VYBAVENÍ TECHNICKÉHO
POTÁPĚČE
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president společnosti

Scubatech Co. LTd. byla založena v roce 2002 zkušenými instruktory, trimixovými
a rebreathrovými potápěči. Naše společnost vyrábí celý rozsah vysoce kvalitních
regulátorů určených pro potápění v těžkých klimatických podmínkách, které převažují
v oblasti severní Evropy.
Naše regulátory jsou úspěšně používány profesionálními potápěči, námořníky, hasiči i
rekreačními potápěči a to již téměř 13 let. Nová řada vybavení s názvem TECLINE byla
vytvořena jako odpověď na potřeby rozvíjejícího se technického trhu. Tato řada nabízí
křídla, postroje, manometry, regulátory, ventily, podobleky, světla a další. Toto vybavení je
určeno jak pro potápěče, kteří se začínají potápět, tak pro pokročilé potápěče, kteří
prozkoumávají dosud nepoznaná místa. Každá část vybavení, kterou chceme uvést na trh,
je nejprve pečlivě testována našim týmem. Všechny produkty splňují vysoké požadavky
evropských norem a mají CE certifikát.
Několik známých výrobců a značek ocenilo naše produkty a my jsme jejich hrdý distributor
(Sitech, Ocean Reef, Pinaccle, DUI, Faber, Eurocylinder, Luxfer, McNett, Innobeam,
Seakodive).

Pro více informací o našich výrobcích, prosím navštivte www.edive.cz
nebo nás neváhejte kontaktovat přímo na adrese divetravel@divetravel.cz
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REGULÁTORY V2 ICE

DONUT SPECIAL EDITION SERIES
+ DIR SET V2 ICE REGULATOR

„V“ tvar dovolí udržet hlavu ve vzpřímené pozici, což je
výhodnější jak pro udržení trimu, tak pro bezpečnost.
Vertikální připojení hadic umožňuje jejich dokonalé
uspořádání.
Jedinečná konstrukce regulátorů umožňuje snadné
ovládání ventilů.
DIR SET V2:
• 1x otočná nerez karabina
• 2x první stupeň (levý &
76mm
pravý)
• 1x otočná nerez karabina
• 2x druhý stupeň
88mm
• LP hadice PROFLEX 2m • 0,75m guma okolo krku
• LP hadice PROFLEX 0,61m • Silikonová šňůra kolem
• HP hadice PROFLEX
krku
0,61m
• Pouzdro na automatiky
• Manometr TECLINE –
průměr 52mm

Spojením křídla z této speciální série (D17SE, D22SE,
D30SE) s V2 ICE regulátory vzniklo ideální řešení pro
výuku „technických“ instruktorů, kteří vyučují kromě
běžných dovedností také správný trim a ovládání
ventilů při ponoru. To znamená rychlejší cestu
k dokonalému zvládnutí těchto technik pro studenty
a záruku neskutečného komfortu během ponoru
s dvojčetem. Na regulátory poskytujeme prvnímu
majiteli záruku deset let.

V2 ICE první stupeň pracuje bezpečně i s většinou
druhých stupňů ostatních značek, takže pokud máte
svůj oblíbený druhý stupeň, můžete ho jednoduše
použít s V2 ICE. Nářadí potřebné k údržbě
regulátoru není odlišné od ostatních běžných
značek. Náhradní díly potřebné pro servis v terénu
jsou shodné s díly ostatních běžně používaných
prvních stupňů – V2 nemá v tomto ohledu žádné
jedinečné řešení… možná pouze jedno – toto je V2
ICE – jedinečný regulátor.
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REGULÁTOTY V2 ICE

REGULATOR PRVNÍHO
STUPNĚ L a P
•
•
•
•
•
•

Membránové provedení
Přidaná suchá komora: COLD KIT
Vyvážený
2 LP výstupy/ 1 HP výstup
Maximální pracovní tlak 300 bar
Maximální průtok při tlaku 20 MPa:
3823 l/min
• Středotlak: 8,5 bar
• Váha: 790g
• Může být použit i s Nitrox až do 40%

REGULATOR DRUHÉHO
STUPNĚ V2 SECOND
•
•
•
•
•

Vyvážený
Nastavení podtlaku nádechu
Nastavení nádechového odporu
Nádechový odpor: 0,983 – 1,004 J/l
Maximální průtok při tlaku 20 MPa:
850 l/min
• Může být použit s Nitrox až do 40%
• Materiál: polyamid
• Váha: 210g
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REGULÁTORY V2 ICE MONO
V2 ICE MONO
Nový regulátor od firmy Tecline, V2 ICE MONO, může být
používán jak začátečníky, tak zkušenými potápěči, kteří mají
rádi bezpečné potápění s monolahví v chladné vodě.
Vyzýváme všechny ty, kteří se zajímají o budoucnost
technického potápění, aby se seznámili se SEMI TECH
uspořádáním, které umožňuje kombinaci V2 ICE MONO
s monolahví a to s respektováním požadavků podobným
potápění s dvojčaty.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY:

• Intuitivní práce s regulátorem
•
pro začátečníky
• Bezpečné rozložení hadic bez vystupujících
smyček okolo potápěče
• Jednoduchá změna konfigurace
od rekreačního až k technickému DIR
•
• Bezpečné uspořádání druhého stupně
regulátoru („vždy okolo potápěče“)
•

SESTAVA V2 ICE MONO
SEMI TEC 1
pro lahve s jedním ventilem

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

V konfiguraci „SEMI Tech 2“ (2 regulátory
V2 ICE MONO+ “T” ventil) nastaví hadice
přesně stejným způsobem jako uspořádání
dvojčete, čímž ještě více přispívá
k bezpečnosti při potápění pod ledem
Velký výměník tepla umožňuje bezpečné
potápění při nízkých teplotách
Ergonomicky tvarovaná matice umožňující
snadné připojení regulátoru k ventilu lahve

SESTAVA V2 ICE MONO
SEMI TEC 2
pro lahve s dvojitým ventilem

• 2x první stupeň V2 ICE MONO, membrána
s COLD KIT
• 4x LP výstup
• 2x HP výstup
• 2x druhý stupeň V2, vyvážený s regulací
Venturiho efektu a nastavením nádechového
odporu
• 1x hadice LP 61 cm
• 1x hadice LP 193 cm
• 1x hadice HP 61 cm
• 1x manometr Tecline 300bar
• 2x nerez karabina
• 1x guma okolo krku pro druhý stupeň
• 1x pouzdro na automatiky

1x první stupeň, membrána s COLD KIT
4x LP výstup
2x HP výstup
2x druhý stupeň V2, vyvážený s regulací
Venturiho efektu a nastavením
nádechového odporu
1x hadice LP 61 cm
1x hadice LP 193 cm
1x hadice HP 61 cm
1x manometr Tecline 300bar
2x nerez karabina
1x guma okolo krku pro druhý stupeň
1x pouzdro na automatiky
Pro konfiguraci dvou lahví (dvojčat) doporučujeme regulátor V2 ICE
v sestavě DIR s rozlišením levého a pravého prvního stupně.
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REGULÁTORY V2 ICE V PRAXI

Zmiňovaný regulátor V2 je potápěčský regulátor, který dodává vzduch pouze, pokud se potápěč nadechuje
nebo to požaduje. Skládá se ze dvou stupňů (první stupeň regulace tlaku a druhý stupeň regulace tlaku)
a hadice, která oba stupně spojuje. Toto zařízení bylo vytvořeno za dodržení důvěryhodných a nejnovějších
postupů pro návrh regulátorů. Přední společnosti vyrábějící potápěčské vybavení využívají také toto řešení
a přispívají k výjimečným parametrům V2. Pro popis tohoto regulátoru můžeme použít technické termíny
jako: suchá komora, snížení tlaku ve směru proudění, redukce tlaku 0,95MPa, kroucené připojení hadic,
vysoce kvalitní nízkotlaké hadice s operačním tlakem 1,7 MPa, nastavitelný regulátor nádechového odporu,
deflektor správného směru proudění plynu během dýchání ve spojení s Venturiho lopatkou.
Grafický výčet dýchacích parametrů nám umožňuje vyčíst hodnoty nádechového odporu a celkový výkon.
Norma předepisuje maximální nádechový podtlak a výdechový přetlak následovně: +2 500 Pa; -2 500 Pa
a celkový mařený výkon na hladině 3,0 J/l. Na základě grafu, ve kterém jsou prezentovány průměrné
hodnoty několika regulátorů, které byly podrobeny zkoušce, bylo zjištěno, že zkoumané hodnoty splňují
normu s velkým přesahem. Průměrné hodnoty charakteristické pro tento regulátor jsou 1,35 J/l pro dýchací
výkon a 1 500Pa a -1 000 Pa pro podtlak nádechu a přetlak výdechu. Úsilí vložené do dýchání je podobné
jako nezbytná práce obdobných regulátorů dostupných na trhu.
V mnoha ohledech je při porovnání V2 konkurence
schopný. Přidaným benefitem je ergonomický design
a konfigurace pevných A0 složek jako: standardní (5/8“)
dva otvory pro středotlaké výstupy stejně dobře jako
standardní jeden vysokotlaký výstup (7/16“). Výhoda
používání standardních připojení tlaku je, že uživatel
nemusí nést náklady spojené s pořízením regulátoru
a sladěním konfigurace s dalšími díly potápěčského
vybavení. Kompatibilita tohoto regulátoru je velice
praktická vlastnost.

REGULÁTORY V2 ICE V PRAXI
Vybavení prvního stupně regulátoru
takzvanou suchou komorou (tj. izolovanou
membránou) se ukázalo být velkou
výhodou při testování regulátoru
ve studené vodě (ve vodě s teplotou nižší
než 10°C). Vezmeme-li v úvahu
geografickou polohu Polska a teplotní
podmínky v polských jezerech a Baltském
moři, je zvýšená odolnost regulátoru proti
zamrznutí nezanedbatelnou výhodou. V2
není náchylný na zamrznutí v chladné vodě
ani během těžké práce (spotřeba vzduchu
více než 62l/min). V případě V2 byly
laboratorní i funkční testy provedeny
v laboratoři Polské námořní akademie
v Gdynia na zakázku Polského námořního
registru. Testy potvrdily, že je regulátor
bezpečný. Zároveň hodnoty dýchacích
parametrů jsou silným místem tohoto
regulátoru, který se stal vážným
konkurentem na trhu běžně dostupných
regulátorů. Uvedený regulátor (celá dýchací
část) V2 je dokonalý pro potápění
se vzduchem jak pro rekreační
tak profesionální potápění. Je vymyšlený
pro jakékoliv uspořádání vzduchových lahví
s maximálním pracovním tlakem 30 MPa.
Je kompatibilní se všemi lahvemi, které jsou
dnes prezentovány na trhu. Tento regulátor
může být bezpečně používán při ponorech
ve studené vodě stejně dobře jako
na expedicích v teplých tropických vodách.
Nehledě na zkoušky, které provedlo polské
námořnictvo, se snažíme neustále
podrobovat naše regulátory novým výzvám.
Náš nedávný test: hloubka 110m, teplota
vody 8°C, čas na dně 30 min, celkový čas
180 min. Místo ponoru: Chorvatsko.
Výsledky testu: vysoký komfort při udržení
pozice potápěče, stabilní průtok plynu
během celé doby ponoru. V2 ICE regulátor
je úspěšně používán posledních šest
měsíců během ponorů v uzavřeném
prostoru, jako jsou jeskyně, zaplavené lomy
stejně tak i vraky v Evropě. Nejčastější
teploty vody 4-6°C a hloubka 40-60m.
Použitý plyn během ponoru: vzduch, nitrox,
trimix.

