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DIVATOR
PRODUCTOVERZICHT
Na een tragisch busongeluk in Zweden vlak
na de Tweede Wereldoorlog ontstond de vrees
dat duikers niet snel inzetbaar zouden zijn op
de plek van het ongeval. De Zweedse regering
verzocht Interspiro (destijds “AGA” geheten) of
zij een snel inzetbaar duikapparaat voor zoek- en
reddingsacties konden leveren.
Interspiro startte een uitgebreid onderzoeksprogramma en in 1948 werd de eerste
onderwaterademhalingsapparatuur ter wereld voor zoek- en reddingsacties aan de
Zweedse autoriteiten gepresenteerd.
Het apparaat, door de vorm van het draagframe vaak het “ijzeren bed” genoemd, is
voorzien van een ademhalingsautomaat met in- en uitademing in hetzelfde automaat.
De eerste van vele Interspiro-innovaties op het gebied van duiken.
En nu, meer dan 60 jaar later, is de nieuwste generatie Interspiro-duikapparatuur
- DIVATOR - nog steeds keuze nummer 1 voor professionele duikers over de hele
wereld.
De reden is simpel en voor de hand liggend: we willen het hoogst mogelijke
veiligheidsniveau voor professionele duikers realiseren.

© 2015 Interspiro AB, Zweden.
Deze publicatie bevat of verwijst naar bedrijfseigen informatie die door copyright wordt beschermd. Alle rechten voorbehouden.
Interspiro® en DIVATOR® zijn geregistreerde handelsmerken van Interspiro. Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden
gekopieerd, gefotokopieerd, gereproduceerd, vertaald of geconverteerd naar enige elektronische of machineleesbare vorm zonder
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Interspiro. Wijzigingen in of updates van deze publicatie kunnen zonder kennisgeving worden
aangebracht.
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VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

VOLGELAATSMASKERS
& ADEMHALINGSAUTOMATEN
Het DIVATOR volgelaatsmasker is ‘s werelds best verkochte volgelaatsmasker. Zelfs als u niet bekend bent met Interspiro-producten,
is het zeer waarschijnlijk dat u het DIVATOR-volgelaatsmasker heeft
gezien toen u op tv professionele duikers aan het werk zag.
Maar de ware magie is niet het gelaatsmasker, maar veel eerder
het evenwichtige ademhalingsventiel met zijn hoge capaciteit,
lage ademweerstand en extreme veerkracht tegen gevaarlijke
vloeistoffen.

VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN
Het DIVATOR-volgelaatsmasker bestaat uit een gebalanceerde ademhalingsautomaat
met hogeluchtstroomcapaciteit en lage ademhalingsweerstand. De DIVATORademhalingsautomaat is verkrijgbaar zonder overdruk en met overdruk voor duiken in
extreem vervuild water.
Het speciaal ontworpen vizier biedt duikers uitstekend zicht, terwijl het positieve
drijfvermogen wordt verminderd. Het volgelaatsmasker kan worden uitgerust met de
DIVATOR Heads-Up Display (HUD) waarschuwing voor reserve lucht en de DIVATOR
Hatch, een frisseluchtklep waarmee duikers het volgelaatsmasker op kunnen houden
tijdens het stand-by zijn.
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De gebalanceerde DIVATOR-ademhalingsautomaat is één van
de best geteste ademhalingsautomaten verkrijgbaar. Het zal zelfs
onder de meest extreme omstandigheden functioneren: modder,
olie en snel stromende koude stromen hebben geen ernstige
uitwerking op het functioneren.
Het laagvolumevizier vermindert het positieve drijfvermogen
gegenereerd door lucht binnenin het masker.
Laag volume “dode ruimte” vermindert het opnieuw inademen
van CO2.

3 In het DIVATOR-volgelaatsmasker kan het water in het

masker gemakkelijk worden afgevoerd: druk gewoon op de
ontluchtingsknop en houd het masker tegen het gezicht.
4

Het masker is uitgerust met brilmontuurbevestiging
en is voorbereid voor onderwatercommunicatie. De
communicatiecapaciteiten zijn verbeterd door het
luchtstroomontwerp dat turbulentielawaai aanzienlijk vermindert.
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VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

VOLGELAATSMASKERS

Volgelaatsmasker met ademhalingsautomaat
Onderdeelnr. Omschrijving
Geel siliconenmasker zonder
96319-01
overdruk
Geel siliconenmasker met
96319-02
overdruk
Grijs natuurrubbermasker
96319-03
zonder overdruk
Grijs natuurrubbermasker met
96319-04
overdruk
Zwart siliconenmasker zonder
96319-05
overdruk
Zwart siliconenmasker met
96319-06
overdruk
Zwart natuurlijk rubbermasker
96319-10
zonder overdruk
Zwart natuurlijk rubbermasker
96319-11
met overdruk

Volgelaatsmasker zonder ademhalingsautomaat
Onderdeelnr. Omschrijving
336190901

Geel siliconenmasker

336190852

Grijs natuurrubbermasker

336101161
97771-01

Volgelaatsmasker met frisseluchtklep en
ademhalingsautomaat
Onderdeelnr. Omschrijving
96319-14

Geel siliconenmasker zonder
overdruk

96319-15

Geel siliconenmasker met
overdruk

96319-12

Grijs natuurrubbermasker
zonder overdruk

96319-13

Grijs natuurrubbermasker met
overdruk

96319-16

Zwart siliconenmasker zonder
overdruk

96319-17

Zwart siliconenmasker met
overdruk

96319-20

Zwart natuurrubbermasker
zonder overdruk

96319-21

Zwart natuurrubbermasker
met overdruk

Volgelaatsmasker met frisseluchtklep, zonder
ademhalingsautomaat
Onderdeelnr.

Omschrijving

97265-02

Geel siliconenmasker

Zwart siliconenmasker

97265-01

Grijs natuurrubbermasker

Zwart natuurrubbermasker

97265-03

Zwart siliconenmasker

97265-05

Zwart natuurrubbermasker

Vizier met frisseluchtklep
Onderdeelnr. Omschrijving
96962-01

FRISSELUCHTKLEP
De Divator-frisseluchtklep bestaat uit een klep gemonteerd aan de zijkant van het volgelaatsmaskervizier –
die het gezichtsveld niet hindert – en de duiker omgevingslucht geeft op stand-by
of aan de oppervlakte.
De frisseluchtklep is eenvoudig te bedienen: gewoon trekken om te openen en duwen om te sluiten.
Het ademen van omgevingslucht zal niet alleen de cilinderduur doen toenemen maar zal de duiker tevens in
staat stellen om het volgelaatsmasker op te houden op stand-by.

Vizier met gemonteerde
frisseluchtklep.
Voor een upgrade van het
masker.

VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

ADEMHALINGSAUTOMATEN

MASKERACCESSOIRES

Ademhalingsautomaat voor volgelaatsmasker

Viziergewichten
Onderdeelnr. Omschrijving
Viziergewichten, paar (2 x
336190854
350 gram)

Onderdeelnr. Omschrijving
336101149

Zwart met overdruk

336101150

Zwart zonder overdruk

Dekplaat
Onderdeelnr. Omschrijving
Zwarte dekplaat voor het
460190555 volgelaatsmasker.

