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A P0274
5. MP lähtö

SukellusLuola
2021
Regulators
/ Regulaattorit, varaosat ym.

DST:n perään.

Täydellinen Stagen regusetti alkaen 414€
Setissä myös
uudet tiivisteet
Täydellinen Tuplien regusetti alkaen 772€
ja popetti
Apeks
Täydellinen Sinkkupullon regusetti alkaen 570€ Apeks FSR
DST
(XTX200)
Täydellinen SM regusetti, esim. 1370€
Yksittäiset Apeks alentajat ja annostimet, kysy hintaa;
Apeks alentajat; DS4 / DB4+ / DST / TEK3 / FSR (XTX200)
Apeks annostimet; ATX40 / XTX40 / XTX50
ViiksetXTX Vaihtoviikset XTX annostimeen, lyhyet tai pitkät, 15€
Apeks DS4
AP0274 5. matalapainelähtö DST alentajaan, 46€
Apeks T E K3
Apeks D B 4+
HL406 Compact 1st Stage (2 LP ports, 1 HP port) Highland 112€
12004 Argon 1st stage (2x LP ports) 68€
XTX40
X T X50
OPV 3/8"; 12010 OPV 15€ / AC395 Small OPV 17€
AC396 OPV Deluxe (säädettävä) 44€
XT X annostimiin on saatavana
vaihtoviik set". Annostimen voi
AP5324 Suukappale Apeks Comfybite, 15€
asentaa myös " vasenkätiseksi"
TL114 No Bump Mouthpiece Ties / Matalaprofiilinen nippuside 5kpl, 6€
TL114 on matalaprofiili- Perinteinen
DC FDN Female DIN Regulator Dust Cap 6 €
nen ja juohea nippuside
nippuside
4.5x190mm.
Vara-annostimen kaularipustus; OCTS silikoni 13 € / OCTB bungee 7 €
Plugs ; 72033 3/8"UNF 5€ / 72037 7/16"UNF 5 € / 72030 1/2"UNF 8€
ATX40
YOKE DIN to Yoke Adaptor, 27€
Y O K E, DIN to
12004 Argon
O CT S Vara-annos112 Haka-avain Apeks alentajiin 17€
Yoke Adap tor ->
timen ripustus
alentaja,
Annostimen kannen avain; 138 22€ / TL117 10€
2 LP ports
(kuvassa
TL FHB First stage holding bar, 3/8"(LP) & 7/16"(HP) päät, 30€
myös OPV)
< - 7 2030
<- AC396
7003 Pieni pulloharja 9€
A C 395 pieni
Plug 1/2"
Säädettävä
OPV, laukeaa
TL110 Scuba Multi-Tool 53 €
OPV
välipaineen
(10-17bar), DC FDN alentajan
12010
AI0683 SS Minitool 19 €
noustessa
tehdassäätö
n. 14 bariin
DIN suoja ->
OPV ->
ORT O-ring Tank 12€
12-13bar
H L 406 Highland, 2 LP
AP0241 Apeks service Kit 1:st stage 34,5€ 1 2 0 , 9kpl
ports, 1 HP port
AP0219 Apeks service Kit 2nd stage 14,5€ regun oHL406-KIT Service Kit for HL406 19€
72016 Service kit for 12004 10€
120 O-rengaslajitelma (9 kpl o-renkaita), 7€

renkaita

T L1 17. Silikoninen
lätty annostimen
kannen (tai hil lopur kin) avaamiseen

A P5324 ->
Suukapp ale

Esim. DoubleTEK3; TEK3 alentajat (vas & oik), XTX50 annostimet 2kpl

A P 0241 & AP0219
Apeks huoltokitit

(kuvassa on XTX50 ja XTX40), Miflex 210cm & 62cm letkut, kiinnityshaka,
vara-annostimen kaular ipustus, SPG52 painemittari, 62cm HP letku,
kiinnityshaka.

1 3 8,
Säädettävä
annostimen kannen avain

E sim. DS4 Set ->

Esim. SM Set
2x tuotteet: DST alentaja, 5. lähtö
DST:n perään, XTX50 annostin,
vaihtoviikset, SPG52 painemittari,
15cm HP letku,
25cm Miflex
täyttöletku.
1x tuotteet: bungee
kaularipustus,
Miflex MP letkut
210cm ja 62cm,
90ast kulma,
kiinnityshaka
kiinnityksineen.