REGULÁTORY ŘADY R5

R5 TEC

NAVRŽENO PRO
CHLADNOU VODU

CE1463
EN250

• DIR SET R5 TEC složení:
• 2x první stupeň R5 TEC, membrána s COLD KIT,
4x LP, 2x HP
• 2x druhý stupeň R5 TECH,
• 1x LP hadice 61 cm
• 1x LP hadice 200 cm nebo 210 cm
• 1x HP hadice 61 cm
• 1x manometr 300 bar
• 2x karabina jednostranná
• 1x šňůra na krk
• 1x pouzdro na regulátory
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REGULÁTORY R5 ICE

První stupeň R5 ICE

Druhý stupeň R5 ICE
VYVÁŽENÝ R5 ICE

CE1463
EN250
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Membránové provedení
Přidaná suchá komora: COLD KIT
Vyvážený
4 LP výstupy/ 2 HP výstup
Maximální pracovní tlak 300 bar
Maximální průtok při tlaku 20 MPa:
3823 l/min
• Středotlak: 9,5 bar
• Váha: 720g
• Použití Nitrox max 40%

Nastavení podtlaku nádechu
Nastavení nádechového odporu
Nádechový odpor: 0,983 – 1,004 J/l
Maximální průtok při tlaku 20 MPa:
850 l/min
• Použití Nitrox max 40%
• Materiál: polyamid
• Váha: 210g

Tlak [Pa]

Nízký nádechový odpor

Průřez
Objem [cm3]

Regulace dýchacího odporu

Široký kryt vyústění
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REGULÁTORY ŘADY R2 ICE
Regulátory druhé série se svými výbornými
Tento druh certifikace našich regulátorů
parametry vyhověly velice dobře jak v praxi, splňuje požadavky normy EN250:2000,
tak v testech v laboratorních podmínkách
která definuje přesné technické parametry
Polish Marine Academy v Gdynia.
pro regulátory navržené pro chladné vody.
Na základě výsledků z testů všechny
Regulátory série 2 mají neuvěřitelně nízký
regulátory SCUBATECH získaly certifikaci CE
nádechový odpor, který přispívá k nízké
1463 Polského registru vodní dopravy.
spotřebě vzduchu.
NAŠE REGULÁTORY JSOU TESTOVÁNY V LABORATOŘÍCH AKADEMIE POLSKÉHO NÁMOŘNICTVA V GDYNI

R2
ICE

CE1463 EN250

REGULATOR PRVNÍHO
STUPNĚ R2 ICE
•
•
•
•
•
•
•
•

REGULATOR DRUHÉHO STUPNĚ

Membránové provedení
Přidaná suchá komora (COLD KIT)
Vyvážený
4x LP připojení, 2x HP připojení
Maximální pracovní tlak: 300 bar
Středotlak: 9,5 bar
Materiál: námořní bronz
Váha: 730 g

Použití pro Nitrox max 40%

Bronzový kryt ventilu podporuje ochranu
proti zamrznutí druhého stupně

Tlak [Pa]

Vyroben z námořního bronzu s vysokou tepelnou
vodivostí, která přispívá k celkové tepelné kapacitě
a zvyšuje odolnosti proti zamrznutí.
Pracovní prostředí membrány vysokotlakého ventilu
stejně jako zbytek vnějších prvků jsou odděleny od vlivu
vnějšího prostředí.
Přidaná tepelná ochrana suché komory „ICE“ vzduchová komora je oddělena hlavní membránou
a membránou přidaného Cold Kit.
4 LP připojení v otočné hlavě – ideální řešení pro jednu
lahev, rekreační potápěče, stejně tak i technické
konfigurace za použití dvou lahví (pro dvojčata).
2 HP připojení umožňují klasického manometru,
tak sondy pro potápěčské hodinky.

Regulace nádechového
odporu
Objem [cm3]
Pevná hlava

Vyrobeno z vysoce
kvalitních polymerů
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REGULÁTORY ŘADY R1 ICE
R1

Jednoduchý a spolehlivý design první série
RG 1001 zajišťuje vysokou bezpečnost
při potápění. I přes válcové uspořádání
s otevřenou komorou plně splňuje
požadavky normy EN250:2000
pro regulátory do studené vody. Na základě
uživatelských zkušeností a výsledků testů
prováděných v laboratořích Polské námořní
akademie v Gdynia jsme tyto regulátory
doporučili pro potápění v chladných vodách

od časného jara do pozdního podzimu
a také pro výuku. Díky velice dobré ceně,
jednoduché konstrukci, spolu
s nízkonákladovým servisem, odolnosti vůči
špatné údržbě a zacházení se stal tento
regulátor nejoblíbenějším regulátorem
potápěčských center v Polsku, v České
republice, v Chorvatsku, v Egyptě nebo
na Krymu či v Litvě.

CE1463 EN250

REGULATOR DRUHÉHO
STUPNĚ R1 PRO

REGULATOR PRVNÍHO
STUPNĚ R1 PRO

• Regulace nádechového odporu
• Maximální průtok při tlaku 20 MPa:
850 l/min
• Středotlaká hadice: černá 70 cm
• Materiál: polyamid
• Váha: 180 g
• Může být použit pro Nitrox max 40%

•
•
•
•
•
•
•

Pístový
3x LP připojení, 1x HP připojení
Maximální pracovní tlak: 300 bar
Středotlak: 9,5 bar
Materiál: námořní bronz
Váha: 515 g
Použití pro Nitrox max 40%

Všechny záložní druhé stupně jsou dodávány s 90 CM ŽLUTOU LP HADICÍ
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POROVNÁVACÍ TABULKA REGULÁTORŮ

Ochrana proti zamrznutí
Otočná hlava
Počet LP/HP připojení
Píst

Typ

Membrána

Membrána

Membrána

Maximální tlak
Středotlak (pracovní tlak)
Maximální průtok při 20 MPa
Připojení pod úhlem
Maximální Nitrox 40%
Nitrox od 40% do 100%
Váha
Námořní bronz

Materiál

Námořní bronz

Námořní bronz

Námořní bronz

Polyamid

Polyamid

Polyamid

Regulace Venturiho efektu
Regulace dýchacího odporu
Průtok
Ztrátový výkon
Nádechový odpor
Vyvážení
Maximální Nitrox 40%
Nitrox od 40% do 100%
Chladič
Váha
Materiál

Polyamid

POROVNÁVACÍ TABULKA REGULÁTORŮ

Ochrana proti
zamrznutí
Otočná hlava
Počet LP/HP připojení
Typ

Membrána

Membrána

Membrána

Maximální tlak
Středotlak (pracovní
tlak)
Maximální průtok při
20 MPa
Připojení pod úhlem
Maximální Nitrox
40%
Nitrox od 40% do 100%
Váha
Materiál

Námořní bronz

Námořní bronz

Námořní bronz

Polyamid

Polyamid

Regulace Venturiho efektu
Regulace dýchacího
odporu
Průtok
Ztrátový výkon
Nádechový odpor
Vyvážení
Maximální Nitrox 40%
Nitrox od 40%
do 100%

Váha
Materiál

Polyamid

Polyamid

Polyamid

REGULÁTORY PRO STAGE (MONOLAHEV)
Sestava STAGE SET R1 PRO O2
•
•
•
•
•

1x první stupeň R1 PRO O2
1X druhý stupeň R1 PRO O2
1x středotlaká hadice zelená 1 m
1x vysokotlaká hadice 15 cm
1x manometr 02

Sestava STAGE SET R2 TEC O2
•
•
•
•
•

1x první stupeň R2 TECH O2
1X druhý stupeň R2 TECH O2
1x středotlaká hadice zelená 1 m
1x vysokotlaká hadice 15 cm
1x manometr 02

O2 pouzdro pro regulátory stage
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SIDEMOUNT REGULÁTORY
SESTAVA R2 TEC SIDEMOUNT OBSAHUJE:

CE1463 EN250

• 2x první stupeň R2 TEC s membránou
s COLD KIT
• 2x druhý stupeň R2 TEC, vyvážená
na Venturiho efekt a s regulací nádechového
odporu
• 1x středotlaká hadice 65 cm
• 1x středotlaká hadice 210 cm otočný čep
90 stupňů
• 2x inflátorová hadice středotlaká 20 cm
• 2x vysokotlaká hadice 20 cm
• 2x manometr 400 bar

SESTAVA

Hliníkové
Luxfer lahve

První stupeň s integrovaným
přetlakovým ventilem
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PEANUT
PEANUT 21
MALÉ KŘÍDLO S NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLEM NA TRHU!
NESYMETRICKÉ KŘÍDLO PEANUT 21 VÁS PŘEKVAPÍ
MINIMÁLNĚ 4x:
1. JEDINEČNÝ DESIGN – PRVNÍ NESYMETRICKÉ KŘÍDLO NA SVĚTĚ
2. ZDVOJENÁ ŽIVOTNOST – DVĚ EXTRÉMNĚ ODOLNÉ VRSTVY:
VNĚJŠÍ VRSTVA CORDURA 1000D
VNITŘNÍ VRSTVA PU240

3. JEDNODUCHÁ KONTROLA VZTLAKU
A NEJVĚTŠÍ KAPACITA VE SVÉ TŘÍDĚ – 21 LITRŮ
4. EXTRÉMNĚ LEHKÉ – POUZE 950g!

TECLINE PEANUT 21
NESYMETRICKÉ

ŘADA KŘÍDEL S VÝJIMEČNÝMI
VLASTNOSTMI:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jednoduchá kontrola vztlaku
Velký objem křídla – 21 litrů
Hmotnost pouze 950g (méně než 1kg!)
Zaručená extrémní životnost díky použitému
materiálu Cordura 1000D
3D konstrukce
Velký prostor okolo hlavy potápěče
Podpora mnoha uspořádání hadic
Velká kapacita křídla zajišťující udržení na hladině
i pro těžkou výstroj
Nesymetrický tvar umožňující rychlé vypuštění
v případě nouze
Vynikající pro kombinaci s V2 ICE Mono regulátorem

Inovativní konstrukce křídel série
PEANUT 21 umožňuje volný pohyb hlavy
a snadné rozmístění hadic
pro nejrůznější konfigurace výstroje.

Je pro vás důležitá prvotřídní konfigurace?
Pokud jste potápěč využívající monolahev, určitě si
vyberte křídlo PEANUT 21 a regulátor V ICE Mono.