Octopus ademhalingsautomaat
Onderdeelnr. Omschrijving
Volledig met gele
beschermingsring en
97199-02
vergrendelingshendel, zonder
overdruk.

Brillenkit
Onderdeelnr. Omschrijving
Voor de montage van glazen op
96496-51
sterkte in het volgelaatsmasker
(glazen niet inbegrepen)

De ademhalingsautomaat met mondstuk
(voor autonome duiken)
Onderdeelnr. Omschrijving
Zwarte ademhalingsautomaat
97199-01
met mondstuk, zonder overdruk.

Mondstuk

Neusblok
Onderdeelnr. Omschrijving
Neusblok, vier sleuven,
88542-51
EPDM-rubber

Hoofdbandenstel
Onderdeelnr. Omschrijving
Compleet mondstukpakket,
voor het omzetten van het
336190353
ademhalingsautomaat, zonder
overdruk

Het hoofdbandenstel is vervaardigd uit één stuk natuurrubber.
Onderdeelnr. Omschrijving
Hoofdbandenstel, zwart
460190457
natuurrubber

Maskertas
Onderdeelnr. Omschrijving

VIZIERGEWICHTEN
De DIVATOR-viziergewichten kunnen aan het volgelaatsmasker worden bevestigd om het
drijfvermogen van het masker te compenseren.
Bij langdurig duiken, wordt aangeraden om gebruik te maken van viziergewichten.
Kan niet samen met een frisseluchtklep worden gebruikt.

96484-51

Maskeropbergtas

96484-52

Maskeropbergtas met ID-houder

331950280

Maskertas met handvat
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VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

HUD (HEADS-UP DISPLAY)

RAILSYSTEEM

Er zijn twee versies van de HUD; één met een waarschuwingsniveau van 55 bar/800 psi en één met een waarschuwingsniveau van 80 bar/1160 psi. De HUD is uitgerust met een
universele 7/16-inch-HP-aansluiting die past op de meeste
standaard duikreduceereenheden.

Met het railsysteem bevestigt u op eenvoudige wijze accessoires
aan uw volgelaatsmasker, zoals het Interspiro lasvizier, een
videokop of elk type duiklamp.

HUD met 55 bar/800 psi waarschuwingsniveau
Onderdeelnr. Omschrijving

Railsysteem
Onderdeelnr. Omschrijving
30582-51

Railhouder (voor links of recht montage)

30584-51

Universele montage (incl. twee maten slangklemmen)

32315-51

Glyder (voor duiklamp)

32316-51

Duiklamp (2 x AA/LR-batterijen nodig, niet inbegrepen)

30581-51

Lasvizier * (Lasglas DIN 7 inbegrepen)
Lasglas automatisch (3-10 DIN)

89100-01

Met een kabel van 1,75 meter (68’’) lengte (voor MOD)

89100-02

Met een kabel van 2,95 meter (116’’) lengte (voor MK III)

89100-03

Met een kabel van 1,45 meter (57’’) lengte (voor
820-860 mm slang)

89100-04

Met een kabel van 1,2 meter (47’’) lengte (voor MK II)

31118-51

89100-05

Met een kabel van 2,45 meter (96’’) lengte (voor MK III)

* Twee railhouders (P/N 30582-51) nodig voor de montage.

HUD 80 bar/1160 psi waarschuwingsniveau
Onderdeelnr. Omschrijving
89100-11

Met een kabel van 1,75 meter (68’’) lengte (voor MOD)

89100-12

Met een kabel van 2,95 meter (116’’) lengte (voor MK III)

89100-13

Met een kabel van 1,45 meter (57’’) lengte (voor
820-860 mm slang)

89100-14

Met een kabel van 1,2 meter (47’’) lengte (voor MK II)

89100-15

Met een kabel van 2,45 meter (96’’) lengte (voor MK III)

32315-51

32316-51

31118-51

HUD-connectoren
Onderdeelnr. Omschrijving
HUD-aansluitingspakket, 300 bar voor DIVATOR97193-51
reduceereenheden
89140-01

HP-aansluiting 7/16 verstelbaar + man/vrouw G 1/8

89140-02

HP-aansluiting 7/16 verstelbaar + man/vrouw M8x1

30582-51

30581-51

30584-51

HUD-kabelhoezen voor MKIII
Onderdeelnr. Omschrijving
32103-51

Hoes voor ademslang 560 mm (22”)

32103-52

Hoes voor ademslang 730 mm (29”)

32103-53

Hoes voor manometer 780 mm (31”)

32103-54

Hoes voor reg. ademslang 1020 mm (40”)

30582-51

DIVATOR HUD

32316-51

97193-51

89140-01

89140-02

32103-51
32103-52
32103-53
32103-54

30581-51 &
2 x 30582-51

REDUCEEREENHEDEN

REDUCEEREENHEDEN
De reduceereenheden van Interspiro beschikken over een uiterst
hoge stroomcapaciteit. Het ontwerp garandeert dat de middendruk
die naar ademhalingsventiel leidt stabiel is en niet wordt beïnvloed
door drukvariaties in de luchttoevoer of de diepte van de duik.
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REDUCEEREENHEDEN

RS4 REDUCEEREENHEID
De Divator RS4-reduceereenheid is met zijn extreem robuuste ontwerp en hoge
prestaties ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen van de meest professionele
gebruikers.
De RS4 is een nieuwe alternatieve reduceereenheid voor de beproefde MKII en
P+-reduceereenheden van Interspiro die al jaren op de markt zijn.

4
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6
2
1
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1

Overdruk om niet bevriezing te waarborgen.

4

Draaibare uitgangen voor een verbeterde ergonomie.

2

Robuust schokbestendig ontwerp met rubberen afdekking.

5

Kan worden gebruikt met een enkele cilinder of cilinderpakket.

3

Mogelijkheid voor tot vier lagedrukuitgangen voor specifieke
behoeften.

6

Verkrijgbaar met DIN of gesp-cilinderaansluiting.

REDUCEEREENHEDEN

RS4 REDUCEEREENHEID

RS4 reduceereenheid - 2-poorten SCUBA (droogpak / BC)

RS4 reduceereenheid - 4-poorten SCUBA + DP1

Eén uitlaat uitgerust met overdrukafsluiter. De twee HP-uitlaten
uitgerust met blindstoppen. Geleverd zonder manometer.

Geleverd met DP1 oppervlakteluchttoevoer-aansluiting en
basismanometer (sommige modellen).

