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REGULADORES

ABYSS - OCTOPUS ABYSS

INTRODUÇÃO
Parabéns por ter escolhido a confiança de um regulador MARES. Seu regulador foi produzido utilizando processos e materiais
aperfeiçoados graças a quinze anos de pesquisa e evolução contínua. As técnicas mais sofisticadas associam-se à garantia de que cada
componente do seu regulador foi devidamente testado em nossa fábrica, na cidade de Rapallo. Isto significa "confiança", uma
característica fundamental em equipamento de mergulho e em TODOS os produtos MARES.

CERTIFICADO CE
Os Reguladores MARES descritos neste manual foram testados e certificados pelo Órgão Certificador N° 0426 Italcert - Viale Sarca 336,
Milão, Itália - conforme a diretriz 89/686 CEE de 21 de dezembro de 1989. As modalidades de prova foram executadas de acordo com a
disposição EN 250: 2000, em aplicação da mesma diretriz, que estabelece as condições para venda no mercado e os requisitos
essenciais de segurança dos Dispositivos de Proteção Individual (DPI) de categoria III.
Os resultados da certificação são os seguintes:

Modelo Águas mornas Águas frias Marca Posição
(Temp. > 10°C) (Temp. < 10°C)

Abyss aprovado aprovado CE 0426 no primeiro estágio
Octopus Abyss aprovado aprovado CE 0426 na mangueira

A marca CEO426 para Octopus Abyss está aplicada numa etiqueta adesiva aplicada na mangueira. Esta etiqueta não deve ser retirada.
No caso em que ela for removida acidentalmente, a marca CE de referência para o Octopus Abyss será aquela do primeiro estágio
MARES ao qual está aplicada.
A marca CE significa a conformidade aos requisitos essenciais de saúde e segurança (anexo II DE 89/686/CEE). O número 0426 ao lado
de "CE" identifica o Órgão de teste notificado Italcert responsável pelo controle da produção nos termos do art. 11B DE 89/686/CEE

REFERÊNCIAS À EN 250: 2000 - OBJETIVO - DEFINIÇÕES - LIMITAÇÕES
Objetivo: os requisitos e os testes estabelecidos no Padrão EN 250: 2000 servem para garantir o nível mínimo de segurança de
funcionamento dos reguladores para mergulho a uma profundidade máxima de 50 m.
Scuba - Definição: Aparelho para mergulho com regulador de circuito aberto e ar comprimido contido em um cilindro.
Scuba - Equipamento mínimo (EN 250: 2000):
a) Cilindro/s de ar.
b) Regulador.
c) Dispositivo de segurança, ex. manômetro/computador, ou reserva, ou alarme.
d) Reguladores para águas mornas - temperatura da água superior ou igual à +10°C.
e) Bocal ou máscara de rosto inteiro ou capacete para mergulhadores).
f) Instruções de operação.

Limitações (EN 250: 2000)
- SCUBA - Grupos Componentes (EN 250: 2000): O SCUBA é constituído por componentes como cilindros, reguladores, manômetro. Os

reguladores MARES descritos neste manual podem ser utilizados com qualquer componente SCUBA, certificado de acordo com a diretriz
89/686/CEE e EN 250: 2000. O ar contido nos cilindros deve satisfazer os requisitos de ar respirável estabelecidos na norma EN12021.

- Profundidade máxima: 50 metros.
- Pressão máxima 232 bar (conexão YOKE CGA850) Fig. 1a.
- Pressão máxima 200 bar (conexão DIN 477/13) Fig. 1b.

� ADVERTÊNCIA
Os reguladores e os octopus MARES são projetados e fabricados para ser utilizados somente com ar comprimido. Não
usar este equipamento com outros gases ou com ar enriquecido.
A falta de respeito desta advertência pode desgastar rapidamente o equipamento, provocar defeitos de funcionamento e
possíveis explosões, que podem causar danos até muito graves.

� ADVERTÊNCIA
O equipamento de mergulho deve ser utilizado somente por mergulhadores adequadamente preparados. Em cursos de
treinamento os Instrutores Habilitados ensinam como utilizar este regulador. Para garantir a máxima segurança, a manutenção
deste equipamento deve ser confiada somente à MARES ou a um CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADOMARES.

� ADVERTÊNCIA
ANTES DE USAR SEU REGULADOR, LER ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE OPERAÇÃO E CONSERVÁ-LO.
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- Pressão máxima 300 bar (conexão DIN 477/50) Fig. 1c.
- Reguladores para águas mornas - temperatura da água superior ou igual à +10°C.
- Reguladores para águas frias - temperatura da água inferior à +10°C.

De acordo com a norma EN 250: 2000 são consideradas frias as águas com temperaturas abaixo de10°C.
Utilizar sempre o Kit CWD (Cold Water Diving) com os reguladores MARES. A OPERAÇÃO DE MONTAGEM DO KIT CWD DEVERÁ
SEMPRE E SOMENTE SER EXECUTADA POR UM CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO MARES.