V2 ICE MONO + PEANUT 21
=

PERFEKTNÍ KONFIGURACE

3D SÉRIE KŘÍDEL PEANUT 21
CERTIFIKACE CE1463 EN1809
KOMPLET
CELKOVÁ VÁHA POUZE 4KG

BUĎTE ŽENOU I POD VODOU!
Dámská edice křídel PEANUT 21 s osobitými fialkovými nápisy byla
speciálně navržena pro ženy. Měkčí, nastavitelné ramenní popruhy
umístěné dále od zádové desky zajišťují vyšší komfort. Použití materiálu
Cordura 1000D zajišťuje výjimečnou odolnost křídla.
•
•
•

Navrženo speciálně pro dámskou
postavu
Snadná kontrola vztlaku
Malé svými rozměry, lehké svojí
hmotností ALE obrovské svojí
kapacitou (21 litrů)

•
•

Lehká duralová zádová deska
i adaptér pro jednu lahev
Snadno použitelné zátěžové
kapsy

KOMPLET
CELKOVÁ VÁHA POUZE 4.95KG

DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ PRÁVĚ ZDE!
Vrakové potápění? Nebo možná ponory pod ledem? Potřebujete
vybavení, kterému můžete bezpodmínečně věřit. Série křídel
PEANUT 21 Arctic, se svými osobitými modrými nápisy, je zde právě
pro vás. Komfortní křídlo s inflátorem vždy tam, kde má být
a snadná kontrola vztlaku vám umožní potápění za všech okolností.
Použití se dvěma regulátory V2 ICE Mono v polotechnické
konfiguraci bylo navrženo a testováno speciálně pro vás.
•
•
•

Kapacita 21 litrů
Plně nastavitelný postroj
s nerezovými D- kroužky
Zádová deska z leštěné nerezové
oceli odolné vůči olovu

•

Nerezový adaptér pro uchycení jedné
lahve spolu s dvěma popruhy
a odolnými přezkami
Snadná kontrola vztlaku
Udržuje potápěče vysoko nad hladinou
Odolná Cordura 1000D

•
•
•
•

KOMPLET
CELKOVÁ VÁHA POUZE 2.95KG

JSTE CESTOVATEL?
VÁHOVÁ OMEZENÍ ZAVAZADEL PRO LETECKOU DOPRAVU UŽ VÁS
NEBUDOU TRÁPIT!
Vezměte si s sebou křídlo PEANUT 21 – cestovní série a nezatěžujte
se váhovými limity zavazadel při cestování letadlem. Křídlo je velmi
odolné a velmi lehké.
•
•
•

Odlehčená konstrukce
Bez zbytečných prvků
Extra lehká zádová deska bez
nutnosti adaptéru pro jednu lahev

•
•

Kapacita 21 litrů
V sadě se dvěma popruhy pro uchycení
jedné lahve

KOMPENZÁTORY VZTLAKU
DONUT 22 SPECIAL EDITION
NAVRŽENO PRO PERFEKTNÍ VZTLAK
VYSOKÁ POZICE NAD HLADINOU

JEDNODUCHÝ SYSTÉM NAPOUŠTĚNÍ

JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP K VENTILŮM

KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI KONFIGURACEMI

DONUT 22 SPECIAL EDITION
DONUT 22 SPECIAL EDITION
NAVRŽENO PRO PERFEKTNÍ VZTLAK
NÍŽE JE UVEDEN SEZNAM ROZHODUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:

CERTIFIKOVÁNO

Uchycení inflátoru

• Malá velikost, která je podporuje s vhodnou
kapacitou, jednoduchost a bezpečnou konstrukcí
• Stálá pozice nad vodou s dvojčetem i několika
stagemi
• Plochá konstrukce umožňuje vstup i do úzkých míst
• Odolný materiál – UV odolný
• Dostatečná kapacita na to, aby udržela potápěče
s dvojčetem a jednou stage nad hladinou vody
• Rychlé vypuštění plynu i jakékoliv pozici za použití
jak inflátoru tak vypouštěcího ventilu
• Dostatečný prostor na hadice bez ohledu na typ
regulátorů a použité konfigurace
• Bezpečný a jednoduchý přístup k ventilům jak ve
vodě tak nad hladinou při plně nafouklém křídle

Inflátor

Přetlakový ventil

Toto křídlo bude ideálním nástrojem jak pro rekreační
potápěče, kteří začínají objevovat dobrodružství se
sestavou dvojčete, tak pro každodenní průzkumníky
s postranními lahvemi, skútry a dalším doplňujícím
vybavením… toto křídlo se nazývá Donut 22 Special
Edition. První polské křídlo pro dvojčata 2x12L bylo
vytvořeno na základě zkušeností potápěčů, instruktorů
a tisíce hodin strávených pod vodou s rozdílnou
konfigurací výstroje. Křídlo má tvar nepravidelného
kruhu, což umožňuje efektivní rozmístění vzduchu
v libovolném směru, stejně tak i udržení požadované
pozice pod vodou. Vytvoření širšího křídla pomocí
speciální podložky všité do obrysu křídla zaručí správnou
pozici potápěče kdykoliv při potápění s další lahví. Tato
podložka umožňuje navýšení kapacity křídla bez
zasažení do jeho vnějšího obrysu – výsledkem je malé
křídlo s velkou kapacitou. Široký pás ve spodní části
křídla umožňuje využití této kapacity pro potápěče
ve vzpřímené pozici nad hladinou. Stabilní poloha
pod vodou je podpořena jednoduchým tokem vzduchu
kolem dokola.
Vypouštěcí ventil byl umístěn na intuitivní místo.

Jednoduše jsme našli místo, kam umísťujeme naši ruku
při nahmatávání ventilu.
Inflátor je umístěn uprostřed mezi lahvemi. Toto
umožňuje vzduchu rozmístit se kolem inflátoru bez
nutnosti zaklánět se dozadu. Křídlo se prodává i s kratší
inflátorovou hadicí, což umožňuje individuální
konfiguraci podle vašich požadavků. Křídlo je nahoře
velmi úzké, což umožňuje rozličnou konfiguraci hadic
a regulátorů a zajišťuje jednoduchý přístup k ventilům.
Pozice křídla a zádové desky může být zvolena ze dvou
poloh díky předpřipraveným otvorům na křídle pro
montážní šrouby. Prototyp tohoto křídla byl před
sériovou výrobou velice pečlivě zkoušen, křídlo se
podrobilo více než 200 ponorům v Baltském moři,
jezerech, lomech, floridských jeskyních, zatopených
podzemí a bazénech s chlorovanou vodou. Testy
prokázaly, že materiál křídel je opravdu odolný a jeho
použití je velice komfortní.

Jak je Donut 22
vyroben?

Jak je Donut 22
pracuje?

Testy v bazénu

DONUT 17 SPECIAL EDITION

Bezpečnější ponory pod ledem s konfigurací 2x7 a křídlem DONUT 17SE nejlépe v kombinaci
s regulátory V2 ICE. I rekreační potápěči čím dál častěji používají zdvojené sestavy. Sestava 2x7l
je daleko více účelnější než monolahev a současně může být lehčí, bezpečnější a napomáhá
udržet správnou pozici pod vodou, která může být rozhodující během ponoru pod ledem.
Design D17 SE nejen že umožňuje velice citlivé napouštění kompenzátoru, ale zároveň
poskytuje stabilní a vysokou polohu potápěče nad hladinou. Začátečníci se nejvíce obávají
ztráty kontroly vztlaku – Donut 17 Special Edition dokonale zjednodušuje tuto vlastnost.
Největším překvapením pro začátečníky je daleko větší pohodlí při změně konfigurace
z monolahve na dvojče. Důvodem je použití dvou součástí: křídlo DONUT 17 SE bylo
připraveno speciálně pro potápění v konfiguraci dvojčat 2x7 a V2 ICE regulátorů.
Máte nějaké pochybnosti? Posuďte sami!
Zjistěte si, jak DONUT 17 SE přispěje k pohodlí vašeho ponoru. Zkuste konfiguraci:
křídlo + V2 ICE regulátory. Staňte se rekreačním potápěčem připraveným na ponory pod led
právě teď! (Použití konfigurace dvojčat vyžaduje speciální znalosti a návyky při potápění.
Zeptejte se vašeho instruktora, jak se bezpečně potápět s konfigurací dvojčat.)
Instruktoři, kteří vedou intenzivní tréninky v konfiguraci dvojčat, si váží pokročilé sestavy
D17SE + V2 ICE jako nejlepší alternativy velkých dvojčat a využívají tuto konfiguraci při každé
příležitosti.

Bezpečnější ponory pod led
s vybavením 2x7 a křídlem
DONUT 17 SE společně
s V2 ICE regulátory

CE CERTIFIKOVÁNÉ CE1463 EN1809

DONUT 22 REBREATHER VERZE
Vím, že kvalitní a spolehlivá výstroj
může zachránit Váš život
Phil Short se potápí víc jek dvacet let. Během této doby má na kontě více než 6 000 ponorů
a z toho více jak 3 000 hodin s rebreathrem. Phil se věnuje vylepšování a testování rebreather
systémů, zároveň je trenér připravující jak nové potápěče, tak další CCR instruktory. Zúčastnil se
řady expedic v místech, kde před tím nikdo nebyl. Phil také spolupracuje s několika organizacemi
zabývající se podvodním výzkumem. Působí jako konzultant technického potápění pro mnohé
výrobce potápěčského vybavení.
„Jako trenér instruktor a vědecký a testovací potápěč vím, že kvalitní a spolehlivé vybavení je
jednoduše řečeno životní podporou. Několik posledních let jsem spolupracoval s firmou Tecline,
vedu kurzy potápění s CCR pro jejich zákazníky, předvádím jejich produkty na potápěčských
výstavách a konzultuji Tecline výrobky. Když přišla příležitost pracovat s firmou Tecline na designu
speciálního CCR křídla/BC byl jsem tou vyhlídkou nadšen. Přes několik odlišných prototypových
fází vývoje a designu jsme dospěli k Tecline Donut 22 SE. Cílem bylo vytvořit houževnaté, funkční,
spolehlivé a odolné křídlo, které by splnilo požadavky technických CCR potápěčů. Mnoho CCR
systémů má většinu zátěže ve spodní části společně s prvními stupni a válcovými ventily v této
pozici a nafoukne se v horní sekci díky pultu – vak/plíce. Donut 22 SE byl účelně navržen
s rozšířenou nafukovací komorou ve spodní části a zúženou v horní části, přesně podle požadavků
na vyvážení do trimu s CCR vybavením. Připojení inflátorového zařízení gumovou skládací hadicí,
která celému systému přidává pružnost, stejně tak jako další Tecline vybavení, které já osobně
používám, je vyrobeno kvalitně a z výjimečných materiálů.“

Nafukovací kompenzátor pro rebreathery
Pro SENTINEL a mnohé další rebreathery
CE CERTIFIKOVÁNO CE1463 EN1809

DONUT 30

VYHRAZENO PRO NEJLEPŠÍ VZTLAK
Donut 30 Special Edition je křídlo určené
pro potápěče s nejvyššími požadavky, pokud jde
o vybavení. Bylo navrženo pro průzkumníky
a potápěče s dvojčetem nebo s multistage
potápěním. Je vyrobeno z vysoce pokročilých
materiálů, které sníží opotřebení při plavání
v jeskynních restrikcích nebo úzkých prostorech
vraků. Intuitivní plnění křídla bez nutnosti měnit
pozici během potápění. Tvar křídla umožňuje
dostatečný prostor za hlavou potápěče
i s nejrůznějším uspořádáním hadic a regulátorů.
Křídlo umožnuje pohodlně nést konfiguraci dvojčat
2x20l dohromady s 6 velkými stagemi. Nesymetrická
konstrukce v dolní části křídla podporuje lepší postoj
potápěče na hladině při bezvědomí. Křídlo funguje
skvěle v konfiguraci 2x18l a americkými 2x125cf.