T L FH B 1st stage holding bar

DS4 alentaja,
XTX50 & XTX40 annostimet, Miflex 150cm & 62cm letkut,
kiinnityshak a, vara-annostimen kaularipustus, SPG52
painemittari, 80cm H P letku, kiinnityshaka.
REGUSETIT VOIDAAN RAKENTAA ERI KOMPONENTEISTA
AINA TARPEEN MUKAAN.

Esim.
StageDST

<- A I0683
Kuusioavaimia
(sopii Apeksiin)
ja ruuvareita

64x19x36 (mm)

DST alentaja, XTX50 annostin, 100cm
letku, SPG52 painemittari, 15cm HP letku

7 0 03 "Pulloharja", pit. 20,5cm
112 Haka-avain

<- TL110 3kpl kuusioavaimia, venttiilin
mutterin avaustyökalu,
phillips-ruuvari, täyttöletkun venatyökalu,
o-rengaspiikki, leveä
ruuvari annostimen
herkkyyden säätöön.

ORT O-rengastankki,
sis. o-renkaita DIN
liittimeen ja työkalu ->

SukellusLuola regusettejä
Regusetit myydään kasattuna ja säädettynä. Säädämme aina regusetin
(vähintään alentaja + annostin) alentajien välipaineet ja annostimien
herkkyydet ennen laitteen luovuttamista asiakkaalle. Yksittäisen alentajan
tai annostimen säädöt tehdään pienestä lisämaksusta.
Regusetit ovat esimerkkejä, niitä voidaan rakentaa eri komponenteista
tarpeen mukaan, tai jättää osia pois jos hyödynnetään asiakkaalla jo
olevia komponentteja. Tässä on listattu joitakin kokoonpanoja ja optioita.

STAGEN REGUSETTI 414 - 605€ sisältää:

Miflex regun letkut ja täyttöletkut

Apeks alentaja ja annostin, 100cm kuminen MP letku, SPG52 painemittari, 15cm kuminen HP letku.

€
605
567
519
594
474
529
414

Alentaja
DST
DST
DST

Annostin
XTX50
XTX40
ATX40

DB4+
DB4+

XTX50
ATX40

DS4
DS4

XTX50
ATX40

O-PTIOITA stagen regusettiin esim:
-

Miflex 100cm MP letkulla +5€
Miflex 120cm MP letkulla +10€
Sulkuventtiilillä ja ylipaineventtiilillä varustettun +50€
20cm HP letkulla +2€
15cm Miflex HP letkulla +10€ / 20cm Miflex HP letkulla +11€
56cm Täyttöletkulla +22€
51 tai 55cm Miflex täyttöletkulla +29€
Nappimittarilla (painemittarin ja HP letkun sijasta) -15€

TUPLIEN REGUSETTI 772 - 1187€ sisältää:
Apeks alentajat (2kpl) ja annostimet (2kpl),
Miflex 210 & 62cm letkut, kiinnityshaka,
vara-annostimen kaularipustus,
SPG52 painemittari, 62cm kuminen HP letku,
kiinnityshaka.

€
772
884
937
1017
1037
1082
1152
1100
1120
1062
1137
1187

Alentajat
DS4
DS4
DS4
DS4

Annostin
ATX40
XTX50
XTX50
XTX50

Vara-annostin
ATX40
ATX40
XTX40
XTX50

DB4+
DB4+
DB4+

XTX50
XTX50
XTX50

ATX40
XTX40
XTX50

TEK3
TEK3

XTX50
XTX50

XTX40
XTX50

DST
DST
DST

XTX50
XTX50
XTX50

ATX40
XTX40
XTX50

OPTIOITA tuplien setteihin esim:
- Kumisilla regun letkuilla -10€
- Miflex Carbon HD HP (60cm tai 65cm) letkulla +5€

SukellusLuola regusettejä

SINKKUPULLON REGUSETTI
SinkkuReguSetti 570 - 835€ sisältää:
Apeks alentaja ja 2kpl annostimia,
Miflex 150cm & 62cm letkut, kiinnityshaka,
varaannostimen kaularipustus, SPG52 painemittari,
80cm kuminen HP letku, kiinnityshaka.