Onderdeelnr. Omschrijving
32940-01

DIN cilinderaansluiting

32940-02

Gesp-cilinderaansluiting

Onderdeelnr. Omschrijving
Bar manometer, DIN
32970-01
cilinderaansluiting
Bar manometer,
32970-02
gesp-cilinderaansluiting
Psi manometer, DIN
32970-11
cilinderaansluiting
Psi manometer,
32970-12
gesp-cilinderaansluiting
DIN-cilinderaansluiting, geen
32970-21
manometer
Gesp-cilinderaansluiting, geen
32970-22
manometer

RS4 reduceereenheid - 2-poorten SCUBA + DP1
Geleverd met DP1 oppervlakteluchttoevoer-aansluiting en
basismanometer (sommige modellen).
Onderdeelnr. Omschrijving
Bar manometer, DIN
32960-01
cilinderaansluiting
Bar manometer,
32960-02
gesp-cilinderaansluiting
Psi manometer, DIN
32960-11
cilinderaansluiting
Psi manometer,
32960-12
gesp-cilinderaansluiting
DIN-cilinderaansluiting, geen
32960-21
manometer
Gesp-cilinderaansluiting, geen
32960-22
manometer

RS4 reduceereenheid - 4-poorten SCUBA
Geleverd met basismanometer (sommige modellen).
Onderdeelnr. Omschrijving
Bar manometer, DIN
32950-01
cilinderaansluiting
Bar manometer,
32950-02
gesp-cilinderaansluiting
Psi manometer, DIN
32950-11
cilinderaansluiting
Psi manometer,
32950-12
gesp-cilinderaansluiting
DIN-cilinderaansluiting, geen
32950-21
manometer
Gesp-cilinderaansluiting, geen
32950-22
manometer

RS4 P+-reduceereenheid
Onderdeelnr. Omschrijving
32980-01

RS4 P+-reduceereenheid

Basismanometer
Onderdeelnr. Omschrijving
32948-01

Bar meter

32948-02

Psi meter

Dieptemeter
Onderdeelnr. Omschrijving
32941-51

Schaal in meters

32941-52

Schaal in feet

Kompas
Onderdeelnr. Omschrijving
32942-01

Voor het noordelijk halfrond

32942-02

Voor het zuidelijk halfrond
32941-51 / 32941-52

32948-01 /
32948-02

32942-01 / 32942-02
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REDUCEEREENHEDEN

MKIII REDUCEEREENHEID
De DIVATOR MKIII reduceereenheid is een uniek ontwerp met dubbele eerste
trap reduceereenheden die zijn geïntegreerd in een manifold. De DIVATOR MKIII
reduceereenheid beschikt over een gemakkelijk te gebruiken overgang tussen
reservelucht of bail-out-mogelijkheid met een “Pull for air"-oplossing (Trekken voor lucht).
De MKIII is uitgerust met een ingangskoppeling voor DP1-oppervlakteluchttoevoer.
Alle MKIII reduceereenheden worden geleverd met: primaire ademslang, octopus-slang
en octopus- ademhalingsautomaat. Daarnaast kan de MKIII reduceereenheid worden
geleverd met of zonder BC en droogpakslang.

3

4

6

2

7

5
1

1

2

3

Dubbele eerste trapreduceereenheden die zijn geïntegreerd in
een manifold, die de duiker diverse mogelijkheden biedt om met
probleemsituaties om te gaan.

Ontworpen om de duiker te voorzien van ten minste twee
ademhalingsbronnen, twee inflatorbronnen en twee manieren om
luchtverlies te elimineren.

Veilige overgang naar de reserveluchtstand met de oplossing
"Pull for Air" (Trekken voor lucht).

4

De primaire reduceereenheid kan worden gesloten door de
handeling "Push" (Duwen).

5

Ingangspoort DP1 hogedruk-oppervlakteluchttoevoer.

6

Geïntegreerde “Bail-out”-functie.

7

Uitlaten voor aansluiting van BC, droogpak en Octopus.

REDUCEEREENHEDEN

MKIII REDUCEEREENHEID

MKIII Reduceereenheid - BAR-versie

MKIII Reduceereenheid - PSI-versie

Onderdeelnr. Omschrijving
Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang
30026-01
(Lengte van droogpakslang: 0,75 meter / 2,5 ft)

Onderdeelnr. Omschrijving
Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang
30026-06
(Lengte van droogpakslang: 0,75 meter / 2,5 ft)

30026-02

Reduceereenheid, aangesloten (zonder slangen)

30026-07

Reduceereenheid, aangesloten (zonder slangen)

30026-03

Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang
(Lengte van droogpakslang: 1 meter / 3,3 ft)

30026-08

Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang
(Lengte van droogpakslang: 1 meter / 3,3 ft)

Houders & banden voor MKIII reduceereenheid
Onderdeelnr. Omschrijving
99099-51

Houder-bandje, met slanglus

88139-52

Houdersnoer met haak
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REDUCEEREENHEDEN

MKII REDUCEEREENHEID
De DIVATOR MKII is ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en heeft
zich bewezen door jarenlang gebruik zonder problemen door professionele duikers in
poolgebieden tot gebieden rond de evenaar. De gemakkelijk te lezen manometer en de
reduceereenheid zijn goedgekeurd voor gebruik in koude wateren.
De MKII kan gemakkelijk worden opgewaardeerd tot een aantal configuraties,
bijvoorbeeld met een Octopus-ademhalingsautomaat of een droogpakslang. De MKII
reduceereenheid is klaar voor gebruik met de DP1 Oppervlakteluchttoevoer. Alle
reduceereenheden worden geleverd met ademslang.

2

1

5

3

4
6

1

Op de borst bevestigde reserve-eenheid en
oppervlakteluchttoevoeraansluiting.

4

Het reserveventiel reset zichzelf bij drukken boven de 100 bar
(1450 psi).

2

Goedgekeurd voor gebruik in koude wateren.

5

Snelle aansluiting voor externe luchtbron zoals DP1
oppervlakteluchttoevoer.

3

De functie van het reserve-eenheid kan voor het duiken worden
gecontroleerd.

6

Er is een bail-outfunctie beschikbaar als optie.
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REDUCEEREENHEDEN

MKII REDUCEEREENHEID

MKII Reduceereenheid - BAR-versie
De standaard MKII reduceereenheidversie, uitgerust met een
Bar- manometer en een MD-uitgang.
Onderdeelnr. Omschrijving
336191075

Reduceereenheid

336190377

Reduceereenheid met reserve-eenheid

96727

Reduceereenheid met bail-outeenheid. Alleen voor
oppervlaktetoevoerduiken met de DP1.

