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TRI-MATERIAL-KLEP
Gepatenteerde technologie, bedacht en gecreëerd 
met het oog op optimale prestaties, veiligheid 
en betrouwbaarheid. Deze koperen klep is 
voorzien van een harde polyurethaan coating en 
voor de kop is gebruikgemaakt van een zachte 
polyurethaansoort. Tri-material (koper, zacht 
polyurethaan en “heavy duty” polyurethaan) geeft 
duurzamheid een nieuwe betekenis.

DFC - DYNAMIC FLOW CONTROL

Het DFC-systeem minimaliseert de drukterugval 
tijdens inademing, waardoor het mogelijk is om 
een eenvoudigere, meer betrouwbare tweede 
trap te gebruiken. Het is dankzij de consistente 
luchttoevoer vanuit de eerste trap niet nodig de 
tweede trap handmatig af te stellen: een stabiele 
luchtstroom is gegarandeerd, ook onder zware 
omstandigheden.

MESH-GRID
De deksel van de tweede trap is voorzien van een 
gepatenteerd soort raster waardoor het water 
minder druk op het membraan van de tweede 
trap uitoefent en de kans op blazen tot een 
minimum beperkt wordt. Zelfs in sterke stroming 
is een knop waarmee u de ademautomaat minder 
licht afstelt om het blazen te stoppen, overbodig: 
geavanceerde technologie dankzij basisfysica.

NTT - WARMTEGELEIDENDE NANOTECHNOLOGIE

Een nieuw exclusief gepatenteerd technopolymeer, 
dankzij nanotechnologie vol materialen met 
warmtegeleidende eigenschappen. Tweede trappen 
die met behulp van NTT zijn gemaakt, zijn net zo licht 
als een kunststof huis, maar doen qua prestatie niet 
onder voor een metalen ademautomaat.

NBS - NATUURLIJK ADEMHALEN

Een speciaal roestvrij, spiraalvorming inzetstukje 
in het bypasskanaal zorgt automatisch voor een 
juiste afstelling als de vraag naar lucht groter 
of kleiner wordt. Daardoor kunt u op natuurlijke 
wijze ademhalen, ongeacht de omstandigheden.

ALL METAL-TECHNOLOGIE
Metalen tweede trappen presteren beter dan 
tweede trappen die zijn uitgevoerd in kunststof, 
zeker in koud water. Dit is te danken aan de 
hoge mate van warmtegeleiding waardoor 
bevriezing beperkt wordt. Andere voordelen 
zijn de verbeterde duurzaamheid en de langere 
levensduur. Ook heeft u minder snel last van een 
droge mond. 

VAD - VORTEX ASSISTED DESIGN

Op alle tweede trappen van Mares zit het exclusieve, 
gepatenteerde VAD-systeem. Via de bypass-pijp 
stroomt de lucht naar het mondstuk, waarbij er een 
werveling met in het midden lage druk ontstaat. Het 
membraan blijft tijdens inademing omlaag staan 
waardoor de ademautomaat op elke diepte erg 
gevoelig is en u gemakkelijk adem kunt halen.

EXTREEM KOUD WATER
Ademautomaten die in extreem koud water 
en zelfs onder het ijs voor ongeëvenaarde 
prestaties en betrouwbaarheid staan: op de 
eerste trap zit de CWD-set en de volledig 
metalen tweede trap is, ook op alle belangrijke 
componenten, volledig voorzien van een coating 
van fl uoropolymeerhars.

FLUID DYNAMIC DEFLECTOR
Deze innovatieve defl ector, ontwikkeld na grondig 
onderzoek naar en het testen van vloeibare 
dynamica, is zo ontworpen dat de lucht ontvangen 
wordt en van het bypasskanaal direct naar het 
mondstuk stroomt. In combinatie met het VAD-
systeem resulteert dit in een zeer natuurlijke, 
prettige ademhaling.

100 METER-CERTIFICERING VAN HET 
INPP
INPP, het Franse testinstituut in Marseille, 
onderwerpt ademautomaten aan strenge testen 
ter verifi catie dat deze voldoen aan de Europese 
norm EN250. U bent verzekerd van optimale 
prestaties met binaire (Heliox) en tertiaire (Trimix) 
mengsels tot op een diepte van 100 meter.

TECH-PICTOGRAMMEN VOOR ADEMAUTOMATEN
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TWEEDE TRAPEERSTE TRAP

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 4 lagedrukpoorten 

3/8" UNF

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 1 lagedrukpoort 1/2" UNF (primair)
• 3 lagedrukpoorten 3/8" UNF

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 1 lagedrukpoort 1/2" UNF (primair)
• 3 lagedrukpoorten 3/8" UNF

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 4 lagedrukpoorten 3/8" UNF

• Piston-uitvoering
• 1 hogedrukpoort 7/16" UNF
• 4 lagedrukpoorten 3/8" UNF

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 1 lagedrukpoort 1/2" UNF (primair)
• 3 lagedrukpoorten 3/8" UNF

• Gebalanceerd met membraan
• 2 hogedrukpoorten 7/16" UNF
• 4 lagedrukpoorten 3/8" UNF

OVERZICHTSPAGINA ADEMAUTOMATEN

Proton Metal • Proton Metal She Dives
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Prestige
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Proton Ice Extreme

inademdruk  = 11,47 mbar
positieve inademdruk  = 4,39 mbar
uitademdruk  = 6,82 mbar
ademhalingsinspanning  = 0,71 J/l
inademinspanning  = 0,28 J/l
positieve inademinspanning  = 0,06 J/l
uitademinspanning  = 0,43 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,6 msw 