- O segundo estágio Octopus Abyss pode ser utilizado com o primeiro estágio Abyss (MR22) e somente com os modelos de
reguladores MARES certificados.

PRINCÍPIOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO
Os reguladores reduzem a pressão do ar dos cilindros a uma pressão intermediária adequada à respiração. Os reguladores modernos
efetuam esta operação utilizando dois estágios ligados entre si através de uma mangueira flexível. O primeiro estágio tem a tarefa de
fornecer ao segundo estágio uma pressão reduzida e sobretudo constante, apesar da pressão contida nos cilindros durante o mergulho
(em geral mais de 200/300 bar). O segundo estágio tem a tarefa de levar a pressão até o nível da pressão ambiente e de fornecer ar ao
mergulhador somente em conseqüência de um ato inspiratório. Cada estágio do regulador contém uma válvula interna. Quando, no
regulador, ocorre um desequilíbrio de pressão devido à inspiração do mergulhador (inicia o ato respiratório), as válvulas se abrem e
deixam o ar sair até quando a pressão alcançar o equilíbrio (fim do ato respiratório).

O PRIMEIRO ESTÁGIO
Para que o segundo estágio possa funcionar corretamente, o primeiro estágio deve fornecer ar a uma pressão intermediária adequada e,
sobretudo, constante. Esta característica dos primeiros estágios MARES é fundamental para se obter uma ótima regulagem do segundo
estágio capaz de garantir o melhor rendimento durante todo o mergulho, independentemente da pressão contida nos cilindros. Todos os
primeiros estágios MARES são disponíveis com adaptador DIN 477/13 (pressão máx. 200 bar) ou adaptador DIN 477/50 (pressão máx. 300
bar) ou internacional YOKE CGA 850 (pressão máx. 232 bar) em conformidade com a norma EN 250: 2000 para a conexão dos cilindros.

O SEGUNDO ESTÁGIO
O segundo estágio deve fornecer ar à pressão ambiente apenas durante o ato inspiratório. O esquema do segundo estágio na Fig. 4
ilustra esta função. Quando o mergulhador inspira, a pressão no interior do segundo estágio diminui provocando uma diferença de
pressão (desequilíbrio) no diafragma. Portanto, o diafragma se dobra para o interior, empurrando para baixo a alavanca de alimentação e
abrindo a válvula do segundo estágio.
Esta abertura permite ao ar fluir no interior do segundo estágio e chegar ao mergulhador mesmo quando ele parar de inspirar. A pressão
então aumenta e empurra o diafragma na direção oposta, a válvula se fecha novamente e interrompe a alimentação.

Primeiro estàgio Abyss (MR22) (Fig. 2)
Primeiro estàgio Abyss (MR22) com diafragma com sistema DFC e assento da válvula de alta pressão substituível. Válvula primeiro
estágio garantida por 200 mergulhos ou dois anos de utilização. Corpo compacto, de formato moderno e elegante, fabricado em bronze
forjado e modelado, niquelado e cromado.
Possui uma saída preferencial de pressão média com conexão de 1/2" para a mangueira do segundo estágio principal, de outras 3 saídas
LP de serviço e de 2 saídas para a alta pressão, (HP) rosqueada 7/16" UNF. Estas são inclinadas 45° para uma disposição mais racional
das mangueiras ou da unidade transmissora dos computadores integrados autônomos mais modernos.

� ADVERTÊNCIA
Por razões de segurança, é necessário que o manômetro/dispositivo de segurança de alta pressão que deseja-se montar no
regulador esteja conforme a norma EN 250: 2000.
De acordo com esta norma, o fluxo máximo de ar admitido através da conexão para o primeiro estágio, com uma pressão
igual ou acima a 100 bar, não deve ser superior a 100 litros/min. Se o manômetro / dispositivo de segurança de alta pressão for
conforme o padrão EN 250:1993 ou outros verificar se no manual de operação está indicando o fluxo máximo. O uso de
manômetros e de dispositivos de segurança não conformes com o padrão EN 250: 2000 ou sem indicação do fluxo máximo
através do furo da conexão pode provocar danos até muito graves.

� ADVERTÊNCIA
Por motivos de segurança, desaconselha-se o uso de segundos estágios Octopus diferentes dos segundos estágios
Octopus MARES certificados. A MARES não pode ser considerada responsável por prejuízos a pessoas ou coisas
resultantes do uso de segundos estágios Octopus diferentes. Os segundos estágios Octopus foram projetados e
submetidos ao teste para a conexão a saídas de pressão intermediária no primeiro estágio DIFERENTES daquela indicada
no segundo estágio principal. NÃO é admitido o uso de um segundo estágio Octopus em substituição do segundo estágio
principal ou de qualquer forma conectado à saída de pressão intermediária dedicada ao segundo estágio principal.