Reduceereenheid
(336191075)

MKII reduceereenheid, 4-poortswiffle - BAR-versie
Bar-versie van de MKII reduceereenheid, uitgerust met een
4-poortswiffle
Onderdeelnr. Omschrijving
Reduceereenheid met 4-poortswiffle en
99083-05
reserve-eenheid
Reduceereenheid met 4-poortswiffle,
99083-06
reserve-eenheid en 55 bar HUD
Reduceereenheid met 4-poortswiffle en
99083-07
bail-out-eenheid
Reduceereenheid met 4-poortswiffle,
99083-08
bail-out-eenheid en 55 bar HUD
99083-09

Reduceereenheid met 4-poortswiffle

MKII reserve-eenheid
(336190377)

MKII bail out
eenheid (96727)

MKII reduceereenheid, 4-poortswiffle - PSI-versie
De Psi-versie van de MKII reduceereenheid, uitgerust met een
4-poortswiffle met vier lagedrukuitgangen
Onderdeelnr. Omschrijving
Reduceereenheid met 4-poortswiffle en
99083-01
reserve-eenheid
Reduceereenheid met 4-poortswiffle,
99083-02
reserve-eenheid en 55 bar HUD
Reduceereenheid met 4-poortswiffle en
99083-03
bail-out-eenheid
Reduceereenheid met 4-poortswiffle,
99083-04
bail-out-eenheid en 55 bar HUD
99083-11

Reduceereenheid met 4-poortswiffle

Houders & banden voor MKII reduceereenheid
Onderdeelnr. Omschrijving
30824-51

MKII reservehouder-bandje

4-poortswiffle

MKII
Reduceereenheid
met 4-poortswiffle,
reserve-eenheid
en HUD
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CILINDERS

CILINDERS
Interspiro leidt de weg naar duiken met de composiet cilinder, Divator
Lite, die de ergonomie verbetert en de logistiek vereenvoudigt, in
combinatie met een uitstekende balans en een neutraal drijfvermogen
in het water.
Zowel de perfect uitgebalanceerde laag-profiel stalen cilinders en
de composiet cilinders hebben het snelle bevestigingssysteem voor
montage op een DIVATOR BC of draagstel.
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CILINDERS

DIVATOR LITE COMPOSIETCILINDERS
DIVATOR LITE van Interspiro is het eerste complete professionele duiksysteem dat speciaal
voor de zoek- en reddingsduiker is ontworpen. De DIVATOR LITE cilindersysteem combineert
een ultralichtgewicht niet-metalen composietcilinder met een gebalanceerd en instelbaar
gewichtsysteem. Dit cilindersysteem verhoogt de veiligheid van en het gemak voor de duiker
aanzienlijk.
De DIVATOR staalcilinders beschikken allemaal over een zeer laag profiel en hebben geen
uitstekende onderdelen, waarmee het risico van verward raken in obstakels wordt verminderd en
zorgt voor minder waterweerstand. Het ontwerp van de cilinder is robuust en geschikt voor het
duiken in zware omstandigheden.

2

1

3

4

5

7
6

1

Lichtste duikcilinders ter wereld boven water.

5

Verwijderbaar compensatiegewicht tussen de cilinders.

2

Perfect gebalanceerd onder water.

6

De reduceereenheidpositie vereenvoudigt de handeling van de
afsluiter en de draaggreep beschermt de reduceereenheid.

3

Laag profiel maakt veiliger toegang tot beperkte ruimtes mogelijk
en minimaliseert weerstand in stromend water.

7

De eerste composietcilinder die is goedgekeurd door het
Amerikaanse Department of Transportation (DOT) voor
onderwatergebruik in de Verenigde Staten.

4

Snelle drukcilinderbevestigingskoppeling aan het draagstel of
BC.
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CILINDERS

DIVATOR LITE COMPOSIETCILINDERS

DIVATOR LITE cilinders - PED & CE goedgekeurd

DIVATOR LITE cilinders - niet-magnetisch

Onderdeelnr. Omschrijving

Onderdeelnr. Omschrijving
1 liter 300 bar NM
88410-901*
composietcilinder, Rechts
1 liter 300 bar NM
88410-905*
composietcilinder, Links

98853-01

Cilinderpakket 323.4 (2040 L / 72 ft3)

98855-01*

Cilinderpakket 325 (3000 L / 106 ft3)

98857-01

Cilinderpakket 326.7 (4020 L / 142 ft3)

98857-04

Cilinderpakket 326,7 met Easy-Fill vulaansluiting
voor het vullen van een cilinder met een bevestigde
reduceereenheid

		

*Op aanvraag kan minimale bestelhoeveelheid worden toegepast

*Op aanvraag kan minimale bestelhoeveelheid worden toegepast

DIVATOR LITE cilindergewichten

DIVATOR LITE cilinders - DOT goedgekeurd

Onderdeelnr. Omschrijving
13,8 kg gewicht voor
97520-11
326.7 cilinderpakket
11,4 kg gewicht voor
97520-12
325 of 326.7 cilinderpakket
9,3 kg gewicht voor
97520-13
323.4 cilinderpakket

Onderdeelnr. Omschrijving
98853-02

Cilinderpakket 323.4

98857-02

Cilinderpakket 326.7

98857-05

Cilinderpakket 326,7 met Easy-Fill vulaansluiting
voor het vullen van een cilinder met een bevestigde
reduceereenheid

Vulling cilinder voor levering
Accessoires voor cilindergewichten

Onderdeelnr.

Omschrijving

32300-01

Vulling cilinder voor levering

BELANGRIJK! Cilinders worden standaard leeg geleverd
(alleen overdruk). Voor levering van gevulde cilinders voeg
artikelnummer toe (zelfde aantal als de bestelhoeveelheid
cilinders).

Cilinderpakket handvat
Onderdeelnr. Omschrijving
31710-51

Cilinderpakket handvat

31710-52

Cilinderpakket handvat, 10-pack

31710-53

Cilinderpakket handvat,
100-pack

Onderdeelnr. Omschrijving
Gewichtsvervanging voor
97869-51
325 of 326.7 cilinderpakket
Gewichtsvervanging voor
97869-52
323.4 cilinderpakket
Greepbeschermingskit
voor 5 cilindergewichten.
Voor bevestiging op oudere
88199-51
cilindergewichten zonder
greepbescherming, of als
reserveonderdeel.

CILINDERIDENTIFICATIE, VOORBEELD:

324

300 BAR
(DRUK)

AANTAL
VOLUME VAN ELKE
CILINDERS CILINDER (IN LITER)

CILINDERS

STAALCILINDERS
De DIVATOR Staalcilinders beschikken allemaal over een zeer laag profiel en hebben geen
uitstekende onderdelen, waarmee het risico van verward raken in obstakels wordt verminderd en
zorgt voor minder waterweerstand. Het ontwerp van de cilinder is robuust en geschikt voor het
duiken in zware omstandigheden.
DIVATOR stalen cilinderpakketten en enkele cilinders beschikken allemaal over een gemakkelijk
toegankelijke cilinderafsluiter en zijn uitgerust met een snelle aansluitkoppeling met het draagstel
of BCW’s.

Staalcilinderpakket
Onderdeelnr. Omschrijving
Cilinderpakket 324 PED
98412-02
(2400 L / 85 ft3)
Cilinderpakket 324, Matzwart
98412-04
(2400 L / 85 ft3)
Cilinderpakket 326 PED
98411-02
(3600 L / 127 ft3)
Cilinderpakket 326, Matzwart
98411-04
(3600 L / 127 ft3)
Cilinderpakket 326 met Easy-Fill
vulaansluiting voor het vullen van
98411-03
een cilinder met een bevestigde
reduceereenheid
Cilinderpakket 326 matzwart
met Easy-Fill vulaansluiting
98411-05
voor het vullen van een
cilinder met een bevestigde
reduceereenheid

Vulling cilinder voor levering
Onderdeelnr. Omschrijving
32300-01

Vulling cilinder voor levering

BELANGRIJK! Cilinders worden standaard leeg geleverd
(alleen overdruk). Voor levering van gevulde cilinders voeg
artikelnummer toe (zelfde aantal als de bestelhoeveelheid
cilinders).

