SinkkupulloSukeSetti 1450 - 1715 € sisältää:
€
1450
1565
1635
1635
1705
1715
1640

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

* 12L 232bar terässäiliö + venttiili + pohjasuoja
* Wing; DIR ZONE Ring 14L tai 17L (värivaihtoehtoja)
* 3mm DIR ZONE terässelkälevy + hihnasto hilppeineen (sis.
haarahihna) + puukko
* DZ Pullon remelit 2 kpl metallisoljella
* Apeks regusetti; Alentaja, 2 kpl annostimia, Miflex letkut
150cm & 62cm, kiinnityshaka, vara-annostimen kaularipustus,
SPG53 painemittari, 80cm kuminen HP letku, kiinnityshaka
* (Wingin mukana tulee täyttöletku)
DIR ZONE wingin kanssa ei tarvita sinkkuadapteria koska DZ
wingissä on adapterina toimiva kovike.

OPTIOITA SinkkupuSukeSettiin esim:
Miflex 210cm letkulla (150cm sijasta) +6€
Miflex Carbon HD HP letkulla +3€
kevyellä alumiinisella selkälevyllä -75..-8€ valinnasta riippuen
painavalla 6mm selkälevyllä +120€
tavallista lyhyemmällä 3mm terässelkälevyllä (sama hinta)
XDEEP DIR selkälevy ja hihnasto & sinkkuadapteri +20€
XDEEP ZEN setillä (XDEEP ZEN 19L wing, NX selkälevy, NX
hihnasto, sinkkuadapteri, pullon remmit muovisoljella) +65€
- XDEEP ZEOS 12L tai 17L wingillä ja sinkkuadapterilla +40€
- XDEEP ZEOS 12L tai 17L wing, XDEEP DIR selkälevy ja hihnasto
& sinkkuadapterI (sama hinta)
- 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€
-

"Perinteinen setup" -50€;
150cm ja 62cm Miflex regunletkujen, kaularipustuksen ja kiinnityshaan sijasta 72cm ja
90cm kumiset letkut ja perinteinen oc ton pidin.
Wing vs. Takkiliivi:
- Wingin kanssa tasapainotus ja hyvän trimmin saaminen on paljon helpompaa.
- P ainoja saa mukaan riittävästi ja parempaan paikkaan (s-levy painaa pari kiloa,
s-le vyn uraan saa P-painon, ja tankin remmeihin pieniä painotaskuja). Tällö in
painovyötä ei tarvita.
- Wingillä etumus on selkeämpi joten kaikki instrumentit löytyy helposti
(va ra-annostin, painemittari jne).
- Wingissä mikään ei purista kuten takkiliivi täytettynä.
- S itten kun tarvitset enemmän kaasua, on helppo siirtyä tupliin.

Kun siirryt sinkusta tupliin, voit hyödyntää kaikki
sin kkusetin härpäkkeet wingiä ja sinkkupulloa
lukuunottamatta. Hankit lisäksi yhden alentajan,
(ehkä 210cm lektun), tuplien wingin ja tuplapullot.
Sinkkupulloon voit ostaa H-venttiilin jolloin
tuplapullojen reguja voi käyttää sellaisenaan myös
sin kkupullossa. Sinkkuwingillä on käyttöä
etelänreissuilla.

€
1988
2100
2153
2233
2253
2298
2368
2316
2336
2278
2353
2403

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

TuplapulloSukeSetti 1988 - 2403 € sisältää:
* 2x12 232bar tuplat (sis. laadukkaat venttiili kuminupeilla & leveät
ja tukevat pannat)
* DIR ZONE Ring 20L tai 23L Wing (värivaihtoehtoja)
* Laadukas 3mm terässelkälevy (DIR ZONE tai XDEEP classic)
+ hihnasto hilppeineen (sis. haarahihna) + puukko
* Apeks regusetti; 2 kpl alentajia, 2 kpl annostimia, Miflex letkut
(210cm & 62cm), kiinnityshaka, vara-annostimen kaularipustus,
SPG53 painemittari, 62cm HP letku, kiinnityshaka
* (Wingin mukana tulee Miflex täyttöletku)

OPTIOITA TuplapulloSukeSettiin esim:
- Kumisilla regun letkuilla -10€
Miflex Carbon HD HP (60cm tai 65cm) letkulla +5€
kevyellä alumiinisella selkälevyllä -75..-8€ valinnasta riippuen
painavalla 6mm selkälevyllä +120€
tavallista lyhyemmällä 3mm terässelkälevyllä (sama hinta)
XDEEP NX selkälevyllä ja NX hihnastolla (saatavana kaksi
kokoa) +5€
- OMS Performance 27L wingillä (sama hinta)
- XDEEP PROJECT 23L wingillä +30€
- XDEEP PROJECT 23L wingillä, NX selkälevyllä ja
NX hihnastolla +20€
- XDEEP HYDROS (18L tai 22L) wingillä -10€
-

Vara-annostimen
kaularipustus

Kiinnityshaat painemittarille ja
annostimelle
Tuplat ovat mukavammat selässä kuin sinkkupullo.
Enemmän kaasua ja kaksi alentajaa ei haittaa
vaatimattomammillakaan sukelluksilla !