CE CERTIFIKOVÁNO
CE1463 EN1809
YouTube
Tecline TV:
Donut 30SE
Testy v bazénu

PŘEDNOSTI KŘÍDLA DONUT 30
• Jednoduchá kontrola vztlaku při použití multistage
a DPV
• Kapacita, která udrží potápěče dostatečně vysoko
nad hladinou s plnou konfigurací s mnoha stagemi
• Dostatek místa pro hadice v každé konfiguraci
• Jednoduché nastrojení i rozmontování
• Možnost umístění mnoha baterií na postroj křídla
• Jednodušší výměnu stage a jednodušší PVD potápění
• Pohodlná pozice na hladině, která napomáhá záchranným
operacím
• Možnost použít velkou lahev s argonem bez vlivu
na geometrii křídla

DONUT 30 SE při akci

DONUT 30 SE & DONUT 22 SE

Jednoduchý přístup k ventilům

STANDARDNÍ OVÁLNÁ KŘÍDLA
OVÁLNÁ KŘÍDLA:
CE CERTIFIKOVÁNO CE1463 EN1809

Vestavěný adaptér na monolahev

Váha kompletu: 3,2 kg!

Komplet obsahuje křídlo DONUT 13, 15 nebo DONUT 17
(volba zákazníka), postroj DIR na duralové zádové desce
Combo 3mm, pás pro monolahev stejně jako pro dvojčata
a dvě kapsy na zátěž. Při použití zádové desky Combo není
nutné odstraňovat adaptéry na monolahve.

CE CERTIFIKOVÁNO CE1463 EN1809

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SYSTÉM DOPLŇKŮ TECLINE

Postroj v provedení DIR

Postroj v provedení
KOMFORT
NASTAVITELNÝ
RAMENNÍ POLSTROVÁNÍ

DURALOVÝ & NEREZ OCEL BACKPLATE 3MM & 6MM
2X RAMENNÍ D-KROUŽEK
2X D-KROUŽEK NA MEZINOŽNÍM POPRUHU
1X D-KROUŽEK NA OPASKU

PROFESIONÁLNÍ NÁZORY
ZEPTALI JSME SE PÁR LIDÍ , KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ POTÁPĚNÍM PROFESIONÁLNĚ, JAKÉ KOMPENZÁTORY
VZTLAKU POUŽÍVAJÍ A PROČ

TADY JSOU JEJICH ODPOVĚDI:

Používám TECLINE Donut 22 pro technické ponory a tréninky. Toto křídlo je
pro mne ideální pro ponory do hloubky 50 – 90 m s konfigurací 2x12l
a doplněné dvěma až čtyřmi stagemi. Tvar křídla Donut je jako pneumatika,
umožňuje nafouknout křídlo bez narušení trimu. Tento tvar také
napomáhá při vynoření na hladinu v horizontální poloze. Ačkoliv používám
toto křídlo déle než jeden rok, považuji jeho konstrukci a výkon za velice
vysoký. Přestože používám tento produkt docela často, nemá na sobě
žádné známky opotřebení.

Znám TECLINEprodukty už dlouhou dobu. Měl jsem tu šanci testovat
a zkoušet téměř všechny dostupné produkty na trhu během působení ve
společnosti Centrum Nurkowe Tryton (potápěčské centrum „Tryton“). Líbí se
mi křídlo DONUT 22 hlavně kvůli konstrukci a cenové dostupnosti. Dobře
pasuje do kompletu a není problém s umístěním hadic nebo manifoldu
u dvojčat. Z mého pohledu, každý, kdo se potápí s dvojčetem, a jednou zkusí
toto křídlo, ho už nikdy nebude chtít vyměnit.

Dlouho jsem používal Halcyon Explorer 55 lbs. Ale nedávno jsem zkusil
TECLINE Donut 22E a opravdu si ho cením za: jednoduché plnění křídla, jehož
výsledkem úspora plnící směsi; ideální umístění zadního ventilu dovoluje
velice intuitivní nahmatání bez nutnosti ho hledat; jeho tvar, který mne
udržuje ve velmi dobré pozici pod vodou a nad vodou napomáhá udržet moji
hlavu dostatečně vysoko nad hladinou. Křídlo zároveň nevyvolává pocit
sevření vašeho těla, přestože je plně nafouknuté na hladině. Opravdu ho
doporučuji.

Po několika ponorech s různými křídly od různých firem používám jedině
Tecline 22 Special Edition Donut křídlo. Systém pracuje dokonale
s dostatečným rozsahem různých typů dvojčat jak pro rekreační tak pro
technické potápění a díky jeho designu vždy umožnuje být v takové poloze
jaká je třeba.
Jakékoliv drsné podmínky kanadských zim na našem jižním pobřeží nemají
žádný vliv na toto skvělé křídlo. Jsem opravdu velice spokojen s jeho
výkoností.

Používám křídlo Tecline special edition posledních šest měsíců. Myslím, že je
to jedno nejlepších křídel, které jsem kdy používal. Perfektně udržuje polohu
a to jak pod vodou, tak nad hladinou. Když bylo mé křídlo plně naplněno,
k mému překvapení jsem zjistil, že můj kanystr baterií nebo jiné věci netlačí
nepohodlně do mých zad jako u jiných křídel, které jsou na trhu. I přes
neustálé používání vypadá toto křídlo stále stejně.

Používám toto křídlo během mých ponorů v konfiguraci 2x12l nebo PSCR
TresPreseidence 2x8,5l. Je to nejlepší křídlo, co jsem za posledních 15 let měl.
Používám ho jak pro rekreační potápění tak během kurzů, kdy ho propůjčuji
svým studentům. Napomáhá jim naučit se dobře kontrolovat vztlak a
napomáhá k rychlejšímu nácviku správné pozice pod vodou. Jako uživatel
nejvíce oceňuji na tomto křídle jeho tvar v horní části, který přispívá k udržení
správně pozice inflátorového otvoru. To je možné díky malému množství látky
uvnitř horní části křídla. Správná pozice výfukového ventilu umožňuje
vypouštění plynu bez potřeby měnit pozici pod vodou. Kromě toho umístěný
inflátorový ventil mi dovoluje přidat pouze malé množství plynu. Nyní čekám
na většího brášku této verze pro konfiguraci 2x20 a PSCR 2x12 a 2x20.

Vynikající a dobře promyšlené křídlo. Účinnost a pozice zadního ventilu
(flash) a inflátoru podporují uvolnění plynu z obou dvou velice jednoduše.
Díky nízkému profilu křídla v horní části neexistuje žádný problém
se správnou polohou inflátorové hadice a to i v případě, kdy je lahev
umístěna nízko. Já sám zdařile používám toto křídlo v kombinaci s 2x12l
a rebreathrem 2x8,5. Těším se na většího brášku Donut 22 special edition,
pro kombinaci 2x18 nebo 2x20m, který bude, doufám, co nejdříve.

Zkoušel jsem různé konfigurace křídel a zádových desek od všech velkých
výrobců několik let, abych našel ten pravý pro mé potřeby vrakového
potápění. TECLINE D22 SE uspokojil všechny mé požadavky. Celistvý design
podporuje skvěle pozici trimu a vzpřímenou polohu. Taky jsem byl
překvapen, jak jednoduše prochází vzduch ventilem. Je daleko jednodušší
udržet se v horizontální poloze ke konci ponoru i s těžkými ocelovými
lahvemi. Těším se na další ponory s tímto křídlem.

Používám různé koncepty křídel, od dvoukomorových, bundge, přes ty
jednoduché jako podkovy tak ovály. TECLINE special edition je nejlepší
ze všech. Je robustní a chytře vymyšlené s dostatkem místa pro hadice
a ventily. Spodní strana vytváří dostatečný vztlak na hladině a ne zas tak
velký pro ponory. Když jsem čistil vraky Severního moře, potápěl se v řekách
kvůli archeologickým nálezům, v jeskyních nebo GUE Projekt Baseline:
The Nederlands nebo prostě jen tak pro zábavu, naprosto jsem důvěřoval
tomuto křídlu.

Strávil jsem více jak 800 hodin pod vodou každý rok za různého počasí.
Používám TECLINE Donut 22 Special Edition, který jsem navrhl. Zaměřil jsem se
na optimální řešení křídla pro potápěče se dvěma lahvemi a s mnoha
postranními lahvemi a dalším vybavením.

SOFIE HOSTYN REVIEW
DOKONČENO! Cesta sportovního potápěče k
osvícení.
SOFIA HOSTYN IANTD SOUTH EAST ASIA
TECLINE DONUT 17 KŘÍDLO & POSTROJ
Jsem sportovní potápěč a rekreační potápěč. Potápím
se s monolahví a nemám žádné ambice k technickému
potápění. To přenechávám mému manželovi. Vážím si jeho
zájmu o jeskynní a hloubkové vrakové potápění, ale já tuto
jeho posedlost nesdílím. Také rozumím tomu, jak důležité je
mít správnou výstroj pro tento typ potápění a jak významné je
mít vše správně sestaveno.
Během mých 15 let potápění jsem celé své BCDs (vybavení)
kupovala v kamenných prodejnách. Vyberu si značku a model,
vyzkouším si to, odvezu vše domů a jdu se potápět. Tak
jednoduché to je. Pokud časem zjistím, že mi něco
nevyhovuje, prostě si řeknu „no a co“ a jdu dál. To, co mě
na technickém potápění zaujalo, je to, kolik námahy stráví tito
potápěči výběrem výstroje, která uspokojí jejich individuální
požadavky. To znamená, že vybavení musí být extrémně
univerzální, speciálně křídla a zádové desky, které techničtí
potápěči používají. Tuto flexibilitu shledávám vždy jako
atraktivní.
Takže když jsem viděla, že Tecline vyvinulo křídlo a držák
speciálně pro potápěče s monolahví, rozhodně mne ta
myšlenka zaujala. Když jsem četla prospekty a viděla, že mají
i křídlo s váhou pouze 3,2 kg, prostě jsem ho koupila. Hodně
cestuji s nízkonákladovými společnostmi, střídám místa pro mé
potápění a tak vozím s sebou těžká zavazadla a snížení jejich
váhy je jednou z priorit. Takže jsem do svého cestovního
balíčku zařadila křídlo Donut 17 s DIR držákem a hliníkový
backplate.
První dojem
Zvyklá používat jen svoji potápěčskou výstroj jsem byla trochu
nesvá po vybalení balíčku a to hlavně z hmotnosti popruhů.
Samozřejmě popruhy byly uzpůsobeny na většího potápěče
a tak jsem je začala rychle přizpůsobovat na moji velikost. Pásy
se pohybovaly hladce při průchodu backplatem, bylo
jednoduché prostrčit popruh do pásových spon a D kroužků,
během několika málo minut jsem měla dobře padnoucí nosič.
Jediné, co jsem pak musela ještě udělat, bylo zkrácení
přebytků. Nechala jsem si samozřejmě dostatečně dlouhou
rezervu pro zvětšení na můj suchý oblek.
Překvapilo mne provedení pro dva pásy na lahev místo
jednoho. Je to bezpečnostní opatření, které dává smysl. Divím
se, proč výrobci konvenčních BCDs nepoužívají dva pásy. Často
vidíte potápěče, kteří mají problémy, protože jejich lahev
poklesne skrz ten jediný popruh. Také jsem si všimla, jak je vše
precizně vyrobeno: všechny hrany na backplatu byly
vyhlazené, pásy byly silné ale měkké a poddajné a šití na křídle
takřka neviditelné jak blízko byly stehy.