Cilinderpakket handvat

Enkele cilinder staal
Onderdeelnr. Omschrijving
Enkele cilinder 316
98445-01
(1800 L / 63 ft3)

EASY-FILL-VULAANSLUITING
De Easy-fill-vulaansluiting is ontworpen voor het vullen van de cilinderpakketten
(composiet of staal), die een gemonteerde reduceereenheid hebben.

Onderdeelnr. Omschrijving
31710-51

Cilinderpakket-greep

31710-52

Cilinderpakket-greep, 10-pack

31710-53

Cilinderpakket-greep, 100-pack

19

20

DRAAGSYSTEEM

DRAAGSYSTEEM
De DIVATOR BC’s of draagstellen hebben allemaal een snelle
aansluitingsmogelijkheid voor cilinders en houders voor de
reduceereenheid, zodat de duiker de apparatuur snel en
gemakkelijk kan aandoen.

DRAAGSYSTEEM

RESCUE BC
De DIVATOR Rescue BC is een nieuw trimvest bedoeld voor duiken in verontreinigd water, dat
is goedgekeurd als gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddelen (CBRD) - volgens de norm
EN12628. Het is ook erkend als een trimvest volgens de norm EN1809.
Een gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddel (CBRD) wordt gedefinieerd als een
opblaasbaar instrument dat de drager een trimvest levert dat ook zorgt voor een hoofdpositie
rechtop aan het oppervlak, zelfs wanneer de drager bewusteloos is.
De materialen die worden gebruikt in de Rescue BC zijn gemakkelijk te reinigen en dit maakt
het eenvoudig BC te ontsmetten indien nodig. Het belangrijkste materiaal van de BC is
polyurethaan, dat zeer duurzaam en slijtvast is. Bovendien absorbeert de Rescue BC zeer weinig
water, waardoor het zeer snel droogt.

3

1

2

6

5

4

1 Goedgekeurd als een gecombineerde trimhulp- en

4

Geïntegreerd gewichtvrijgavesysteem.

5

Sneldrogend, absorbeert zeer weinig water.

6

Uitgerust met MOLLE riemen waardoor diverse accessoires
gemakkelijk kunnen worden bevestigd.
(MOLLE = Modular Lightweight Load-carrying Equipment =
modulair, lichtgewicht, lastdragende apparatuur).

reddingsmiddel CBRD (EN12628) en als trimvest, BC
(EN1809) goedgekeurd.

2 Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten, duurzaam en bestand

tegen slijtage.

3 Gekleurde badges die de zichtbaarheid van de duiker aan de

oppervlakte verbeteren. De badges zijn afneembaar en worden
bevestigd met klittenband.
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DRAAGSYSTEEM

RESCUE BC

REDDING BC voor Rail/Cilinderpakket

REDDING BC voor enkele cilinder

Onderdeelnr. Omschrijving

Onderdeelnr. Omschrijving

88770-02

Maat Small/Medium (S/M), Amerikaanse versie

33690-02

Maat Small/Medium (S/M), Amerikaanse versie

88770-03

Maat Medium/Large (M/L), Amerikaanse versie

33690-03

Maat Medium/Large (M/L), Amerikaanse versie

88770-12

Maat Small/Medium (S/M), met opblaascilinder

88770-13

Maat Medium/Large (M/L), met opblaascilinder

MOLLE-RIEMEN
De Divator Rescue BC is voorzien van MOLLE-riemen voor eenvoudige bevestiging van diverse
zakjes en accessoires.
MOLLE staat voor “Modular Lightweight Load-carrying Equipment”, modulair, lichtgewicht,
lastdragende apparatuur.
Het MOLLE-systeem wordt gebruikt door een aantal NAVO-strijdkrachten, zoals het Amerikaanse en
het Britse leger. De modulariteit van het systeem berust op rijen zwaar belastbare banden die in rijen
op de BC zijn gestikt en die het bevestigen van diverse MOLLE-compatibele accessoires mogelijk
maken.

DRAAGSYSTEEM

BCW
Het Interspiro DIVATOR BCW is een trimvest dat een slijtvaste constructie van hoge
kwaliteit combineert met geïntegreerd gewicht en alle specifieke eigenschappen die
een trimvest voor technisch duiken moet hebben. De modulaire opbouw van de BCW's
maakt het mogelijk dit vest zowel met een verzwaard uitgevoerd droogpak als met een
dun natpak te dragen.
De BCW is gemaakt van zwaar versterkt 1050 denier ballistisch nylon en geschikt voor
een groot aantal mogelijkheden en toebehoren zoals onder meer luchtkamers, tassen
en specifieke uitrustingsstukken.

1

2
3

5

4

6

1

Geïntegreerde koppeling met het DIVATOR Systeem.

4 Geïntegreerd gewichtvrijgavesysteem.

2

19 kg/44 lbs/180 N heffingscapaciteit met standaardluchtkamer
en andere luchtkamercapaciteiten verkrijgbaar.

5

Zwaar versterkte constructie met 1050 dernier ballistisch nylon.

6
3

Snelle cilinderbevestigingskoppeling.

Verkrijgbaar in vier maten en uitgerust met geheel instelbare
schouder- en middelpanelen.
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DRAAGSYSTEEM

BCW

BCW voor Rail/Cilinderpakket
Onderdeelnr. Omschrijving
99095-01

Maat Small (S)

99095-02

Maat Medium (M)

99095-03

Maat Large (L)

99095-04

Maat extra Large (XL)

99095-05

Maat extra extra Large (XXL)

99095-11

Maat Small, met opblaascilinderkit

99095-12

Maat Medium met opblaascilinderkit

99095-13

Maat Large, met opblaascilinderkit

99095-14

Maat Extra-Large, met opblaascilinderkit

99095-15

Maat Extra-Extra-Large, met opblaascilinderkit

Maattabel - BCW
MAAT

AFMETINGEN*
Middel (A)” 64-89 cm / 25-35 inch
SMALL (S)
Schouder tot middel: 36-46 cm / 14-18 inch
Middel (A)” 84-104 cm / 33-41 inch
MEDIUM (M)
Schouder tot middel: 46-56 cm / 18-22 inch
Middel (A)” 94-114 cm / 37-45 inch
LARGE (L)
Schouder tot middel: 56-66 cm / 22-26 inch
Middel (A)” 107-127 cm / 42-50 inch
EXTRA-LARGE (XL)
Schouder tot middel: 66-74 cm / 26-29 inch

* Indicatie afmetingen voor maten terwijl het duikpak gedragen
wordt of met duikpak aan.