� ADVERTÊNCIA
Mergulhos em águas frias (10°C ou menos) com uma preparação técnica inadequada podem provocar danos graves e até
a morte. Antes de mergulhar em águas frias, se aconselha uma preparação específica efetuada com a supervisão de
instrutores de mergulho habilitados. Os reguladores MARES equipados com o Kit CWD podem apresentar fenômenos de
"congelamento" pois não é possível impedir o congelamento do segundo estágio em qualquer situação. Neste caso, os
reguladores podem não funcionar corretamente, provocando danos graves e até a morte. Portanto, é necessário uma
preparação adequada para prevenir ou enfrentar eventuais problemas provocados por um regulador que apresenta
fenômenos de "congelamento".
Nestas situações devem ser tomadas as precauções abaixo especificadas:
1) Nunca use o regulador fora da água.
2) Acionar o botão de purga somente durante o mergulho gentilmente e por pouco tempo.
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Sistema DFC
O exclusivo sistema MARES DFC presente no primeiro estágio permite reduzir ao mínimo a queda de pressão que ocorre em todos os
primeiros estágios de reguladores em geral durante a inspiração (Fig. 3). Este fenômeno é mais sensível quanto maior é o fluxo de ar
pedido ao regulador. O sistema DFC reduz de maneira evidente, principalmente em profundidade elevada e em condições extremas, o
esforço e o trabalho de inspiração. No primeiro estágio Abyss (MR22) o sistema DFC está presente na saída principal de Baixa Pressão.
As outras saídas de baixa pressão (para Octopus, LP inflator, etc.) têm um funcionamento normal.

Kit CWD
Em condições particularmente rigorosas e em caso de uso profissional, em águas frias, o primeiro estágio Abyss (MR22) pode ser
equipado com o Kit CWD que isola completamente do contato com a água todas as partes internas do primeiro estágio. O Kit CWD deve
ser instalado exclusivamente por um centro de assistência autorizada MARES.

Segundo estágio Abyss
Segundo estágio com sistema V.A.D. fabricado em bronze niquelado e cromado. A escolha deste material oferece várias vantagens.
Tenacidade absoluta. Paredes mais finas obtidas sem recorrer a diafragmas com diâmetro menor, portanto dimensões mais compactas e
menor atrito na água.
Função anti-congelamento, suportada pela “ação radiador” do metal. A tampa do segundo estágio apresenta o novo sistema "turbo flow"
para a entrada e a saida da água, que oferece um aumento do desempenho. A conduta de descarga, compacta e ergonômica, permite
também, além de uma melhor hidrodinamicidade, uma diminuição do esforço de expiração.
O bocal é de silicone macio anti-alérgico: não provoca nenhum tipo de mal estar ou cansaço, nem mesmo em mergulhos prolongados.

Sistema V.A.D.
Os segundos estágios Abyss utilizam o sistema V.A.D. (Vortex Assisted Design). Sistema exclusivo e patenteado pela MARES. Graças a
este sistema que garante um baixíssimo esforço na respiração a qualquer profundidade, o ar que entra pela mangueira passa através da
válvula do segundo estágio e se encaminha, através do pequeno tubo by-pass diretamente para o bocal (Fig. 4) onde é formado um
efeito tipo turbilhão chamado "vortex". Este efeito cria uma área de depressão fazendo com que o diafragma do segundo estágio seja
pressionado para dentro durante a inalação aumentando, assim, a sensibilidade do regulador.

Octopus Abyss
O segundo estágio Abyss em versão Octopus é equipado com uma mangueira muito comprida (100 cm) de cor amarela para facilitar o
eventual uso pelo companheiro de mergulho. Graças a sua cor amarela a mangueira é de fácil visualização em qualquer condição.

USO E MANUTENÇÃO

Conexão da mangueira no primeiro estágio
A conexão das mangueiras dos acessórios deve ocorrer de maneira que o o'ring não seja danificado. Tirar com a chave adequada a tampa de
vedação do primeiro estágio; rosquear o terminal da mangueira nas saídas do primeiro estágio, apertando com delicadeza mas com firmeza.

� ADVERTÊNCIA
Não utilizar nenhum tipo de adaptador para conectar a mangueira de baixa pressão à saída de alta pressão, porque isto poderia
provocar graves acidentes. Os componentes para a baixa pressão não foram projetados para pressões superiores a 20 bar.
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ANTES DO MERGULHO
- Verificar se todas as mangueiras estão bem ligadas ao primeiro estágio e que não tenham cortes nem outros vestígios de danos ou

desgastes. Se conseguir afrouxar manualmente as mangueiras, isto significa que é necessário apertá-las novamente com uma chave
antes de colocá-las sob pressão.

