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ADEMAUTOMAAT

CARBON 22 - CARBON 42 - CARBON 52 -  
CARBON OCTOPUS

 WAARSCHUWING
Dit informatieblad is een integraal onderdeel van de gebruikershandleiding voor Mares ademautomaten en 
dient bij de handleiding bewaard te worden. 

CE-MARKERING
De Mares ademautomaten die in deze handleiding worden beschreven, zijn conform Richtlijn 89/686/EEG van 
21 december 1989 getest en goedgekeurd door geregistreerd testinstituut 0426 – Italcert, Viale Sarca 336, Milaan, 
Italië. De testprocedures werden uitgevoerd in overeenstemming met de EN 250: 2000-norm conform bovengenoemde 
richtlijn waarin de voorwaarden voor het in de handel brengen van en de essentiële veiligheideisen van Persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) Categorie III zijn geregeld.
Dit zijn de testresultaten:

Model Warm water Koud water Markering Positie
 (Temp. = > 10°C) (Temp. < 10°C)
Carbon 22 goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Carbon 42 goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Carbon 52 goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Carbon Octopus goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de tweede trap

De CE-markering betekent dat het product voldoet aan de essentiële eisen ten aanzien van gezondheid en veiligheid 
(Richtlijn 89/686/EEG Bijlage II). Het achtervoegsel 0426 achter de letters "CE" betekent dat de geregistreerde 
testinstantie Italcert conform Art. 11B van Richtlijn 89/686/EEG toezicht houdt op de productie.

EERSTE TRAP MR22T

Nieuwe eerste trap met huis van warmgesmeed vernikkeld en verchroomd messing. De eerste trap valt onmiddellijk 
op vanwege het lage gewicht. Deze lichtgewicht uitvoering is mogelijk dankzij de toepassing van innovatieve technische 
oplossingen terwijl gebruik wordt gemaakt van dezelfde inwendige componenten. Membraantechnologie met DFC-
systeem en een vervangbare hogedrukzitting. De hogedrukklep, die is vervaardigd van “Tri-material”, staat voor een 
langere levensduur en grotere veiligheid. De eerste trap is voorzien van een DFC-lagedrukpoort met een 1/2" UNF-
aansluiting voor de primaire tweede trap, nog drie lagedrukpoorten met 3/8" UNF-draad en twee hogedrukpoorten 
met 7/16” UNF-draad. Deze laatste poorten vormen een hoek van 45 graden, zodat de slangen of de zender van de 
geïntegreerde duikcomputers optimaal kunnen worden aangesloten.

EERSTE TRAP MR42T

Nieuwe eerste trap met huis van warmgesmeed vernikkeld en verchroomd messing . De eerste trap valt onmiddellijk 
op vanwege het formaat en buitengewoon lage gewicht. De MR42T is de kleinste en best presterende eerste trap 
met membraan op de markt, wat is te danken aan simpele, maar innovatieve technische oplossingen. De algemene 
technische kenmerken zijn gelijk aan die van de beste eerste trappen van Mares met membraan en DFC-systeem.
De hogedrukklep, die is vervaardigd van “Tri-material”, staat voor een langere levensduur en grotere veiligheid. De 
positie van de lage- en hogedrukpoorten is zodanig gekozen dat de slangen optimaal lopen en de gebruiker het hoogst 
mogelijke comfort geniet.

EERSTE TRAP MR52T

Unieke prestaties, dat is waar deze compacte, gebalanceerde eerste trap met membraan voor staat. 
De MR52 is gemaakt van verchroomd en vernikkeld messing met een beschermende en stootvaste kap en is voorzien 
van alle algemene eigenschappen van de nieuwste generatie Mares eerste trappen met membraan én van innovatieve 
technische kenmerken. 
De twee DFC-poorten staan garant voor een constante luchtstroming bij inademing vanuit de primaire tweede trap of 
de octopus. 
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Dankzij het NCC-systeem, in combinatie met het speciale op het membraan afgestemde systeem voor hercirculatie 
van het water, is ook in kouder water de luchtopbrengst optimaal. 
De “Tri-Material” hogedrukklep bestaat uit drie materialen, waardoor de klep langer meegaat en maximaal 
betrouwbaar is. 
Omdat de vier lagedrukpoorten al in de juiste richting zijn geplaatst, kunt u de slangen perfect organiseren, wat uw 
configuratie ook is. Op de twee hogedrukpoorten kunt u manometer of console aansluiten of een zender voor een 
geïntegreerde computer, indien u deze gebruikt. 