BCW voor enkele cilinder
Onderdeelnr. Omschrijving
99354-01

Maat Small (S)

99354-02

Maat Medium (M)

99354-03

Maat Large (L)

99354-04

Maat extra Large (XL)

99354-04

Maat extra extra Large (XXL)

B

A

GEÏNTEGREERD GEWICHTVRIJGAVESYSTEEM
De DIVATOR BCW is uitgerust met een volledig geïntegreerd gewichtvrijgavesysteem.
Er zijn twee maten van speciaal ontworpen gewichttassen met zakken verkrijgbaar. Deze kunnen
diverse soorten drijfvermogencompenserende gewichten bevatten.
De tas met kleinere zakken is perfect voor gebruik met de standaardmessinggewichten
(450 g/1 lbs) van Interspiro en de tas met grotere zakken is geschikt voor de gewichthouderkit met
ruimte voor 9 messinggewichten.

DRAAGSYSTEEM

GEWICHTSYSTEEM

BCW & BC-ACCESSOIRES

Het DIVATOR-gewichtsysteem is veelzijdig en omgevingsvriendelijk, uit messing gefabriceerd gewicht dat kan worden
gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.

Gewichtsysteem

BCW & BC-accessoires
Onderdeelnr. Omschrijving
88174-51

Gewicht, 450 gram (1 lbs)

88174-951

Gewicht, 450 gram (1 lbs),
niet-magnetisch

Borstgewichtzak/Riemgewichtzak

Onderdeelnr. Omschrijving
30046-51

Zadelband (kruisband) zodat de
BCW/BC niet naar boven kan
verschuiven

30049-01

Reserveluchttas, geschikt voor
een 0,35 liter 300 bar-cilinder

30050-01

Noodflestas, voor ~1 liter
(6 cu/ft)
200/300 bar-noodfles

30147-01

Rits-bevestigingsadapter,
paar (links & rechts). Voor de
bevestiging van reservelucht of
noodflestas

460190923

Velcrohouders (paar, links &
rechts)

30411-51

BC inflatorslang UNF 3/8, 1,15
meter (45”), voor MKII & MKIII

30411-52

BC inflatorslang UNF 3/8,
1,28 meter (50”)

30411-53

BC inflatorslang UNF 3/8, 0,51
meter (20”), voor enkele cilinder

30411-54

BC inflatorslang UNF 3/8,
0,75 meter (29”)

30201-01

Opblaaskit, complete set
inclusief cilinder (0,35 liter
300 bar)

30201-02

Opblaaskit, zonder cilinder
(0,35 liter 300 bar)

30146-01

Aluminium cilinder, 0,35 liter
300 bar (4350 psi) (Niet DOTgoedgekeurd)

30047-01

Gewichttas met zakken
~8 kg (18 lbs) voor BCW
Voor gewichthouderkit of
standaardgewichten.

30048-01

Gewichttas met zakken ~5 kg
(12 lbs) voor BCW Voor
standaard duikgewichten.

95449-01

BC enkele cilinder-bandkit

Onderdeelnr. Omschrijving
88135-01
Gewichtzak zonder gewichten
88175-51
88135-951
88175-951

Gewichtzak met twee gewichten
Gewichtzak zonder gewichten,
niet-magnetisch
Gewichtzak met twee
gewichten, niet-magnetisch

Gewichthouderkit
Onderdeelnr. Omschrijving
Gewichthouderkit voor BC
88350-51
zonder gewichten
Gewichthouderkit voor BC met
30057-51
9 gewichten
Gewichthouderkit voor BC
88350-951
zonder gewichten,
niet-magnetisch
Gewichthouderkit voor BC met
30057-951
9 gewichten, niet-magnetisch

Beengewichtzak
Onderdeelnr. Omschrijving
Beengewichtzak zonder
460190863
gewichten
Beengewichtzak met
88194-51
5 gewichten
Beengewichtzak zonder
30251-951
gewichten, niet-magnetisch
Beengewichtzak met
88194-951
5 gewichten, niet-magnetisch
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DRAAGSTEL
Het DIVATOR draagstel is ergonomisch ontworpen en neemt de gewichtslast van het
cilinderpakket van de schouders en verdeelt het gewicht gelijkmatig over de rug van de
duiker. De riemkoppeling beschikt over een snelle ontkoppelingsfunctie en is zelfcentrerend
waardoor de riemkoppeling gemakkelijk te vinden is. Deze kan gemakkelijk worden bevestigd
en ontkoppelt het cilinderpakket van het draagstel. Er is geen gereedschap nodig.

Draagstel
Onderdeelnr.

Omschrijving

336190975

Voor cilinderpakket

336190976

Voor enkele cilinder met 100-140 mm diameter

336190977

Voor enkele cilinder met 140-183 mm diameter

30650-01
97430-02
336190837
336190839

Draagstel Pro, met roestvaststalen D-ringen,
velcrobandjes en snelbinders
Met roestvaststalen instelbare sluitingen op
schouderbandjes en middelriem
Enkele cilinderbevestigingskit voor 100 - 140 mm
diameter
Enkele cilinderbevestigingskit voor 140 - 183 mm
diameter

30650-01

336190977 / 336190976

97430-02

336190839,
336190837

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER
De DIVATOR DP1 oppervlakteluchttoevoerslang voorziet in een echte
lichtgewicht en draagbaar-oppervlakteluchttoevoer. De DP1 biedt
volledige cilinderdruk naar de duiker op diepte.
De toevoerslang is ook goedgekeurd in overeenstemming met
de vereisten voor veiligheidslijnen en kan dus fungeren als een
veiligheidslijn.
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DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER
De DIVATOR DP1 is een uniek systeem met een toevoerslang die in een echt lichtgewicht en
draagbaar oppervlakteluchttoevoer voorziet. De DP1 biedt volledige cilinderdruk naar de duiker
op diepte. DP1 is ontworpen voor gebruik met alle Interspiro-reduceereenheden.
De toevoerslang zelf is zeer sterk maar lichtgewicht.
Met slechts 10 mm (0,39 inch) diameter weegt
60 meter (200 voet) slang minder dan 5 kilo
(11 lbs) resulterend in minder opslagruimte,
een geringer draaggewicht en veel
minder weerstand in snel water. De
toevoerslang is ook goedgekeurd
in overeenstemming met de
vereisten voor veiligheidslijnen
en kan dus fungeren als een
veiligheidslijn.

4

1
2

3

5

1 Handmatig aanpassen van de druk voor verschillende diepten is

4 De kleine doorsnede van de lichtgewicht toevoerslang vermindert

niet nodig, wat de werklast van de duikleider verlicht.
2

De luchttoevoer is vereenvoudigd zodat de duikleider zich kan
richten op de veiligheid van de duiker.

3 Het lichte en compacte ontwerp staat snel gebruik toe bij het

werken op afgelegen of moeilijk te bereiken terrein.

de weerstand in stromend water aanzienlijk.
5

De toevoerslang dient zowel als veiligheidslijn en als luchtslang.

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER

DP1 Oppervlaktepaneel

DP1 accessoires

Onderdeelnr. Omschrijving
DP1 Oppervlaktepaneel met
Bar-manometer. Met inbegrip
96710-51
van riem, ontluchtingshendel en
lipje “OPEN”.
DP1 Oppervlaktepaneel met
Psi-manometer. Met inbegrip
96710-53
van riem, ontluchtingshendel en
lipje “OPEN”.