Úložné prostory
Nepřítomnost kapes byla pro mne vnitřně znepokojující, ale
manžel mi ukázal, jak pohodlně uchytit potápěčské světlo
pod dvě gumové smyčky připevněné na levé straně spodního
popruhu a moji dekobójku se smyčkou na druhé straně. Bylo
tu spousta místa na popruzích nosiče k přidání zipové kapsičky,
kdybych potřebovala nést další věci, ale již nemám nic dalšího,
co bych potřebovala.
Potápění
Bylo to prvně, kdy jsem měla při ponoru křídlo, nosič a zároveň
jsem použila mezinožní pás. Myslela jsem, že to bude divné,
ale při ponoru jsem ho vůbec nezaznamenala. Celé uspořádání
se mi zdálo velmi pohodlné a nepřítomnost s objemného BCD
s kapsami pod mýma rukama pomohla k tomu, že jsem mohla
hýbat rukama daleko více než kdykoliv předtím.
Zátěžové kapsy byly navrženy jako standart, připojeny
k jednomu z popruhů kolem lahve a já jsem rozprostírala svoji
váhu mezi tyto kapsy a zátěžový opasek. To nebylo moc dobré.
Když jsem si dala moc zátěže na lahev, cítila jsem tendenci
k otočení na záda. Hned druhý ponor jsem přesunula kapsy
na opasek, navlékla jsem je a umístila na místo pomocí pásové
spony. To mělo daleko větší úspěch a na tomto případě byla
krásně demonstrována flexibilita tohoto systému. Pokud
najdete něco, co vám úplně nevyhovuje, můžete to prostě
a jednoduše změnit.
Po několika málo ponorech jsem přešla z jacketu na křídlo.
Když jsem napustila křídlo, dalo mi více vztlaku na hladině
než předešlé BCD, ale když jsem ho naopak vypouštěla během
mého ponoru, měl menší vztlak díky chybějící zbytečné duši.
Proto potřebuji menší zátěž a to byl hlavní bonus, který jsem
nečekala. Zvolila jsem křídlo Donut 17 s hliníkovou lahví
a v teplé vodě bych mohla být v pohodě i s 15 litrovým
křídlem. Bylo to pohodlnější, měla jsem větší svobodu
v pohybu a jednodušší přístup k ventilům a bójce. Stejně tak
jako všichni jsem musela předělat gumové smyčky na svítilnu
a bójku a odepnout kapsy. Měla jsem D kroužky v poloviční
vzdálenosti na obou ramenních popruzích k přichycení své
výstroje a případně další stage a navíc jsem byla schopná je
upravit do přesné výšky, kterou jsem chtěla.
Potom, když jsem přišla na odbavení zavazadel na letišti před
naším potápěčským výletem na Západní Papua minulý měsíc,
zjistila jsem, že moje zavazadlo nemá nadváhu, prvně za ty
roky! Cítila jsem se úplně osvícená – ve všech směrech toho
slova.
SOFIA HOSTYN

SIMON PRIDMORE REVIEW
„Někdy musíš udělat krok zpět, aby ses
pohnul kupředu!“
SIMON PRIDMORE
Nezávislý test DONUT 22 speciální edice

Regionální tréninkový ředitel
IANT South East Asia
Autor SCUBA CONFIDENTIAL

Tecline předefinoval svým návratem ke kořenům
technického potápění pojem umění návrhu křídel
a postrojů. Technologická evoluce mívá často tendence
vývoje od jednoduchých nástrojů k hodně komplexním
přístrojům, ale paradoxně vývoj v opačném směru může být
někdy efektivnější. Tak tomu je rozhodně u kompenzátoru
vztlaku pro technické potápěče a nového jednoduchého
postroje / nerezový backplate a křídlo Donut 22 Special
edition od Teclinu zvedá laťku úrovně hodně vysoko svojí
kvalitou, jednoduchostí a efektivním designem.
Historický přehled
Prvně se tito kluci setkali před deseti lety v době jejich
začátků. Potom vyvíjeli výstroj pro technické potápěče
ve střední Evropě, kde spolu soupeří poptávka po kvalitě
s nízkými náklady na pořízení. Jak se zdá, to bylo jednotným
sloganem společnosti po celou dobu, vrhli se na
celosvětové podnikání, Scubatech/Tecline věří svému
business plánu excelentních produktů a jejich prodeji
za rozumnou cenu. Na začátku éry technického potápění,
vytvářely malé podniky a talentovaní individualisté
jednoduchá křídla a postroje pro relativně malý počet lidí,
menší než byla poptávka.
Potom hlavní výrobci vycítili příchod slibného nastupujícího proudu a koncentrovali se na technické
vybavení, stavěli komplety, nosné systémy byly navržené inženýry nikoliv potápěči. Nikdo je nechtěl!!!
Vývoj potápěčského vybavení se tak dal na slepou cestu s produkty, které si zachovaly svoji jednoduchost
v základu, ale s přidanou kvalitou materiálu, zakončení a univerzálností. Tato Tecline nabídka je poslední
krok evoluce.
Pojem umění
Jak uvidíte, jsem velký fanda tohoto sytému. Proč ho mám tak rád? Zaprvé, lidé z Teclinu mají promyšlený
design Donut 22 SE křídla speciálně pro potápěče, kteří používají hliníkové lahve v konfiguraci 2x12l, zdaleka
obecně nejdostupnější sestavu na světě pro potápěče cestovatele jako já. Určitě znáš ten pocit, kdy víš,
že máš dobré vybavení od prvního okamžiku, kdy otevřeš balíček od pošťáka. Ocel, celkový lesk backplatu
se zkosenými hranami, pružnost popruhů s konci zatavenými proti roztřepení, možnost zvolit si mezi krátkou
a dlouhou inflátorovou hadicí, ohnutý D kroužek z nerezi na ramenou a další D kroužky, včetně dvou
na středovém popruhu: pečlivá pozornost zaměřená na detail je vidět všude. Postroj a backplate doplňuje
jejich primární funkci perfektně. To znamená drží potápěče neustále při zdroji vzduchu a napomáhá jeho
stabilitě, jak jen je to možné během vydýchávání dýchací směsi.

Nezávislý test DONUT 22 SE

Za druhé, popruhy jsou hodně silné a pohodlné a postroj
dovoluje potápěči dovybavit dalšími připojovacími body,
vaky, rukávy a kapsami podle osobní potřeby. Není
předepsán konečný vzhled a doplňující vybavení záleží
na každém potápěči.
Aby to bylo užitečné, nesmí být křídlo doručeno jako finální
komplet pro potápěčský set. Je tedy nutné udělat, co je
doporučeno a to bez paniky. Jeho základní funkce je udržet
dostatečný pozitivní vztlak k udržení potápěče s hlavou
dostatečně a pohodlně nad hladinou a toto zvládá expanzní
panel u Donut 22 SE skvěle.
Pod vodou musí křídlo vytvářet co nejmenší odpor a mít malý
rovnoměrně rozložený vztlak, aby nemuselo být vyvažováno
další zátěží. Special Edition je udivující svoji štíhlou linii
s ohledem na kapacitu 22kg vztlaku. S nerezovým
backplatem, 3mm neoprenovým oblekem a nosičem
hliníkového dvojčete 2x 12l a hliníkové 12l lahve a 3l stage
nepotřebuji vůbec žádnou přídavnou zátěž. A když plavu
proti proudu, necítím žádný odpor, dokonce ani když mám
křídlo v hloubce částečně nafouklé.
Křídlo také nesmí narušit potápěčův trim a oválný „Donut“

tvar duše zajišťuje kdykoliv distribuci vztlaku nad
potápěčovými zády tak, aby mu pomohl, co nejvíce udržet
nohy a hlavu v horizontální poloze. To je návrat původního
konceptu křídel jeskynních potápěčů. Všechno, co já
potřebuji je pořádná dávka vzduchu, trochu se zakroutit, aby
vzduch mohl cirkulovat kolem dokola, pak je to ono. Mám
skvělý trim, okamžitě.
Opravdu se mi líbí umístění oblouku inflátorové hadice
uprostřed, protože je mimo cestu k ventilům a regulátorům
prvního stupně a umožňuje lepší flexibilitu s umístěním
hadice. Další důkaz o stupni promyšlenosti, který se projevil
v designu křídla, je fakt, že horní část křídla byla úmyslně
vyrobena užší s menší duší pro usnadnění konfigurace hadice
a regulátoru a je jednodušší pro usnadnění dosáhnout
na záda a pracovat s ventily kdykoliv, i když je křídlo
nafouknuté. Je to tak jednoduché na použití.
Jít zpět a pohnout se dopředu.
Zdá se podivné napsat o vývoji designu popsaného vybavení,
že vděčí dobám technického potápění dávno minulým, ale
pokrok vždycky nemusí znamenat krok dopředu. Někdy je
potřeba se vrátit na začátek a najít tu správnou cestu!

PERFEKTNÍ KOMBINACE:
DONUT 22 SE
+
DIR SESTAVA V2 ICE
REGULÁTORY

SIDEMOUNT SYSTÉM
DOKONALÉ JAK PRO REKREAČNÍ TAK PRO DRSNÉ JESKYNNÍ POTÁPĚČE
CE CERTIFIKOVÁNO CE1463 EN1809

ČISTĚ DIROVÝ
POSTROJ
Hlavní vypouštěcí ventil

• Lehce použitelný a nastavitelný
•
•

•
•
•
•

• 4 integrované zátěžové kapsy
•
(celkem 10 kg) drží největší
Oddělené nastavení ramenních
hmotnost v ideální pozici na zádech
popruhů a opasku
potápěče. Tyto kapsy jsou umístěny
Snadné a rychlé přenastavení dělá
na vnitřní straně a mírně do stran,
tento set ideálním pro výuku
což umožňuje lepší aerodynamický
•
profil a trim
Integrované křídlo a postroj
• Zátěžové kapsy na opasku
16 kg vztlak
napomáhají potápěčům v suchém
•
Možnost přidat až 19 kg zátěže
obleku udržovat dokonalý trim tím,
že je váha rozmístěna více
Možné dvě velikosti zátěžových
•
ke spodní části těla
kapes (2kg a 4,5 kg)

Zadní vypouštěcí ventil je umístěn
ve strategické a chráněné poloze
na spodní straně křídla, aby bylo
možné uvolňovat plyn nezávisle
na poloze potápěče
Nízký profil vaku přispívá ke snížení
odporu a zároveň snižuje riziko
uvíznutí v úzkých místech restrikcí
Inflátor může být umístěn jak
na levé tak i na pravé straně
Odepínatelná zadní část SM křídlo
k připojení těžších ocelových lahví
nebo příslušenství

SIDEMOUNT SYSTÉM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condura 2000
Kapacita výtlaku 16kg/35 lbs
6x zátěžová kapsa
Hliníkový backplate
Poddajný popruh opasku
Odepínatelný hrudní pás
Mezinožní popruh
7 nerezových D kroužků
Inflátor 13“ / 33 cm
1x vypouštěcí ventil
Inflátor lze dát
Uni velikost
na levou i pravou
stranou