TWEE DFC-POORTEN
Alle kenmerken van het DFC-systeem zijn nu ook verwerkt in de poort voor de octopus! 
Dankzij de twee DFC-poorten is er altijd sprake van een constante luchtstroming wanneer u uit de primaire tweede 
trap en uit de octopus ademt, zelfs tijdens diepe duiken! 

TWEEDE TRAP CARBON
Tweede trap met V.A.D-systeem, vervaardigd van koolstof met splinternieuwe gepatenteerde SMC-technologie. Dit 
materiaal heeft een aantal voordelen: Robuust Dankzij de dunnere wanden is de tweede trap compact zonder de 
noodzaak van een kleiner membraan. Het resultaat is minder weerstand van het water. Antivries, wat wordt versterkt 
door de “straling” van het koolstof.
Natuurlijker ademhalen: de koolstof wanden van de tweede trap houden het vocht van de uitgeademde lucht vast en 
hergebruiken het voor de inademing. Dat betekent minder snel last van een “droge mond”, zoals het geval is bij het 
ademen van overmatig droge lucht.
De kap is voorzien van het “mesh grid”-systeem om het inkomende en uitgaande water beter te reguleren. Hierdoor 
presteert de tweede trap nog beter.
Het mondstuk is gemaakt van zacht hypoallergeen silicone zodat de kaken minder snel moe worden en het mondstuk 
zelfs tijdens zeer lange duiken nog prettig in de mond ligt.

CARBON OCTOPuS
De tweede trap van de octopus is voorzien van een extra lange slang (100 cm).
De slang is geel zodat de octopus onder alle omstandigheden direct herkenbaar is.

Technische kenmerken EERSTE TRAP
MR22T MR42T MR52T

Werking - Gebalanceerd met 
membraan

- DFC-systeem
- “Tri-material”-klep

- Gebalanceerd met 
membraan

- DFC-systeem
- “Tri-material”-klep

- Gebalanceerd met 
membraan

- DFC-systeem
- “Tri-material”-klep

Materialen
Metalen delen - Gegoten messing 

met hoge weerstand, 
verchroomd en 
vernikkeld messing

- Roestvrij staal

- Gegoten messing 
met hoge weerstand, 
verchroomd en 
vernikkeld messing

- Roestvrij staal

- Gegoten messing 
met hoge weerstand, 
verchroomd en 
vernikkeld messing

- Roestvrij staal
Niet-metalen delen - Schokbestendige 

technopolymeren
- Schokbestendige 

technopolymeren
- Schokbestendige 

technopolymeren
Afdichtingen en membranen - Nitrielrubber

- Siliconenrubber
- Nitrielrubber
- Siliconenrubber

- Nitrielrubber
- Siliconenrubber

Capaciteit (druk 180 bar) - 4800 l/min - 4800 l/min - 4800 l/min
Middendruk
Inlaatdruk 200 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar
Inlaatdruk 30 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar - tussen 9,8 en 10,2 bar
Poorten eerste trap
Hoge druk - 2 7/16" UNF - 2 7/16" UNF - 2 7/16" UNF
DFC - 1 1/2” UNF (primair) - 1 3/8” UNF (primair) - 2 3/8” UNF (primair en 

octopus)
Middendruk - 3 3/8" UNF - 3 3/8" UNF - 2 3/8" UNF
Gewicht
INT - 803 g - 652 g - 687 g
DIN - 615 g - 452 g - 513 g
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Technische kenmerken TWEEDE TRAP
CARBON OCTOPUS CARBON

Werking - VAD-systeem
- Mesh-grid-deksel

- VAD-systeem
- Mesh-grid-deksel

Materialen
Metalen delen - Verchroomd en vernikkeld messing

- Roestvrij staal
- Verchroomd en vernikkeld messing
- Roestvrij staal

Niet-metalen delen
- Koolstof (SMC)
- Schokbestendige technopolymeren

- Koolstof (SMC)
- Schokbestendige technopolymeren

Afdichtingen en  
membranen

- Nitrielrubber
- Siliconenrubber

- Nitrielrubber
- Siliconenrubber

Capaciteit (druk 180 bar) - 2400 l/min - 2400 l/min

Slangtype
Standard - Super flex 1/2” UNF - 3/8” UNF - Super flex 3/8” UNF
Lengte slang 
Standard - 75 cm - 100 cm
Gewicht (zonder slang) - 198 g - 198 g
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Salita Bonsen, 4 - 16035 Rapallo - ITALY
Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185201470
www.mares.com


