2 é nossa unidade de comunicação através da água. É
mais padrão para usuários de esporte e recreação, no entanto, muitos
cinegrafistas, e as pessoas de segurança pública também o usam.

Especificações:
Bateria de 9 volts
2 canais (Ch. 1 e 4) *canais 
navegados pelo botão PTT.
Alcance de 50m-500m
Água ativada
Push-to-talk (PTT) ou Transmissão 
Contínua
130 fsw avaliado



A unidade RX-100 recebe apenas

A unidade RX-100 Receive Only permite que qualquer mergulhador ouça as
comunicações através da água. Isso é perfeito para instrução subaquática,
modelos de fotografia, visitas guiadas.

Especificações:
Bateria de 9 volts
Disponível em Ch 1 ou 4
Alcance de 50m-500m
Água ativada
130 fsw avaliado



SSB-2010

O SSB-2010 é o passo acima do Buddy Phone D2. É um mais alto alimentado com mais

durabilidade e alcance. Para os mergulhadores esportivos que querem o melhor, esta é a

unidade para eles. A maioria das equipes de busca e recuperação prefere esta unidade em vez do

Buddy Phone D2.

Especificações:
8 baterias AA
4 Canais (Ch: 1,2,3,4)
Alcance de 200m-1000m
Água ativada
Push-to-talk (PTT), ou
Transmissão operada por voz (VOX)
Avaliado em 300 FSW
*Nota: O SSB-2010 DEVE ser usado com um conjunto de 
microfone de ouvido específico para a máscara que você está 
usando. Sem um conjunto de microfone de ouvido, a unidade 
não funcionará. Microfone de ouvido vendido separadamente.



Estação de Superfície SP-100 D2
A SP-100D2 é a unidade de superfície perfeita para quem quer falar com
mergulhadores de água abaixo. A SP-100D2 é leve e pode suportar o clima ameno.

Especificações:
16 baterias AA
2 Canais (Ch. 1 e 4)
Alcance de 50m-500m
35 FSW
Inclui:
Microfone e transdutor de mão

Dicas:
Certifique-se de que o transdutor não está sentado no fundo do oceano. Para que o
sinal seja transmitido, o transdutor deve estar flutuando na água.



Perguntas Frequentes

• Todos os produtos aquáticos são compatíveis uns com os outros?
• Sim! Todas as unidades através da água são compatíveis, desde que estejam

dentro do alcance e no mesmo canal.
• As comunicações dos concorrentes podem se comunicar com suas comunicações?
• Sim! Novamente, enquanto as comunicações estiverem no mesmo canal e dentro

do alcance, ela deve funcionar. A qualidade, no entanto, não pode ser garantida. A
Ocean Technology Systems é #1 na clareza das comunicações submarinas, mas se
combinada com uma tecnologia concorrente, não podemos garantir qualidade.

• Quanto tempo minhas baterias vão durar?
• Isso não pode ser imaginado porque depende muito do quanto você está falando.

Quanto mais falar, mais rápido usará suas baterias.
• São seus tamanhos diferentes para o Guardian Full Face Mask?
• Não! O Guardião é um tamanho que mais se encaixa. Por causa de seu selo duplo

único, nós tipicamente temos um grande ajuste em todos!

*para mais perguntas frequentes, visite nosso site 
http://www.oceantechnologysystems.com/faqs/

http://www.oceantechnologysystems.com/faqs/