SinkkupulloSukeSetti 1450 - 1715 € sisältää:

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

SukellusLuola Oy

* 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 ***

SukellusLuola Oy
NX ZEN sinkkuwing 19L

NX PROJECT
tuplien wing
23L

XDEEP NX-sarjan wingien yläosan
-lavuus on pieni. Pinnalla killuminen on
mukavampaa kun wing nostaa
tehokkaammin ylemmäs vedestä.
Kur:uputken yksinkertainen suora
liitäntä ja sijain- (keskellä wingiä)
parantavat ilman virtausta joten trimmin
hallinta on tarkempaa. Iso ilma-la
alhaalla ja pieni ylhäällä au:aa saamaan
hyvän trimmin, varsinkin jos jalat
painaa.
Wingin pienempi yläosa ja kur:uputken
liitoksen rakenne helpo:avat venAileille
pääsyä, ja antavat letkuille enemmän
-laa joten letkujen siis- rei-tys
onnistuu paremmin, eikä täysikään
wing paina letkuja kinkkiin.
XDEEP ZEN se3ssä on ZEN
Wing, NX selkälevy + NX
hihnasto, sinkkuadapteri,
2kpl pullon remmejä
muovisojellla.
XDEEP PROJECT Setissä
on PROJECT Wing, NX
hihnasto ja NX selkälevy.

ZEOS sinkkuwing
12L tai
17L

XDEEP ZEOS sinkkuwing (saatavana
koot 12L tai 17L) ja HYDROS tuplien
wing (saatavana koot 18L tai 22L)
ovat muodoltaan perinteisempiä
(suunnilleen saman kokoinen ilma-la
ylhäällä ja alhaalla), ja kur:uputken
lähtö on kulmakappaleen kera
vasemmalla (ei keskellä).
XDEEP ZEOS Se3ssä on ZEOS Wing,
perinteinen DIR hihnasto ja selkälevy.

HYDROS tuplien wing
18L tai
22L

XDEEP HYDROS Se3ssä on
HYDROS Wing ja
perinteinen DIR hihnasto
ja selkälevy.

XDEEP wingejä on
saatavna 12 vakioväriä.
Ellei yksivärinen ole
mieluisa, lisähintaan voit
myös tuunata wingin itse:
h:ps://tuneup.xdeep.eu.

SukellusLuola Oy
Ergonominen XDEEP NX selkälevy on tavallista selkälevyä leveämpi. Levyn muotoilu jakaa painon hyvin, ja laajempi yläosa poistaa
kuormitusta alaselästä. Olkahihnat eivät paina niskaa koska ovat leveämmällä kuin perinteisessä levyssä.
NX selkälevyä on kaksi kokoa;
S sopii lyhyemmille (alle 175cm) sukeltajille, ja
L pidemille (yli 175cm) sukeltajille.
Teräksisen NX levyn paksuus on 4mm ja paino:
S 3,1 kg kg ja L 3,5 kg.

PERINTEINEN
SELKÄLEVY
NX SELKÄLEVY
XDEEP NX teräksinen selkälevy ja NX hihnasto, kaksi kokoa

NX levyn ja hihnaston kera laitteen pukeminen ja
riisuminen on hieman helpompaa. Hihnaston ollessa
auki, olkahihnat ovat pidemmät kuin perinteisessä
hihnastossa. Olkahihnan alaosan kiinnitys on
vyötäröhihnaa alempana (olkahihna menee levyn
alimpaan reikään, samasta reiästä lähtee myös
haarahihna), ja vyötäröhihnan kiristäminen vetää
olkahihnat tiukemmaksi.

V-muotoinen haarahihna on vakaampi ja jakaa
kuorman isommalle alueelle. Esim. skootterin veto ei
kohdistu keskelle jalkoväliä kuten perinteisellä
haarahihnalla.
Takana on kaksi D-lenkkiä varusteiden ripustusta
varten. Sivuilla oleviin lenkkeihin myös yltää helposti.

Perinteinen
selkälevy ja
hihnasto.

XDEEP NX ZEN sinkkupullon Wing, NX hihnasto & NX selkälevy

SukellusLuola Oy
XDEEP STEALTH 2.0 TEC sidemount Wing
(&Stealth 2.0 sidemount hihnasto)

XDEEP NX PROJECT tuplien Wing, NX hihnasto & NX selkälevy

12 vakkioväriä: Blac, Darkgrey, Lightgrey, Multicam, White, Pink, Lavender, Blue, Lime, Red, Yellow, Sea.
Vakiovärit ovat normihintaisia (paitsi voi tulla pieni rahtilisä jos on kova kiire eikä kyseistä wingiä ole varastossamme eikä samaan kuormaan keksitä mitään muuta tilattavaa).
Näissä väreissä saa XDEEP sinkkuwingjeä ZEN ja ZEOS, tuplien wingejä PROJECT ja HYDROS, ja sidemount wingejä STEALTH 2.0