Sidemount konfigurace byla používána prvními jeskynními objeviteli, kteří hledali cestu, jak přepravit jejich lahve
pohodlně v suchých částech jeskyně a zároveň se proplazit zatopeným úzkým zúžením a pokud možno kompletně
sundat a přemístit lahve pod vodou. V těchto ranních a pionýrských dobách se nevyráběly žádné komerční sidemount
sety, takže ručně vyráběný postroj byl použit pro držení lahví více či méně na straně s párem regulátorů v rekreační
konfiguraci. Tak to bylo a tak to fungovalo, většinou.
Věci se značně vyvinuly od časů těchto pionýrů. Zlepšil se jak materiál tak design. Základní filosofie potápění klade
důraz na větší bezpečnost. Což je výsledkem v mnoha specializovaných a promyšlených potápěčských testech.
Ale nejdůležitější, mnoho z těchto DIY sestav, ať už se jedná o backmounty, sidemounty nebo další byli vyvinuty
do komerční podoby známými potápěčskými firmami.
Posledních pět let potápím se sidemount systémem se proměnilo z počáteční nutnosti pro jeskyní potápění do dobře
oceněné a pohodlné verze potápění široké veřejnosti (jak komerční tak technické).
Mnoho značek začalo s tímto novým fenoménem a vytvořilo SM sestavu k doplnění jejich produktové řady. Některé
z nich byly úspěšné, mnoho z nich ne.
Tecline zvolilo jiný přístup a poslouchalo, co je potřeba, jaké jsou zkušenosti a přání SM potápěčů (jak rekreačních, tak
technických nebo jeskynních). Hlavní cíl tohoto přístupu vytvoření dalšího SM systému, jen kvůli novému systému.
Ne, všechno se točilo okolo vytvoření odolné, čisté a jednoduše použitelné SM sestavy jak pro rekreační, tak pro
technické potápěče.
Základ Avangeru je Teclin Sidemountová sestava Side 16. SIDE 16 je dobrá SM sestava, ale stále nabízí dostatek
možností pro zlepšení. A tak se stalo. Michaël Doumont (Experience diving/MDSTTechnology) a Karel Levrau
(Narcotec) rozebrali jeden SIDE 16 a přestavěli ho s ohledem na připomínky a vylepšení. Po mnoha testech a ladění
detailů považovali tento přepracovaný Tecline SM sestavu za dokončenou verzi pro SM potápění. Tak a takto vznikl
Tecline SIDE 16 AVENGER.

SIDEMOUNT SYSTÉM
PROČ JE AVENGER TVOJE VOLBA?
Advenger má čistý a jednoduchý DIR postroj s nezbytnými
D kroužky a mezinožním popruhem. Tento postroj může být
jednoduše nastaven jak přichytávacími body, tak na zádech
i páskem bez větších složitostí jako u jiných SM setech. To dělá
AVENGER výborným setem například pro učení, protože je to
nejjednodušší a nejrychleji nastavitelný SM na trhu. AVENGER je
opravdu „plug and play“ hračka. Protože jsou ramenní popruhy
a ostatní pásy oddělené, můžou být odlišně silné, pružnost v této
souvislosti znamená možnost přizpůsobit se zákazníkovi.
Na vnitřní straně jsou umístěny čtyři pevné kapsy na zátěž,
do kterých se vejde až 10 kg. Pozice těchto zátěžových kapes,
trochu níže a vně, přispívá více k aerodynamickému tvaru, než
sety, které mají zátěž navrchu okolo páteře. Umístění těchto
zátěžových kapes také přispívá k lepšímu udržení trimu, stejně
tak je lépe vyvážena váha ventilů. Snížené umístění zátěže
napomůže zároveň mnohým potápěčům se suchým oblekem
k udržení trimu. Pokud není 10kg dost, Můžete přidat dvě kapsy,
levou a pravou na popruh opasku. Tyto kapsy jsou
ve dvou velikostech: 2kg každá nebo 4,5kg. Už nebudete nikdy
potřebovat používat extra zátěžový opasek.
ADVENGER postroj prošel také několika málo změnami.
Inflátorová hadice může být umístěna jak na levou tak na pravou
stranu. Další otvor může být využitý jako vypouštěcí ventil
nebo OVP. V nižší části křídla je umístěn extra vypouštěcí ventil.
Pozice extra vypouštěcího ventilu je v oblouku, tedy nejnižší
části zad a nepřekáží při průlezech restrikcemi, atd. Nejvyšší část
duše byla trochu uříznutá tak, aby nezvětšovala profil potápěče.
Popruh opasku je také oddělen od ramenních popruhů. Toto
opět umožňuje rychlé přenastavení velikosti popruhů v případě
potřeby. Popruh opasku přichází s extra tvrdým popruhem,
což umožňuje jednodušší nastavení posuvu D kroužků během
ponoru za účelem zachování perfektního trimu pro lahve. Pásek
je připojený daleko více dovnitř duše, dovoluje pohyb D kroužků
během ponoru mnohem více dozadu. To může být šikovné
pro ponory s těžkými ocelovými lahvemi. Tento způsob připojení
pásku na duši umožnuje duši lepší aerodynamický odpor
potápěče daleko více než ostatní SM systémy.
AVENGER přichází se bobřím ocasem, který může být
odmontován. Bobřímu ocasu se třemi sekcemi k přichycení
D kroužku dává přednost mnoho SM potápěčů s ocelovými
lahvemi, ale je to také místo pro praktické ukládání speciální
výstroje, záložních lahví, baterií,… Pokud máte odpojený,
odmontovaný bobří ocas, můžete díry využít k připojení baterií
nebo jiné speciální výstroje.
Připojení lahví záleží na osobních zvyklostech každého a někdy
na použitých lahvích (těžké ocelové nebo hliníkové). Lahve
můžou být připojeny buď pomocí gumových smyček nebo
připevněné za hrdla. Obě dvě možnosti jsou obsahem balení.

SIDEMOUNT SYSTÉM

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
• Vztlak 16 kg/35lbs

• Nastavitelný mezinožní popruh

• Integrované kapsy na zátěž
a možné další kapsy na opasek

• Nastavitelný opasek a hrudní
popruh

• Maximamální kapacita zátěžových
kapes 16 kg

• 5x D kroužek nerez

• Materiál Cordura 2000

• Rychlý vypouštěcí ventil

• Připraven k použití se všemi druhy
výstroje

• Hliníkový backplate

• Inflátor K-typu 33cm/13“

• Inflátor může být umístěn
jak na pravé tak na levé straně
• Integrované ramenní popruhy

SIDEMOUNT SYSTÉM

S laskavým svolením Teclinu jsem byl minulý týden testovat novou edici Tecline Side 16 postroje pro sidemount, což je
další edice tohoto produktu. Tecline brzy vyslyšel žádosti o úpravu a odstranění nedostatků a rychle se těmto žádostem
přizpůsobil. Ačkoliv technologie sidemount je v oblasti rekreačního potápění vcelku nová, je velice důležité reagovat na
potřeby vznikající v „boji“. Je nutno dodat, že Tecline má hodně co nabídnou t v oblasti sidemountu. Kromě několika
postrojů jsou k sidemount přímo určené regulátory, baterky a vybavení. Za zmínku stojí, že existují dvě varianty
postroje Side16 Avenger: DIR a Comfort (k dispozici je i kevlar). My jsme testovali postroj Side 16 ve verzi Comfort,
dobře známý z křídel Tecline.
Tecline řešil největší problém instruktorů na kurzech SM, na kterých se podílel, časově náročnou přípravu postroje a
velikostní přizpůsobení jednotlivým účastníkům kurzů.

PRVNÍ DOJEM
BCD a postroj nabízejí pevnou a kompaktní konstrukci. Vše je perfektně
promyšlené a vhodné. První výhoda je, že nápisy jsou vyšívané a tím
pádem odolné (na postrojích od jiných firem některá písmena chybí,
protože se po roce potápění ošoupaly).
BCD je trojúhelníkový s trvale upevněným, poměrně širokým
backplatem. To vše vytváří „želví krunýř“, hydrodynamický tvar, který
nejlépe kopíruje tvar beder. Zvenku je křídlo chráněnopevnou
Cordurou, která je odolná a příjemná na dotek. U této verze je přidán
vypouštěcí ventil na úrovni krku, který je vyveden na ramenní popruh a
zakončen typickým červeným kuželem.Toto řešení se může zdát
nebezpečné z důvodů zachycení pod vodou apod. Tecline nicméně touto
cestou chtěl usnadnit přechod na SM systém. A navíc - v setu je
obsažena záslepka, díky které můžeme ventil odstranit a užít si plně celý
vak. Podle mého názoru, je myšlenka zádového ventilu trefa do černého
a upřímně řečeno, rekreační potápěči ocení tento ventil a nadšenci
budou používat záslepku a inflátor ☺.

SIDEMOUNT SYSTÉM
Mezinožní popruh prochází zádovou deskou. Je vybaven
skládacím „D“ kroužkem. Zádová deska si zaslouží zvláštní
pozornost, protože od začátku Sidů je na zadní stranu
montována masivní hrazda rozdělená na tři části. Já si myslím,
že je to lepší řešení než jen jedna dlouhá hrazda. Rozdělení
umožňuje jednoduší organizaci vybavení a větší citlivost při
práci s karabinami. Za zmínku stojí i pružný přichycovací
systém. Tecline upustil od jednoduchých pružných
připevňovacích systémů, což považuji za dobrou strategii.
Výrobce zvolil smyčkový systém, který je připevněný na hrudní
„D“ kroužek s gumovým popruhem. Na jedné straně tu není
žádný „D“ kroužek na druhé straně je tu mnoho možností k
vyvazování a tak lze gumové popruhy vždy snadno nalézt.
Každopádně není možně upokojit potřeby každého zákazníka a
tak existuje víc než tucet systémů pro vedení gumových
popruhů. Zároveň je tak velmi obtížné vyjmenovat klady a
zápory tohoto uspořádání.
Kompenzátor vztlaků vybaven standardním inflátorem, který
je používán i u ostatních Tecline produktů. Závěrem lze říci, že
postroj vzbuzuje velmi dobrý dojem. Výrobci Tecline pečlivě
testovali jednotlivé komponenty, aby mohli zaručit jejich
odolnost a životnost.
KONFIGURACE A NASTAVENÍ
Stále si pamatuji můj SM kurz, kdy jsem strávil tři hodiny na
nastavení postroje. A po ukončení kurzu v bazénu jsem musel
celé vybavení znovu přenastavit na suchý oblek. Nastavení
postroje SIDE 16 bylo zredukováno na nastavení opasku.
Ramenní popruhy jsou nastavovány stejně jako u jacketu. V
mém případě se gumové popruhy zdály být nastaveny ideálně.
Na základě zkušeností z potápění s hliníkovými lahvemi vím, že
musím umístit závaží do kompenzátoru co nejníže, aby byly
vyváženy spodní části lahví. Bylo zjištěno, že 2kg závaží pasuje
ideálně na mezinožní popruh pod zádovou desku. Důležitá
informace pro estetiky – závaží je namontováno zevnitř a z
venku není vidět.
Takže nastavení celého postroje trvalo pouze chvilku a byl
připraven k použití. Ještě stojí za zmínku zátěžový systém.
Kompenzátor má 4 vnitřní kapsy, které mohou pojmout 16kg
nebo dokonce až 20kg zátěže. V horní části, v oblasti krku, jsou
také malé kapsy na zip, které můžou nést 1kg závaží nebo
třeba i klíče od auta. Tyto kapsy jsou ideální pro doladění
trimu. Další kapsy umožňující vložení až 2x5kg zátěže byly
navrženy pro připnutí na opasek. Tyto kapsy nebyly v mém
případě potřeba (2x11.1 litrů, AL lahve). Jak můžete vidět,
konfigurace Side 16 se neliší od konfigurace jacketu. Proto je
jeho použití skvělým řešením pro instruktory, účastníky kurzu
a všechny ty, kteří preferují vysoký komfort, cestování a
potápění v suchém i mokrém obleku.