DP1 toevoerslang, inclusief P+-reduceereenheid

Onderdeelnr. Omschrijving
30030-51

T-verbinding (recht) om twee
duikers aan te sluiten op één
oppervlaktepaneel.

97373-51

Ontluchting en beschermend
handvat. Mannetje IS-verbinding

336921843

Karabijnhaak, roestvrij staal 316

96741-51

Veiligheidsgordel

88139-51

Houderband met haak

97335-51

Lipje “OPEN, voor aanduiding
geopend cilinder

Onderdeelnr. Omschrijving
96725-01

60 meter slang (200 ft)

96725-02

70 meter slang (230 ft)

96725-03

30 meter slang (98 ft)

96725-04

120 meter slang (394 ft)

96725-05

10 meter slang (33 ft)

96725-06

90 meter slang (295 ft)

96725-07

80 meter slang (266 ft)

96725-08

96725-09

96725-10

230 feet slang (70 m) met
communicatiekabel (zonder
connectoren) en huls
98 feet slang (30 m) met
communicatiekabel (zonder
connectoren) en huls
200 feet slang (60 m) met
communicatiekabel (zonder
connectoren) en huls

DP1 Tas & slangoprolframe
Onderdeelnr. Omschrijving
336950317

96745-12

Tas voor DP1-slang met
wikkelpalen.
Voor tot 60 meter DP1-slang.
Slangoprolframe, lichtgewicht
met rubberen spanbanden
(past in het transportdoos
30798-01,-02)

DP1 Transportdozen

DP1 Tweede duikers uitneemkit
Onderdeelnr. Omschrijving
Kit inclusief T-verbinding,
ontluchtingshendel,
30102-01
karabijnhaak, veiligheidsgordel
en houderriem met haak.

Onderdeelnr. Omschrijving
Doos voor <70 meter DP1
slang, met interieur en ruimte
30798-01
voor oppervlaktedoos of één
cilinderpakket.
Doos voor <70 meter DP1
30798-02
slang, zonder interieur maar
ruimte voor oppervlaktedoos.
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IBSOPHONE

IBSOPHONE
Het Interspiro Ibsophone onderwater communicatiesysteem maakt kraakheldere communicatie mogelijk tussen
de duiker(s) en de duikleider. De Ibsophone draagt bij aan een hoge mate van veiligheid voor de duiker en
verbetert ook zijn onderwaterwerk. Wanneer de aansluitingen worden verwijderd uit de versterker, wordt de
eenheid uitgeschakeld. Maakt gebruik van zes standaard 1,5 volt C Baby/LR14/AM2-batterijen.
Ibsophone MTIII - voor een of twee duikers

Veiligheidslijnen naar MTIII - drijvend

Onderdeelnr. Omschrijving
Inclusief versterker, headset (light), 2 x microfoon
336300072
duiker, 2 x bone conductor duiker, 2 x Vrouwelijke
Subconn "Red Ring".

Compleet drijvende veiligheidslijn gemaakt van polypropyleen,
Ø12,5 mm.

*Luchtlijn en/of kabel niet inbegrepen

Onderdeelnr. Omschrijving
30526-01

Drijvende veiligheidslijn, 50 meter

30526-02

Drijvende veiligheidslijn, 60 meter

30526-03

Drijvende veiligheidslijn, 80 meter

30526-04

Drijvende veiligheidslijn, 120 meter

Onderdelen en accessoires MTIII
Onderdeelnr. Omschrijving
336300071

Versterker (batterijen niet
inbegrepen)

Veiligheidslijnen naar MTIII - neutraal
Compleet neutrale veiligheidslijn gemaakt van polypropyleen,
Ø10,5 mm.
Onderdeelnr. Omschrijving

30518-51

Headset tender, light

336290955

Microfoon duiker, voor
DIVATOR-volgelaatsmasker

88960-01

OTS-microfoon Divator

30527-01

Neutrale veiligheidslijn, 50 meter

30527-02

Neutrale veiligheidslijn, 60 meter

30527-03

Neutrale veiligheidslijn, 80 meter

30527-04

Neutrale veiligheidslijn, 120 meter

Communicatiekabel naar MTIII
Alleen te gebruiken en te wikkelen op een DP1 oppervlakteluchttoevoerslang

336290957

Bone conductor duiker, geel

336921848

Subconn “Red Ring” - Mannelijk

336921845

Subconn “Red Ring” Vrouwelijk

30524-01

Bone conductor duiker, dieper
duiken dan 60 m, rood

336290952

Headset tender, Peltor

Onderdeelnr. Omschrijving
Communicatiekabel, 20 meter
33559-15
voor DP1 10 meter
Communicatiekabel, 40 meter
33559-13
voor DP1 30 meter
Communicatiekabel, 70 meter
33559-11
voor DP1 60 meter
Communicatiekabel, 80 meter
33559-12
voor DP1 70 meter
Communicatiekabel, 90 meter
33559-17
voor DP1 80 meter
Communicatiekabel, 100 meter
33559-16
voor DP1 90 meter
Communicatiekabel, 130 meter
33559-14
voor DP1 120 meter

Ibsophone MTIII Transportdoos
30709-51

Zakje bone conductor

Onderdeelnr. Omschrijving
Doos heeft een set Ibsophone
MTIII (336300072)
97445-51
met opbergruimte voor
reservebatterijen.
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ACCESSOIRES
Ademslangen & aansluitingen

Octopus of ademslangen

Onderdeelnr. Omschrijving
460190560

88119-51

336190389

Onderdeelnr. Omschrijving
Octopusslang UNF 3/8,
99007-51
1,7 meter (70’’)

Ademslang, 750 mm (29”)
standaard

99007-52

Octopusslang UNF 3/8,
1,13 meter (44’’)

90 graden aansluiting
ademslang
met draaifunctie

99007-53

Octopusslang UNF 3/8,
1 meter (39’’)

99618-51

Octopusslang UNF 3/8,
0,827 meter (32’’)

Ademslang UNF 3/8, 725 mm
(28”), VS

88198-61

Octopusslang G 1/8,
1,1 meter (43’’)

460190360

Octopusslang G 1/8,
1,35 meter (53’’)

Droogpak opblaasslangen
Onderdeelnr. Omschrijving
Cejn 221 – G 1/8 vergrendeld,
97474-51
550 mm (21’’)
97474-61

Cejn 221 – G 1/8 ontgrendeld,
550 mm (21’’)

97474-52

Cejn 221 – G 1/8 vergrendeld,
750 mm (29’’)

97474-62

Cejn 221 – G 1/8 ontgrendeld,
750 mm (29’’)

97474-53

Cejn 221 – UNF 3/8
vergrendeld, 750 mm (29’’)

97474-63

Cejn 221 – UNF 3/8
ontgrendeld, 750 mm (29’’)

97474-54

Cejn 221 – UNF 3/8
vergrendeld, 1 meter (39’’)

97474-64

Cejn 221 – UNF 3/8
ontgrendeld, 1 meter (39’’)

Octopushouders
Onderdeelnr. Omschrijving
88115-51

Octopushouderclip (5 pack)

30643-51

Octopusslanghouderkit, voor
draagstel of BC (paar)

30780-01

Octopusmondstukhouderkit
(incl. klittenband)

30776-51

Klittenband voor
mondstukhouderkit, 10 pack

VERGRENDELD/ONTGRENDELD PAK OPBLAASSLANG
VERGRENDELD:
De borgring is vergrendeld en kan niet naar de connector worden geschroefd.
Gebruiken wanneer de slang van het droogpak moet worden ontkoppeld tijdens een duik.
ONTGRENDELD:
De borgring is ontgrendeld en kan naar de connector worden geschroefd.
Hierdoor wordt de slang aan het droogpak vergrendeld. Zet het vast zodat het niet losraakt
tijdens een duik.

