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Regun le tku: 3/8" (tai 1/2") M - 9/16"F.
Miﬂex letkut
Täyttöle tku: 3/8"M - Quick release.
ovat kevye mpiä ja taipuisamHP letku: 7/16"M - 7/16"F.
pia kuin kumiletkut
Vanhoissa Apeks alentajissa on yksi
1/2"UNF ja useampi 3/8" MP lähtö.
Uusissa on vain 3/8"UNF MP lähtöjä. HP lähtö on aina 7/16"UNF.
(pätee melke in kaikkiin regumerkkeihin). Enimmät varastoletkumme ovat 3/8" lähdöllä. Joitakin pituuksia löytyy myös 1/2"
versiona. Vasemmalla on listattu varastole tkumme. Muut kuin
varastoletkut saadaan tyypillisesti 1-3 vk toimitusajalla.

Miﬂex regun- ja täyttöle tkuje n värit: valkoinen, musta, harmaa,
pinkki, sininen, punainen, vihreä, keltainen, oranssi.
Miﬂex Carbon HD HP letku on harmaa, sitä ei saa muissa väreissä.
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HS SOV Regulator shut off valve annostimen ja
letkun väliin. Estää veden pääsyn
alentajaan kun venttiili on
kiinni ja paine karkaa, tai
stagen tyhjenemisen skootterivirrassa kun venttiili on auki.

Miflex XT-Tech letkussa on sileä PU-pinta
(letku ei hankaa niskaa ja pysyy paikallaan).
Ominaisuuksiltaan se on kuten perinteinen
kumiletku mutta painoltaan kevyempi, ei
kuitenkaan kelluva vedessä.

GUN

<- Eräs sovellus:
Sulkuventtiili
wingin täyttimeen;
HS SOV + AC900
+ regunletku
(täyttöletkun sijasta).
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Shut oﬀ
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Täyttöletkuun sopivat;
99031
NOZ Air Inflation Nozzle 20€ / GUN 18€
TYR 20€ (autonrenkaan täyttämiseen)

HS SWM
AC921

AC918 jakaa regunletkun
9/16"M - 9/16"F Adapters (annostimen ja letkun väliin);
(9/16"M
to 2x 3/8"F).
HS SWM Swivel 26€ / AE280 0-360° 26€ / AC921 35€
9/16"M
99031 90° 24€ / 99030 110° 24€
paikkaa
AC990 2nd Stage Quick Disconnect, Annostimen pikaliitin 61€ voi vaihtaa
AC991 Male part of AC990 25 €
AC900 Muuntaa regunHS SOV Reg Shut Off Valve 42€ / HL404-DLX 52€
letkun täyttöletkuksi

Poseidon adapter AC980 37€ (vakio letku Poseidon annostimeen)
3/8"M - 3/8"F LP Hose Adpaptors (alentajan ja letkun väliin);
3097 90° 1 outlet 24€ / AE0118 110° 1 outlet 24€
AD 3D 2 outlets 25€ / AD 3T 3 outlets 27€
AC382->
683 HL404-38 Shut Off valve 42€
Spin-On Adapter
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Miﬂex Carbon HD HP

3097

AD 3T

AD 3D

AC990 Annostimen pikaliitin

AC991 Male

<- AD1M3F

part of AC990

1/2"M to 3/8"F,
1/2" lähtöön 3/8" letku

AC960 (3/8"F - 9/16"M)

<- AD3M1F

3/8" F to QD Nipple
3/8"M->1/2"F,
Muut adapterit ym.;
3/8" lähtöön
AD1M3F 1/2" Male to 3/8" Female, 15 € AC919 3/8" M
1/2" letku
to 9/16" M
AD3M1F 3/8" M to 1/2" F, 15 €
AC980 ->
Poseidon
AC918 LP Hose splitter 9/16" M - 2x 3/8" F, 24€
adapter
AC919 Adapter LP Male 3/8 to Male 9/16 16,5€
(sopii
AC900 "EZ" Pikaliitin, Converts reg. hose to inflator hose, 32€ Poseidon
annostimiin joissa on
AC960 Regulator Hose to Reg/Inflator Hose Connector, 16€ M31-1.5mm liitäntä) AC956 Sopii

<- 66010

n. Ø12,5mm
letkuihin. Sis. sakkelihaka.

yhdistä 2
regunletkua, tai
regunletku
ja täyttöletku
Letkunpidin

AC155

Rinkula
AC382 Spin-On Adapter 3/8" F to QD Nipple, 12€
TL116 Täyttöle tkun
helpottaa
66010 Hose holder grip 5€ / AC956 Hose Hook 26€
täyttöletkun
venttiilityökalu
käyttämistä.
AC155 Täyttöletkun tarttumarinkula, 4€
SHR Täyttöletkun venttiili ->
TL116 Shrader valve tool, Täyttöletkun venatyökalu 18€ / SHR Shrader valve for Miflex and other Inflator hoses 4€

SukellusLuola Oy
Tässä ehkä apuja ellei mielikuvitus laukkaa värivalinnoissa. Esimerkejä väriyhdistelmistä:
PUNAISTA !
- musta-punainen tai puna-musta wing (mukana tulee musta Miflex täyttöletku)
- punaiset regun letkut, tai punainen pitkä ja harmaa lyhyt
- Miflex carbon HD HP letku
- punainen puvun letku (jos puvun letkukin pitää hankkia)

PINKKIÄ !
- musta-pinkki wing (mukana tulee
pinkki Miflex täyttöletku)
- pinkit regun letkut, tai
pinkki pitkä ja harmaa lyhyt
- Miflex carbon HD HP letku
- pinkki puvun letku (jos puvun
letkukin pitää hankkia)

SINISTÄ !
- musta-sininen wing (mukana tulee sininen Miflex täyttöletku)
- siniset regun letkut, tai keltainen pitkä ja sininen lyhyt
- Miflex carbon HD tai kuminen musta HP letku
- sininen tai keltainen puvun letku (jos puvun letkukin pitää hankkia)

ORANSSIA !
- musta wing (mukana tulee sininen Miflex täyttöletku)
- oranssit regun letkut, tai oranssi ja vihreä
- Miflex carbon HD tai kuminen musta HP letku
- oranssi tai vihreä puvun letku (jos puvun letkukin pitää hankkia)

***Huom. kun vara-annostin on kaulalla ja pääannostin pitkässä letkussa,
ei kannata valita keltaista vara-annostimen letkua !
Jos ajatellaan perinteistä octon letkun väriasiaa niin pikemminkin pitkä
letku voisi olla keltainen, ja vara-annostimen letku vaikka musta tai
harmaa, tai mikä tahansa muu kuin keltainen. Ethän halua että kaveri nykii
ainakaan kaulalla olevaa annostinta (ilmanjakotilanteessa kaverille
annetaan pitkässä letkussa oleva annostin ja itse otat käyttöön kaulalla
olevan vara-annostimen).
Puvun letkussa saisi olla väriä niin löytyy helpommin, jos se vaikka pitää
kiinnittää sukeltaessa ***