Prestige 32 NTT 

inademdruk  = 9,50 mbar
positieve inademdruk  = 0,00 mbar
uitademdruk  = 9,08 mbar
ademhalingsinspanning  = 1,05 J/l
inademinspanning  = 0,37 J/l
positieve inademinspanning  = 0,00 J/l
uitademinspanning  = 0,68 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,0 msw 

Proton 42 Metal / Proton 42 Metal She Dives

inademdruk  = 10,92 mbar
positieve inademdruk  = 2,87 mbar
uitademdruk  = 6,19 mbar
ademhalingsinspanning  = 0,67 J/l
inademinspanning  = 0,27 J/l
positieve inademinspanning  = 0,03 J/l
uitademinspanning  = 0,40 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,5 msw 

Prestige 12

inademdruk  = 10,64 mbar
positieve inademdruk  = 0,00 mbar
uitademdruk  = 9,61 mbar
ademhalingsinspanning  = 1,13 J/l
inademinspanning  = 0,46 J/l
positieve inademinspanning  = 0,00 J/l
uitademinspanning  = 0,67 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,4 msw 

Abyss 42

inademdruk  = 7,64 mbar
positieve inademdruk  = 1,90 mbar
uitademdruk  = 10,56 mbar
ademhalingsinspanning  = 0,90 J/l
inademinspanning  = 0,26 J/l
positieve inademinspanning  = 0,02 J/l
uitademinspanning  = 0,64 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,5 msw 

Rebel 12

inademdruk  = 11,36 mbar
positieve inademdruk  = 0,00 mbar
uitademdruk  = 8,89 mbar
ademhalingsinspanning  = 1,26 J/l
inademinspanning  = 0,63 J/l
positieve inademinspanning  = 0,00 J/l
uitademinspanning  = 0,63 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,5 msw 

Abyss 22

inademdruk  = 9,85 mbar
positieve inademdruk  = 3,45 mbar
uitademdruk  = 9,06 mbar
ademhalingsinspanning  = 0,92 J/l
inademinspanning  = 0,27 J/l
positieve inademinspanning  = 0,02 J/l
uitademinspanning  = 0,65 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,4 msw 

Rebel 2

inademdruk  = 14,23 mbar
positieve inademdruk  = 0,00 mbar
uitademdruk  = 8,40 mbar
ademhalingsinspanning  = 1,44 J/l
inademinspanning  = 0,84 J/l
positieve inademinspanning  = 0,00 J/l
uitademinspanning  = 0,61 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,5 msw 

Abyss 22 Nitrox 

inademdruk  = 9,85 mbar
positieve inademdruk  = 3,45 mbar
uitademdruk  = 9,06 mbar
ademhalingsinspanning  = 0,92 J/l
inademinspanning  = 0,27 J/l
positieve inademinspanning  = 0,02 J/l
uitademinspanning  = 0,65 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,4 msw 

Rebel 12 Nitrox 

inademdruk  = 11,36 mbar
positieve inademdruk  = 0,00 mbar
uitademdruk  = 8,89 mbar
ademhalingsinspanning  = 1,26 J/l
inademinspanning  = 0,63 J/l
positieve inademinspanning  = 0,00 J/l
uitademinspanning  = 0,63 J/l

Grafiek met druk en volume op een diepte 
van 50,5 msw 

Alle ademautomaten van Mares voldoen aan de eisen voor 
CE-goedkeuring overeenkomstig Richtlijn 89/686/EEG, 
referentienorm UNI-EN250

Alle nitroxademautomaten van Mares zijn getest conform 
de Europese norm EN13949.

Alle nitroxademautomaten van Mares zijn geschikt voor 
mengels met een zuurstofpercentage tot 100% en hebben 
een speciale aansluiting, zoals vereist in de Europese 
norm EN 144-3.
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Proton Ice 
Extreme

Proton 42 
Metal

Proton 42
Metal 

She Dives
Abyss 42 Abyss 22 Prestige 32 

NTT Prestige 12 Rebel 12 Rebel 2

Code 416128 416106 416104 416133 416134 416142 416174 416201 416202

Eerste trap
Membraan � � � � � � � �

Piston �

Aansluiting

INT � � � � � � � � �

DIN � � � � � � � �

NX O2 � �

Tri-material-klep � � � � � � � �

All Metal-technologie � � � � �

DFC � � � � � � � � �

VAD � � � � � � � � �

Mesh-Grid � � � � � � � � �

Extreem koud water �

NTT �

Fluid Dynamic Defl ector � �

NBS  

100 meter-certifi cering INPP �

Gewicht eerste trap (gram)

INT 904 646 646 646 1135 856 686 686 622

DIN 710 452 452 452 947 656 693 693

NX 946 692

Gewicht tweede trap (gram) 244 243 243 263 263 251 198 200 200

Afmetingen tweede trap

klein � � �

middelgroot � �

groot � � � �

Octopus 
Proton Ice 
Extreme

Octopus 
Proton Metal

Octopus 
Abyss

Octopus 
Abyss Nitrox

Octopus 
Prestige Octopus MV Octopus 

Proton 
Octopus 

Rebel
Octopus 

Rebel Nitrox

Code 416512 416502 416504 416504NX 416526 416523 416513 416534 416534 NX

NX (100% O2) � �

All Metal-technologie � � � �

VAD � � � � � � � � �

Mesh-Grid � � � � � � � � �

Extreem koud water �

Fluid Dynamic Defl ector �

NBS �

Gewicht tweede trap (gram) 244 243 263 263 198 175 176 200 200

Afmetingen tweede trap

klein � � � �

middelgroot �

groot � � � �

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN ADEMAUTOMATEN EN OCTOPUSSEN




