Dykregulator
Att välja dykregulator är inte lätt. En dykregulator är igentligen ett första steg och två andra steg. Första steget skruvas
direkt på Dykflaskans kran. Här finns det två olika varianter av kopplingar. DIN-modellen är den vanligaste i
Skandinavien och är en stor ratt som skruvas in i kranen. Oftast är denna regulator typ klassad för upp till 300 bars
flaskor men det finns de som är klassade till bara 200 bar (ovanligt) och de kommer inte att fungera i en 300 bars flaska.
Sedan finns det en typ som kallas Yoke eller bygel koppling och den är vanligast när man är ute och dyker runt ute i
världen. Yoke koppling är bara godkänd för 200 och 232 bars flaskor. Har 200/232 bars flaskan en DIN koppling skruvar
man in en liten plugg som gör att Yoke kopplingen går att montera. Förstastegets uppgift är att sänka trycket på luften
till ett tryck som passar andrasteget det kan variera mellan 5-12 bar beroende på märke och modell. Då förstår ni att
det är inte så bra att byta runt andrastegen av olika märken. De två andrastegen kallas primär och octupus. Octopussen
är till för att kunna dela luft under ytan och är oftas gul till färgen. Sedan behövs en manometer för att kunna läsa
trycket i flaskan så man har koll på mängden luft när man dyker. När den komprimerade luften kommer ur flaskan blir
den kall och detta i kombination med kallt vatten kan regulatorn frysa och börjar då flöda fritt med luft. Därför kan det
vara bra att välja en regulator som är fryskyddad. Då är den märkt med Europa normen EN 250 eller en snöflinga. Skall
man då köpa en ny eller en begagnad regulator...? Detta spelar ingen roll om man väljer en ny eller en begagnad för det
är inte super stor skillnad på modellerna som finns idag eller för några år sedan. Viktigt är dock att de skall vara servade
och kontrollerad. För regulatorn innehåller många fjädrar och packningar som ligger under konstant tryck och ändrar
sig med tiden och vill gärna börja läcka eller skapa problem på annat vis. Den bästa rekommendationen jag kan ge är
att välj en regulator som kan servas av ditt närmsta dykcenter det underlättar.
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