SIDEMOUNT TEST
Zanoření
Obléknout si postroj bylo opravdu něco! Ihned po oblečení a
upevnění opasku jsem měl pocit, že se mi postroj přilepil na
záda. Můj pohled na nastavitelné popruhy, které se pod tíhou
postroje nepovolí, byl trochu skeptický. Nic takového se však
opravdu nestalo.
Během celého ponoru byl postroj na svém místě. Připnutí lahví
nezpůsobilo žádné potíže. Systém přichycování pomocí pružných
smyček byl také bez problému. Celý kompenzátor pracoval ve
vodě zcela bezchybně. Ihned po zanoření jsem vyzkoušel zádový
vypouštěcí ventil a musím souhlasit s tím, že je velmi pohodlný.
Jak již bylo řečeno, celý postroj byl velmi stabilní a během
ponoru nedošlo k žádnému posunu či přetočení ani při plavání
bokem či nahoru nebo dolů. Měl jsem dojem, že postroj je
přilepený k mým zádům. Ihned po zanoření jsem měl pocit, že
postroj se zádovou deskou vytvořil pevnou strukturu což
podpořilo jeho udržení ve správné pozici pod vodou. To může
být považováno za výhodu. Horní část postroje neomezuje
pohyb a díky snadnému nastavování je možné provádět úpravy
nastavení i během ponoru. Pohyblivé d-kroužky si zaslouží
pochvalu. Velmi dobře se s nimi pracuje a tak umožňují
jednoduchou organizaci lahví během ponoru. Třídílný kroužek na
spodní části zádové desky je mnohem užitečnější než jednodílný
kroužek stejné velikosti. Vybavení se dá mnohem snadněji
připevnit nehrozí nechtěné vyháknutí karabiny či uvíznutí
karabiny, což se stává zvláště při potápění s ocelovými lahvemi.
Já osobně jsem byl spokojenější se spodním výpustným
ventilem, ale jako vždy je to spíše otázka cviku. Umístění
vypouštěcího ventilu do spodní části SM ze zdá být nejlepším
řešením, protože při stranách jsou umístěny lahve a další
vybavení. Zde je tato otázka ještě mnohem jednodušší, protože
vypouštěcí ventil byl umístěn na zádech v oblasti krku.
Pod vodou při pokusu připnout si dlouhý regulátor jsem zjistil, že
„D“ kroužek na ramenním popruhu je příliš nízko, ale to je jen
otázka nastavení.
Dalším příjemným překvapením byla pozice nad hladinou. Vůbec
jsem necítil, že by mě něco přetáčelo na obličej, což bývá u SM
postrojů časté. Jediné, co by se dalo kritizovat, bylo, že s plným
kompenzátorem vztlaku byl cítit tlak, protože kompenzátor je
připevněn k opasku. Na druhé straně vztlakové jackety mají také
tento efekt a potřeba mít plně nafouklý kompenzátor je opravdu
ojedinělá. Jinak po ponoru a vizuální kontrole se ukázalo, že
můžete velice jednoduše upravit postroj a tento jev odstranit rozděláte pásek a BCD zafixujete k popruhům pomocí karabin a
„D“ kroužků.
Abych to shrnul - pod vodou je vše tak, jak má být, nic
neobtěžuje, vše je na svém místě.

Plavání…
Postroj s kompenzátorem tvoří velice dobře
uspořádaný celek jednoduchý na pohled, kde nic
nemá šanci upadnout. Ve vodě vytváří dojem
sounáležitosti s potápěčem. Technické řešení
vypouštěcího ventilu na zádech, rozdělení
kroužků na zadní desce a plné přizpůsobení
ramenních popruhů si zaslouží být nazýváno plně
promyšleným designem, který může být použitý
se jakýmkoliv vybavením:
• Instruktoři a potápěčská centra ocení
jednoduché nastavení postroje dle osobních
požadavků
• Lidé ocení komfort oblékání postroje nebo
potápění v odlišných oblecích a rychlé
přizpůsobení postroje
• Kompenzátor nabízí možnost vyjmout
vypouštěcí ventil a přizpůsobit výstroj dle
požadavků potápěče
• Kompaktní design
• Konstrukce napomáhá udržení správné pozice
pod vodou
• Dostatečné zátěžové kapsy
• Kapsy jsou umístěny dostatečně nízko s
ohledem na použití hliníkových lahví
• Dobrá pozice potápěče nad hladinou
• Rozdělené připojovací kroužky na zadní desce
• Pohyblivé „D“ kroužky na pásku
• S přídavnými kapsami na opasek není problém
pojmout 26 až 30 kg zátěže bez nutnosti použít
zátěžový opasek
• Dobře padne

BCD
•
•
•
•
•
•

Condura 2000
Kapacita výtlaku 22kg/35lbs
6x zátěžová kapsa
Hliníkový backplate
Přizpůsobitelný popruh
opasku
Odepínatelný hrudní pás

•
•
•
•
•

Mezinožní popruh
• Velikost S/M, L/XL
8 nerezových D kroužků
• 2x zátěžová kapsa
Inflátor s vypouštěcím
• Integrovaný zátěžový
ventilem
systém max. 16 kg
1x vypouštěcí zadní ventil
1x vypouštěcí ventil
na rameni
CE CERTIFIKOVÁNO CE1463 EN1809

DOPLŇKY Z NEREZ OCELI
NEREZ KARABINA – „D“

NEREZ KARABINA – „O“

NEREZ KARABINA –
OBOUSTRANNÁ

MOSAZNÁ KARABINA –
OBOUSTRANNÁ

B KROUŽEK

D KROUŽEK

MOSAZNÁ KARABINA –
ZESÍLENÁ

SPONA NA
OPASEK

UPÍNACÍ
SPONA NA
POPRUH
MONOLAHVE

STOPKA

NEREZ KARABINA
JEDNODUCHÁ

BUBNY A CÍVKY
CÍVKA S NEREZ KARABINOU

NEREZ CÍVKA S NEREZ
KARABINOU

COLD WATER CÍVKA S NEREZ KARABINOU

TECLINE BUBEN

TECLINE SPELO BUBEN

CÍVKA S NAVIJÁKEM

BOJKY
UZAVŘENÉ
BÓJKY

POLOUZAVŘENÉ
BÓJKY
Kovový ventil bójky

OTEVŘENÉ
BÓJKY

Uzavřené bójky
Uzavřené bójky
oranžová/žlutá 11/117 cm
22/180 cm
OPR ventil
OPR ventil

Polozavřené
bójky
18/122 cm
OPR ventil

Dvoubarevné bójky
OPR ventil
oranžová/žlutá

Otevřené bójky
25/122

BEZRÁMEČKOVÉ MASKY

BEZRÁMEČKOVÉ – SUPER VÝHLED (SUPERVIEW)
Nejširší výhled ze všech bezrámečkových masek na trhu. Ideálně přilehnou na obličej a mají malou kapacitu
vzduchu. Hydrodynamický tvar umožňuje přímé obtékání vydechnutého vzduchu z potápěčova výhledu.
• Neskutečný výhled 170° a to zejména díky malé
vzdálenosti mezi sklem a očima
• Zvětšený úhel pohledu dolů
• Velmi malý objem
• Kovové přezky
• Malé a lehké
• Ultra světlé
• Měkká, černá silikonová guma
• Perfektně přilehne k obličeji
• Neoprenový pruh se suchým zipem jako pásek

Neoprenový pruh optimal

Rozjasňující sklo

Bílá verze

BEZRÁMEČKOVÉ MASKY
VÝHLED BEZ RÁMEČKU FRAMELESS VIEW

BÍLÁ BEZ RÁMEČKU FRAMELESS WHITE

KLASIKA MATNÁ BEZ RÁMEČKU –
FRAMELESS CLASSIC MAT

BEZ RÁMEČKU II - FRAMELESS II

BEZ RÁMEČKU S ROZDĚLENÝM
SKLEM - FRAMELESS II - DIVIDED
SCREEN

BEZ RÁMEČKU BEZ
ROZDĚLENÉHO SKLA FRAMELESS II - UNDIVIDED
SCREEN
Rozjasňující sklo

PLOUTVE

VYNIKAJÍCÍ MANÉVROVACÍ VLASTNOSTI: EFEKTIVNÍ PRO PLAVÁNÍ
NA DLOUHÉ VZDÁLENOSTI DÍKY POUŽITÍ UPRAVENÉ TECHNOLOGIE
WOJTEK A. FILIP
Vrakový a jeskynní potápěč: GUE, IANTD, PADI a CMAS instruktor.
Vývojář vybavení pro technické potápění. Inovátor ploutví Tecline POWERJET.

1.
2.
3.
4.

SNADNÁ A PŘESNÁ MANÉVROVATELNOST
IDEÁLNÍ PRO MODIFIKOVANÝ KRAULOVÝ
A ŽABÍ KOP
PASUJE NA STANDARDNÍ BOTKY, MĚKKÉ
NÁVLEKY I PŘEVLEČNÉ BOTY S PONOŽKAMI
ŠETŘÍ ENERGII A SNIŽUJÍ SPOTŘEBU
DÝCHACÍCH PLYNŮ

TŘI STUPNĚ TVRDOSTI NA VÝBĚR:

MĚKKÉ: pro začátečníky
(výborná alternativa k běžným měkkým ploutvím spolu s benefity ploutví jet fin)

STŘEDNÍ: standardní volba
(ideální pro jeskynní a vrakové potápěče a ponory na velké vzdálenosti)

TVRDÉ: pro náročné uživatele *
(např. pro fotografy, průzkumné potápěče a instruktory)

* UPOZORNĚNÍ: PRO VÝBĚR TÉTO VARIANTY BYSTE MĚLI BÝT
SKUTEČNĚ VE FORMĚ

POWER JET
V ČEM SE LIŠÍ PLOUTVE TECLINE
POWER JET ?
CO JSME ZMĚNILI?

Střední a měkké provedení ploutví
je vynikající na dlouhé plavání
použitím upravené technologie
pro snížení námahy při dodržení
tempa plavání.

Prodloužený list pomáhá
zefektivnit modifikovaný kraulový
a žabí kop.

Vyšší hrany a přidaná podélná
stabilizační žebra usnadňují
zpětný kop. Žebra zároveň snižují
potřebu douzavření žabího kopu
a tak snižují riziko víření.

Zvětšený úhel ploutví umožňuje
potápěči plavat v těsných
prostorách se sedimenty a to opět
díky nenutnosti dotažení žabího
kopu.