€
570
685
755
755
825
835
760

Alentaja
DS4
DS4
DS4

Annostin
ATX40
XTX50
XTX50

Vara-annostin
ATX40
ATX40
XTX40

DB4+
DB4+

XTX50
XTX50

ATX40
XTX40

DST

XTX50

XTX40

XTX200 XTX200 XTX40

OPTIOITA sinkkupullon regusettiin esim:
- Miflex 210cm letkulla (150cm sijasta) +6€
- Miflex Carbon HD HP letkulla +3€
- Perinteinen setup -50€;
150cm ja 62cm Miflex regunletkujen,
kaularipustuksen ja kiinnityshaan sijasta
72cm ja 90cm kumiset letkut ja perinteinen octon pidin.
- Perinteinen setup Miflex (72cm ja 90cm) letkuilla -9€

SIDEMOUNT REGUSETTI
SM ReguSetti 1370€ sisältää:
2x tuotteet: DST alentaja, 5. lähtö DST:n perään, XTX50 annostin, vaihtoviikset, SPG52 painemittari,
15cm kuminen HP letku, 25cm Miflex täyttöletku.
1x tuotteet: vara-annostimen kaularipustus, Miflex 210cm & 62cm letkut, 90 asteen kulma, kiinnityshaka.
Erilaisia SM regusettejä on lukuisia.. Optioita olisi niin
paljon ettei niitä kannata lähteä listaamaan... kumiset
letkut, eri pituisia regun letkuja, eri pituisia täyttöletkuja, erilainen kulma, ehkä 20cm HP letku 15cm
sijasta... ehkä ilman viidettä porttia..
Kerro tarpeesi niin teemme tarjouksen.

Lisäinfoa Apeks reguista:
Mitä eroa on eri alentajilla?
Mitä eroa on eri anostimilla?

SukellusLuola Oy
Alentaja (&kutsumanimi) DS4 (XTX40)
letkunlähdöt
4x MP, 1x HP
Soveltuu parhaiten
sinkkuun
tupliin
stageen

DB4+ (XL4+)
4x MP, 2x HP
sinkkuun
tupliin
stageen

DST (XTX50) TEK3
4xMP, 2x HP 3x MP, 1x HP
stageen
tupliin
sidemount
stageen
tupliin
sinkkuun
Apeks alentajien DS4, DB4+, DST, TEK3, 100, MTX-R, MTX-RC.. erona on vain
ulkoinen muotoilu. Perusrakenteeltaan ne ovat sama peli. 200 eroaa siten
että siinä on irrallinen popetin istukka, kun muissa vastaava kohta on kiinteä
XTX50
osa runkoa. Osan vaihdettavuus on toisaalta hyvä asia jos tuo pinta vioittuu,
mutta toisaalta tuossa on myös mahdollinen ongelmakohta.
Alentajan valintaperusteena voisi pitää ulkoista muotoa, ja vaikkapa hintaa.
Teknisesti ne ovat yhtä hyviä.
Apeks annostimien XTX50, XTX100, XTX200 erona on teksti (yhdessä lukee
"50", toisessa "100" jne). Ne ovat siis sama peli, kannattaa ottaa se annostin
mikä kyseisen alentajan mukana tulee. Regupaketissa octona tuleva XTX40
on muuten sama, paitsi kun muissa on sivussa säätöruuvi, on XTX40:ssä sen
paikalla kuusiokolo.
XTX sarja on uudempi kuin ATX. Mitään oleellista eroa noilla ei ole, paitsi että XTX50 pitkillä ja
lyhyillä viiksillä
XTX on mahdollista asentaa "vasenkätiseksi", ja XTX annostimeen voi valita
lyhyet tai pitkät viikset. Käyttäjä voi itse vaihtaa annostimen viiksiä. Jotkut
(esim. jotka kuvaavat vedessä) ovat sitä mieltä että pitkät viikset ohjaavat
kuplat paremmin sivummalle. Mutta valtaosalle tuolla ei ole merkitystä.
Tyypillisesti pääannostin on pitkillä viiksillä ja kaulalla oleva vara-annostin
lyhyillä (lyhyet viikset tekevät annostimesta hieman pienemmän).
Deco- ja stagepullon kylkeen annostin istuu paremmin lyhyillä viiksillä.

SUOSITTELEMME alentajiksi:
* SIDEMOUNT käyttöön DST + viides letkulähtö alentajan perään.
* STAGEEN DST tai DB4+
DST

DS4

DST:ssä annostimen letku asettuu kivasti suoraan
alaspäin pullon kylkeä vasten, ja alentajan pyörivän
pään ansiosta letku kääntyy sukeltajaa kohti kun
annostin otetaan käyttöön letkun kulkiessa pään
takaa. Monet ovat sitä mieltä että 1m letku ei ole
riittävän pitkä jos alentajana on muu kuin DST
(muissa alentajissa letku lähtee
aina alaspäin ja tekee siis
mutkan kulkiessa
niskan taakse).

