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 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 Plaats
 (Temp. = > 10°C) (Temp. < 10°C)
Rover 12S goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Rover 12 goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Rover 2S goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de eerste trap
Rover Octopus goedgekeurd goedgekeurd CE 0426 op de tweede trap

De CE0426-markering van de Rover Octopus is een zelfklevend etiket dat op de slang is aangebracht. Dit etiket 
mag nooit worden verwijderd. Als het etiket per ongeluk wordt verwijderd, is de toepasselijke CE-markering voor 
de Rover Octopus de markering op de eerste trap van de Rover waarop de octopus is aangesloten.
De CE-markering betekent dat de apparatuur voldoet aan de essentiële gezondheid- en veiligheideisen 
(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 Mr12st

De Rover 12S is voorzien van een eerste trap MR12ST.
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. Dankzij deze vernieuwingen is het mogelijk om voor zowel de INT- als DIN-
uitvoering gebruik te maken van konische filters die beter filteren. DE  eerste trap heeft een DFC-lagedrukpoort die bij 
voorkeur bestemd is voor de slang van de primaire tweede trap, plus drie andere lagedruk- en twee hogedrukpoorten.  
De plaats van de poorten is gewijzigd zodat de slangen optimaal lopen en de zendunit voor gasgeïntegreerde 
duikcomputers optimaal gepositioneerd is. 

EErstE traP Mr12t 
De Rover 12 is voorzien van een eerste trap MR12.
Het huis is gemaakt van verchroomd en vernikkeld messing, voorzien van een beschermende laag van 
schokbestendig elastomeer. De algemene technische kenmerken zijn gelijk aan die van de beste eerste trappen 
van Mares met membraan en DFC-systeem.
De splinternieuwe “Tri-material” hogedrukklep, die is vervaardigd van drie materialen, staat voor een langere 
levensduur en grotere veiligheid. Er zijn vier lagedrukpoorten en twee hogedrukpoorten ten behoeve van de 
manometer en een zender voor een geïntegreerde computer, indien gewenst. 

r2s EErstE traP
De Rover 2S wordt geleverd met de nieuwe R2S eerste trap.
Splinternieuwe eerste trap met huis van warmgesmeed vernikkeld en verchroomd messing. De eerste trap 
valt onmiddellijk op vanwege het formaat en het lage gewicht. De eerste trap heeft een stootvaste kap waarin 
een chip past: deze stelt hiertoe uitgeruste duikcentra in staat de geregistreerde informatie te beheren. Dit 
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is mogelijk dankzij innovatieve technische oplossingen waarvoor de inwendige onderdelen geen aanpassing 
nodig hebben. Dankzij de pistontechnologie bent u verzekerd van een opmerkelijke betrouwbaarheid onder alle 
omstandigheden en is onderhoud buitengewoon eenvoudig. Door al deze maatregelen was het mogelijk om zowel 
op de internationale als de DIN-uitvoering conische filters te gebruiken: deze filtreren nog beter en gaan nog langer 
mee. De eerste trap heeft een DFC-lagedrukpoort die speciaal bestemd is voor de primaire tweede trap, plus drie 
andere lagedrukpoorten en een hogedrukpoort. Alle poorten zitten zodanig dat de slangen optimaal lopen.

tWEEDE traP rovEr 
De meest geavanceerde, middelgrote, hoogpresterende, polymeren tweede trap die op de markt verkrijgbaar is.
Het geïntegreerde VAD-systeem staat garant voor ongeëvenaarde prestaties die de eisen van EC-certificering 
ruim overschrijden. Innovatief, uniek ontwerp. In de gloednieuwe deksel is de extragrote waterloosknop 
verwerkt. Deze is volledig gehuld in krasvast polyurethaan en is buitengewoon eenvoudig te bedienen, zelfs met 
dikke neopreen handschoenen aan. Het "mesh grid"-systeem minimaliseert de kans op blazen in het geval van 
sterke stroming. De nieuwe grote uitademgeleider met zijn gestroomlijnde vorm staat voor optimale prestaties 
en geleidt de bellen verder weg uit het gezicht.
De octopusversie van de Rover is voorzien van een langere slang (100 cm). Deze is onder alle omstandigheden 
duidelijk herkenbaar aan de gele kleur.

technische Kenmerken EERStE tRAp
MR12St MR12t R 2S

Werking - Gebalanceerd met 
membraan

- DFC-systeem
- “Tri-material”-klep

- Gebalanceerd met 
membraan

- DFC-systeem
- “Tri-material”-klep

- Met piston
- DFC-systeem 

Materialen
Metalen delen - Verchroomd en 

vernikkeld messing 
- Roestvrij staal

- Verchroomd en 
vernikkeld messing 

- Roestvrij staal

- 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) - 4.800 l/min - 4.000 l/min - 3.500 l/min
Middendruk
Inlaatdruk 200 bar - Van 9,8 tot 10,2 bar - Van 9,8 tot 10,2 bar - Van 8 tot 10 bar
Inlaatdruk 30 bar
Poorten eerste trap
Hoge druk - 2 7/16” UNF - 2 7/16” UNF - 1 7/16” UNF
DFC - 1 3/8” UNF (primair) - 1 3/8” UNF (primair) - 1 3/8” UNF (primair) 
Middendruk - 3 3/8” UNF - 3 3/8” UNF - 3 3/8” UNF
gewicht
INT - 674 g - 675 g - 608 g
DIN - 574 g - 690 g - 432 g

technische Kenmerken tWEEdE tRAp
RoVER oCtopUS RoVER

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 - Schokbestendige technopolymeren - Schokbestendige technopolymeren
Afdichtingen en membranen - Nitrielrubber

- Siliconenrubber
- Nitrielrubber
- Siliconenrubber

Capaciteit (druk 180 bar) - 2.300 l/min - 2.300 l/min
Lengte slang 
Standaardlengte - 80 cm
Octopuslengte - 100 cm
gewicht (zonder slang) - 200 g - 200 g
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