Borgring
Connector
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Wartels, adapters & aansluitingen

Pluggen

Aansluitingen voornamelijk geschikt voor MKII reduceereenheid

Onderdeelnr.

Onderdeelnr. Omschrijving
Wartel twin-uitlaat G 1/8
98884-51
mannetje – 2 x UNF 3/8

Omschrijving

460190220

Cilinderklepplug G 5/8

30051-01

Wartel enkele uitlaat G 1/8
mannetje – UNF 3/8 vrouwtje

97192-51

Afsluiterplug 7/16’’

30051-02

Wartel enkele uitlaat G 1/8
mannetje – G 1/8 vrouwtje

460190755

Plug zeskantkop UNF3/8,
2-pack

460190716

Adapter G 1/8 mannetje – UNF
3/8 vrouwtje

460190418

Plug zeskantkop G 1/8

30182-51

Adapter G 1/8 vrouwtje – UNF
3/8 mannetje

336200721

Plug zeskantkop UNF 3/8

Composiet

Vulaccessoires

Onderdeelnr. Omschrijving
Krytox GPL-205,
460200058
zuurstofcompatibel 57g (2oz)
Smeermiddel voor
331900268
hogedrukcilinderkleppen
Siliconen smeermiddel, voor
331900269
lagedruktoepassingen

Onderdeelnr. Omschrijving
Vulslang 300 > 200 Bar, DIN
331190627
5/8
99404-03

Vulslang 300 > 300 Bar, DIN
5/8

99369-01

Vulrestrictoradapter, hoek
90 graden

99804-01

Controlemeter, met barschaal,
DIN 5/8

99804-02

Controlemeter, met Psi-schaal,
DIN 5/8

460190770

Uitstroomplug (DIN). Gecontroleerd afblazen, resteert nog een
overdruk van 2 bar (29 psi)

Testapparatuur
Onderdeelnr. Omschrijving
336190128

Minitest

Beschermende kappen
Onderdeelnr. Omschrijving
Beschermende plastic kap R
460190557
5/8 (geel), 10 pack
31391-51

Stofkap, klein, Ø 10-12mm,
10 pack

31392-51

Stofkap, groot, Ø 22-26mm,
10 pack

95198-51

Beschermende plug R 5/8,
messing

460190077

Beschermende plug R 5/8,
messing, 5 pack

Transportdozen
Onderdeelnr. Omschrijving
Voor DIVATOR-duikapparatuur
met interieur voor één 323.4
30977-01
en één 326.7 en extra ruimte
voor reduceereenheid, masker,
BC enz.
DP1 Transportkoffer voor
<70 meter DP1 slang, met
30798-01
interieur en ruimte voor
oppervlaktepaneel of één
cilinderpakket.
30798-02

DP1 Transportkoffer voor
<70 meter DP1 slang, zonder
interieur maar ruimte voor
oppervlaktepaneel.

97445-51

Ibsophone transportkoffer
heeft een set Ibsophone MTIII
(336300072) met opbergruimte
voor reservebatterijen.

ACCESSOIRES

CANISTERVERLICHTING

DIVATOR Canisterverlichting
Onderdeelnr. Omschrijving
33342-01

Canisterverlichting EU (incl. EU plug)

33343-01

Canisterverlichting VS (incl. VS & EU plug)

33344-01

Canisterverlichting GB (incl. GB & EU plug)

Opgenomen onderdelen:
•
Batterij canister (met li-ion batterijen)
•
Lamphuis met LED-lampkop
•
Lamphouder (met schuif)
•
AC-kabel met stekker(s)
•
Batterijlader (100-240 V, 50/60 Hz)
•
Kabeladapter (voor het opladen van batterij canister)
•
Railhouder (voor DIVATOR-volgelaatsmasker)
•
Batterijzakje
•
Rits-bevestigingsadapter (links & rechts).
•
Zachte droge tas
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NOTITIES

Onderdeelnr.

Notities

Hoeveelheid

UW LOKALE CONTACTPERSOON

35
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Interspiro heeft meer dan 90 jaar ervaring als een baanbrekend vernieuwer van
adembescherming voor omgevingen met onvoldoende ademlucht. Interspiro
is een leverancier van ademhalingsbescherming voor militaire organisaties,
brandweer en reddingsdiensten, industrie, nutsbedrijven, verzendings- en
duikbedrijven over de hele wereld. Interspiro is een onderneming van de Ocencogroep. De Ocenco-groep behoort tot 's werelds grootste bedrijven op het gebied
van adembescherming.

Midden-Europa
OOSTENRIJK

DUITSLAND

ZWITSERLAND

Noord- & Zuid-Amerika

Verenigd Koninkrijk
en Ierland

Zweden, Export & Asia/Pacific

Interspiro Inc.
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
VS
Tel +1 262 947 9901
Fax +1 262 947 9902
E-mail info@interspiro.com

Interspiro Ltd.
7 Hawksworth Road | Central Park
Telford | Shropshire TF2 9TU
Verenigd Koninkrijk
Tel +44 1952 200 190
Fax +44 1952 299 805
E-mail infouk@interspiro.com

Zweden & Export
Box 2853
SE-187 28 Täby
Zweden
Tel +46 8 636 51 00
Fax +46 8 636 51 99
E-mail info@interspiro.com

Interspiro GesmbH
Fürstenfelderstrasse 35
A-8200 Gleisdorf
Oostenrijk
Tel +43 311 236 133
Fax +43 311 236 133 22
E-mail info@interspiro.at

Interspiro GmbH
Fangdieckstr. 22
D-22547 Hamburg
Duitsland
Tel +49 40 300315170
Fax +49 40 3003151720
E-mail info@interspiro.de

Interspiro AG
Güterstrasse 47
CH-4133 Pratteln
Zwitserland
Tel +41 61 827 99 77
Fax +41 61 827 99 70
E-mail infoch@interspiro.com

NEDERLAND

Interspiro BV
Operetteweg 35
NL-1323 VK Almere
Nederland
Tel +31 36 536 31 03
Fax +31 36 538 48 09
E-mail infobv@interspiro.com

Interspiro Sdn Bhd
NO: 14-A, Jalan Tiara 3, Tiara
Square | Taman Perindustrian
Sime UEP | 47600 Subang Jaya,
Selangor | Malaysia
Tel +603-802 482 21
E-mail asiapacific@interspiro.com

www.interspiro.com