DS4 käy toki myös stageen mutta siinä on
HP lähtö "väärään suuntaan", eli alentaja
niin päin että sen pidempi puoli tulee
venttiilin nupin tielle (muuten painemittari törröttäisi ylöspäin).
Eivätkä letkunlähdöt ole yhtä kivasti kuin
DB4+:ssä; Täyttöletku ja regun letku pitää
huomata asetella ristiin kumirenksun
alle (muuten on riski että annostin jää
jumiin täyttöletkun kanssa eikä silloin
ainakaan letkun pituus riitä).
Eikä painemittaria saa aseteltua yhtä
hyvin kuin DB4+ alentajalla.
DS4 alentajalla täyttöletku ja regun
letku pitää asettaa tällä tavoin ristiin
kumirenksun alle.

DB4+

XTX200 (FSR)
4x MP, 2x HP
sinkkuun
tupliin

XTX40

ATX40

ATX40

DB4+ on myös mainio stageen. Se on
kaikkein vähi ten venJilin nupin K ellä, ja
let kut sijoiLuvat hyvin. MuLa kannaLaa
tarkastell a olisiko normiletkua pidempi
regun letku tarpeen (vrt. DST alentajan
pyörivä pää).

(Kaikilla ei ole stagessa täy/öletkua. Se on ylei stynyt repesukeltamisen
yleistyessä. Stagessa voi olla täy/öletku repen keuhkoon, pukuun,
wingiin, poijun täy/öön...)

Huom. Jos letkut laittaisi DS4 alentajasta vaan
suoraan alaspäin eikä ristiin, on riski että
annostimen letku jää jumiin täyttöletkun kanssa!

DS4
Mut
eli s
(pai
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* SINKKUPULLOON DS4, DB4+, DST tai 200, eli mikä vaan paitsi ei TEK3 (koska siinä
kaikki letkunlähdöt ovat yhteen suuntaan). Jos tarvitaan kaksi HP lähtöä (painemittari ja
tietsikan painelähetin) niin sitten DS4 ei käy koska siinä on vain yksi HP lähtö.

DS4

XTX200

DB4+
DST

DS4 alentaja sopii hyvin sinkkuun.
Mutta alentajassa on vain 1 HP lähtö,
eli siinä ei ole paikkaa tank POD:lle
(painelähetin).

DB4+ kannaLaa val ita
sinkkuun DS4:n sijasta jos
käytössä on tank POD

DST alentaja sopii hyvin sinkkuun. Tosin alentajan
pyörivällä päällä ei ol e merkitystä selkäpul lossa
joten edullisemmat malli t ajaa saman asian.

* TUPLIIN TEK3, DS4, DB4+ tai DST. Parhaiten istuu TEK3 joka on optimoitu tupliin
letkunlähtöjen kannalta. DS4:ssa on vain yksi korkeapainelähtö. Tällä on merkitystä silloin
jos kummankin alentajan HP lähtö on käytössä (painemittari ja painelähetin). Silloin
alentajat pitää olla samaan suuntaan, niitä ei saa niin että kumpikin olisi jäätymissuoja
sisäänpäin (silloinhan lähetin törröttäisi ylöspäin). Alentajat joissa on HP lähtö
kummallakin puolella, voivat olla kummin päin vaan, peilikuvana tai samaan suuntaan
vaikka olisi käytössä painelähetin. Ellei ole painelähetintä, saa DS4 alentajatkin
jäätymissuojat sisäänpäin eikä tuolla asialla ole silloin merkitystä.
Kaikkein vähiten venttiilin nupin tiellä on TEK3, DB4+ ja DS4 alentajat.

DS4

DS4

DS4 kun käytössä on painelähetin
<- DS4 alentajat pitää olla
samaan suuntaan jos
käytössä on paineläheKn

DB4+

DST

TEK3

DB4+

DST

TEK3

Kuvien letkut tupli ssa ja
sinkussa:
- Oranssi pääannosKmelle,
- Vihreä vara-annosKmell e,
- Sininen wingiin,
- Punainen puvun letku,
- Harmaa painemiLarill e
Letkut Stagessa:
- Oranssi annosKmel le,
- Sininen täyLöletku (pukuun,
repen keuhkoon, wingiin,
poijun täyLöön...),
- Harmaa painemiLarill e

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 ***