Upravený úhel spodní části kapsy
umožňuje klesání svislými
šachtami, plavání dolů ze svahu a
rychle měnit trim zvednutím listů
ploutví se současným pohybem
vpřed.

Výrazně zvětšené kanály zajišťují
vyšší stabilitu a zabraňují
třepotání ploutví při plavání
svižnějším tempem. Při pomalém
tempu naopak redukují spotřebu
výkonu a tudíž i energie.

Složení ploutví užitím dvou typů
pryže o různé tvrdosti a pevného
stabilizátoru působí jako pružina
při vyvolání tahu dopředu
se současným snížením spotřeby
energie, dýchacích plynů
a produkce CO2.

Použití měkké gumy na horní
straně nožní kapsy činí ploutve
pohodlnější pro potápěče
s vysokým nártem a pro potápěče
v klasických gumových botách.
Také snižuje možnost uklouznutí
potápěče na mokré plošině.

Pružinová spona je připevněna
k žebru nad patou. Tím udržuje
nohu potápěče v kapse ze strany
i zezadu. To omezuje pohyb nohy
ze strany na stranu a udržuje
potápěče stabilnějšího.

Zvláštní poděkování testujícím potápěčům: Marcin Gala, Piotr Gtoskowski a Andrzej Piekarski

PLOUTVE
JETSTREAM PLOUTVE

OCELOVÉ PRUŽINY

VENTILY, LAHVE, KROUŽKY NA STAGE
VENTILY A MANIFOLDY (PROPOJKY)

LAHVE A DVOJČATA

Derlinová matka
na stage průměr 8

STAGE A POSTROJE NA STAGE LAHVE

POSTROJ NA
STAGE

PŘÍSLUŠENSTVÍ, MANOMETR
ANALOGOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, MANOMETRY, HLOUBKOMĚRY

KOMPASY

Kompas Bungee
s pružným uchycením
pomocí gumičky

X7

X7 s řemínkem

LED SVĚTLA
LED 17 HEAD LIGHT

•
•
•
•
•

Světlo na potápěčskou masku (potápěčská čelovka) lze považovat za kus umění. Ultra
kompaktní a super lehké hliníkové světlo, pravděpodobně nejvýkonnější světlo
na masku na trhu s tak malými rozměry. Tecline LED 17 je číslo 1. Toto světlo vám
poskytne důležité osvětlení příslušenství a výstroje během nočního ponoru. Bylo
otestované do hloubky 120 metrů, takže nemusíte mít strach o svou výstroj
při nedostatečném osvětlení. Zároveň vám nabízí dostatečné osvětlení bez toho,
aniž byste oslňovali svého buddyho, když se na vás zrovna dívá. Malé fantastické
světlo je perfektní pro připnutí na pásek vaší masky a poskytuje intenzivní
a dostačující paprsek světla. Světlo je dodáváno s inovativním přichycením k pásku
masky, které umožní pro vás lepší osvětlení, pro vašeho buddy lepší přehled o vaší
pozici během ponoru. Led dioda je dokonalá pro čtení manometru, kompasu,
wetnotesu atd.
Patent: PAT. M409223
•
•
•

Umístění: připnuté na popruhu vaší masky nebo v kapse
Materiál: Hliník s pískovanou a eloxovanou povrchovou
úpravou (černá)
Váha: 39g (1x AAA alkalická baterie & spony na pásek jsou
započítány)
Světelný tok: 120 lumen
Délka: 10 cm

LED LIGHT US-13
Toto příruční potápěčské světlo používá USA CREE XML U2
LED s maximálním světelným tokem 800 lumenů. Je
napájeno 1x18650 lithiovou nabíjecí baterií, výdrž při
maximálním výkonu jsou dvě hodiny. Zapíná a vypíná
se otočením hlavy, což je velice jednoduché na zacházení,
úhel rozevírání paprsku světla je +8°.

Technické parametry:
• Výkon: 800 lumen
• Výdrž: 2h
• Intenzita: 18000cd

•
•
•

Vzdálenost 270m
Odolnost vůči pádu: 1,5m
Voděodolnost: IP68
(pod vodou 150m)

•

Specifikace produktu:
• Používá USA CREE XML U2 LED s životností 50 000 hodin
• Regulované napění udržuje konstantní výstup
• Ochrana přehřátí
• Ochrana proti přepólování
• Velký otvor pro navlečení silné šňůrky
• Zapnutí a vypnutí otočením hlavy
• Voděodolnost do 150 m díky konstrukci se třemi O-kroužky
• Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku
• Prémiový typ III military – silně eloxovaný povrch
pro vysokou odolnost proti otěru a korozi
• Reflektor z hliníkové slitiny
• Rozměry: 40mm LED hlava, 26mm tělo, 32mm konec,
142 mm délka
• Standardní příslušenství: 3 náhradní O-kroužky, mazivo,
šňůrka, uživatelská příručka
• Volitelné příslušenství: poutko na zápěstí

Technické parametry:
• Zdroj světla: LED „CREE“
– XML U2, barva světla:
bílá
• Výkon: 550 lumen
• Intenzita: 450cd
• Napájení 1xAA 1,5V
Specifikace produktu:
• Zdroj světla LED
„CREE“ - XML U2
• Barva světla: bílá
• Životnost LED okolo 100 000 hod
• Výkon: 10W, 1500lm
• Úhel paprsku 10°
• Teplota barvy 6000K – 7000K
• Napájení: 3xAA baterie
• Materiál: eloxovaný hliník

Voděodolnost: 120 m
Výdrž: 3 hod (100%-50%), 8 hod (100%-10%)
Průměr paprsku / vzdálenost: 25cm/1m, 50cm/2m,
75cm/3m, 100cm/4m
Příslušenství: 1x AAA alkalická baterie, spony
na připevnění na popruh masky

• Hlava: čočka vyrobena z ultra
lehkého žíhaného skla a hliníkový
reflektor udržuje ideální 10° úhel
rozevírání světelného kužele
• Voděodolnost do 200 m (IP 68)
• Výdrž: cca 3 hod
• Rozměry: 40mm LED hlava, 26mm
tělo, 32mm konec,
142 mm
délka

• Materiál: eloxovaný
hliník
• Voděodolnost: 200m
(IP 68)
• Výdrž: 25 min

• Velikost:132mmx42mm
(hlava) x 33mm (tělo)
• Váha: 47,5g
• Pracovní napětí:
0,8 – 4,2 V
• Vzdálenost 270m

LED SVĚTLA
Ideální jak jako hlavní světlo tak i jako záložní.
Díky chladiči umístěnému na těle se světlo nepřehřívá
na povrchu a proto je ideální i jako příruční světlo
do domácnosti nebo do auta. Vzhledem k jeho nízké
hmotnosti bez baterii (3xC články) je ideální pro
cestování letadlem.

Specifikace produktu:
• Zdroj světla LED „CREE“ - XML U2, barva světla: bílá
• Životnost LED okolo 100 000 hod
• Výkon: 10W, 1500lm
• Úhel paprsku 10°
• Teplota barvy 6000K – 7000K
• Napájení: 3xC článek
• Materiál: eloxovaný hliník
• Hlava: čočka vyrobena z ultra lehkého žíhaného skla
a hliníkový reflektor udržuje ideální 10° úhel rozevírání
světelného kužele
• Voděodolnost do 200 m (IP 68)
• Výdrž: cca 4,4 hod
• Rozměry: 220 mm x 50 mm (hlava), 33 mm (tělo)
• Váha: 185 g (bez baterií)

LED LIGHT US - 3000
• 3 x CREE XML U2 LED s max výkonem 3000 lumen
• Zdroj 3 x 26650 nabíjecí lithiové baterie, maximální výdrž
3,2 hod
• Regulované napění udržuje konstantní výstup
• Ochrana přehřátí
• Ochrana proti přepólování
• Magnetický vypínač pro zapnutí a vypnutí

Specifikace produktu:
• Zdroj světla LED „CREE“ - XML U2, barva světla: bílá
• Životnost LED okolo 100 000 hod
• Výkon: 10W, 1500lm
• Úhel paprsku 10°
• Teplota barvy 6000K – 7000K
• Napájení: 4xC článek
• Materiál: eloxovaný hliník
• Hlava: čočka vyrobena z ultra lehkého žíhaného skla a
hliníkový reflektor udržuje ideální 10° úhel rozevírání
světelného kužele
• Voděodolnost do 200 m (IP 68)
• Výdrž: cca 2,5 hod se 100% výkonem, s přerušovaným
výkonem cca 8 hod
• Rozměry: 80 mm x 48 mm (hlava), 33 mm x 220 mm
(tělo)
• Váha: 780 g (bez baterií) s Godmanovou ručkou
• Voděodolnost do 200 m díky konstrukci se třemi O-kroužky
• Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku Al T 6061-T6
• Prémiový typ III military – silně eloxovaný povrch pro vysokou
odolnost proti otěru a korozi
• Čočka z tvrzeného 5mm skla pro vyšší odolnost tlaku
• Standardní příslušenství: 3 náhradní O-kroužky, šňůrka,
uživatelská příručka, nabíječka, baterie

Technické parametry:
• Světelný tok:
3000 lumen – vysoký
1800 lumen – střední
300 lumen – nízký
• Výdrž: (3x26650): 2,2hod
vysoký, 3,2 střední
• Intenzita osvětlení: 26000cd
• Dosah paprsku 300m
• Odolnost proti pádu: 1,5 m
• Voděodolnost: 200m
(IPX - 8)

•
•
•
•

Napájení 1xAA 1,5V
Materiál: eloxovaný hliník
Voděodolnost: 200m (IP 68)
Velikost: 66x75,5mm(hlava),
35x258mm (kanystr)
• Váha: 960g (včetně baterii)
• Váha pod vodou: 645g
(včetně baterii)

PODOBLEKY
Podobleky TECLINE 3D MOBILITY řady 290 a 490 jsou navrženy
pro potápění ve velmi studených vodách. Na výrobu jsou použity
nejlepší materiály a nejpokročilejší technologie.
Promyšlený a obezřetný design návrhu je jistota maximálního
komfortu jak pohybu tak tepla. Jemný a příjemný fleece, který je
použitý na vnitřní straně obleku, je stlačen tak, aby nezabíral velký
prostor uvnitř obleku.

TECLINE 3D MOBILITY
KLÍČ K PODOBLEKOVÉ BUDOUCNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vnější vrstva vyrobena z PERTEX 40g/m2:
tenký, jemný a extrémně odolný materiál
250 g/m2 vnitřní vrstva fleece:
moderní fleece s extra tepelným komfortem
Přidaná vnitřní vrstva mikrofleece 200g/m2 v řadě 490
Tři kapsy, jedna z nich uzavíratelná na zip
Vyztužená kolena neoprenem
Podložený dvoucestný hlavní zip
Pružná větru odolná všitá část v oblasti pasu a podpaží
Oba druhy podobleků jsou dodávány se širokými šli, které
jsou jednoduše nastavitelné
Manžety na zápěstí umožňují jednoduché oblékání
suchého obleku a zároveň proudění vzduchu do rukavic
Možno prát i chemicky čistit

Před potápěním…

… po potápění

Potápěčské centrum – DIVETRAVEL
René Melichárek s.r.o.
Jana Růžičky 1143/11, Praha – Kunratice
www.edive.cz
tel.: +420608425637