- Verificar se o primeiro e o segundo estágio não apresentam danos evidentes.
- Colocar as torneiras do cilindro de modo que o ar saia em direção do mergulhador.
- Tirar a tampa de proteção da entrada do primeiro estágio e colocar o "yoke" ou a conexão DIN no centro da conexão das torneiras.
- Colocar o corpo do primeiro estágio de modo que a mangueira de conexão com o segundo estágio saia no ombro direito do

mergulhador (Fig. 5).
- Apertar com a mão o parafuso do yoke ou da conexão DIN tendo o cuidado de não danificar o o'ring posicionado na conexão das torneiras.
- Verificar se o manômetro indica pressão zero.
- Abrir bem devagar a torneira do cilindro, deixando entrar gradualmente o ar no regulador.
- Não girar o primeiro estágio conectado ao cilindro com o sistema em pressão.

- Verificar se o manômetro indica a pressão do cilindro prevista e que esta seja suficiente para o mergulho programado.
- Verificar se não há perdas de ar na conexão entre o cilindro e o regulador. Se identificar uma perda, esta pode ser provocada por uma

montagem errada do regulador sobre as torneiras, ou por um o'ring danificado nas torneiras do cilindro.
- Para garantir que a emissão de ar do regulador esteja correta, expirar através do bocal para expelir eventuais impurezas presentes no

segundo estágio, depois disso, inspirar. Repetindo algumas vezes esta operação, eventuais problemas serão identificados.

DURANTE O MERGULHO
Quando o regulador está fora da boca do mergulhador, o ar pode sair. Pode-se evitar este inconveniente, virando de cabeça para baixo o
regulador e enchendo-o de água (Fig. 7). Se a saída do ar continuar, interromper o mergulho.

DEPOIS DO MERGULHO - MANUTENÇÃO
O regulador deve ser lavado com água doce quando ainda está sob pressão. Isto permite a lavagem interna do segundo estágio, sem a
introdução de impurezas nas áreas que devem permanecer estanques.
Enxaguar o primeiro estágio e deixar fluir a água dentro do bocal do segundo estágio e através do bigode para eliminar qualquer impureza. Se
o regulador não estiver sob pressão, não acionar o botão de purga durante a operação de lavagem, pois acionando-o podem entrar impurezas
no assento da válvula, provocando o risco de vazamentos. Para impedir a contaminação do filtro e do primeiro estágio, não deixar a água
entrar na entrada do ar do primeiro estágio. Colocar a tampa de proteção do primeiro estágio no filtro (Fig. 8). Deixar secar o regulador antes
de guardá-lo. Se o regulador permanecer por longo tempo exposto à luz direta ou em ambientes com muita poeira e muita graxa, alguns
componentes podem estragar. O regulador não necessita de lubrificantes, pelo contrário, estes não devem ser usados durante a manutenção.

CARTÃO DE GARANTIA
Comprando o regulador MARES você recebe um cartão de garantia permanente, de material plástico resistente. Neste cartão está impresso
o modelo e o número de série do regulador adquirido. É importante escrever seu nome e sobrenome e assinar no espaço em branco.
Conserve este cartão e em caso de manutenção do regulador, apresente a qualquer Centro de Assistência Autorizado MARES do mundo.

� ADVERTÊNCIA
O bom funcionamento do regulador depende também de uma correta manutenção. Portanto, aconselhamos que o
regulador seja revisado por um centro de assistência autorizado MARES pelo menos uma vez por ano. Em particular,
aconselha-se a substituição da válvula do primeiro estágio depois de 2 anos de utilização ou cada 200 horas de mergulho.

� ADVERTÊNCIA
Durante esta operação, acionar o botão de purga manual do segundo estágio. Isto permite reduzir o impacto sobre o
assento de alta pressão (Fig. 6). NÃO EFETUAR ESTA OPERAÇÃO EM AMBIENTES COMTEMPERATURA INFERIOR A 10°C.

� ADVERTÊNCIA
O regulador isolado não representa um conjunto de mergulho completo (SCUBA) mas é somente uma parte dele.
Conforme a EN 250: 2000, um SCUBA completo deve incluir pelo menos o equipamento mínimo abaixo especificado:
a) Cilindro/s de ar.
b) Regulador.
c) Dispositivo de segurança, ex. manômetro/computador, ou reserva, ou alarme.
d) Sistema de suporte e transporte, ex. back-pack e/ou tiras, colete equilibrador.
e) Bocal ou máscara completa (ou capacete para mergulhador).
f) Instruções.

Este regulador MARES foi projetado para ser utilizado em combinação com componentes de SCUBA, certificados de
acordo com a diretriz CEE 89/686 e marcados com a marca CE. O ar contido nos cilindros deve ser conforme os requisitos
para ar respirável estabelecidos na norma EN 12021.
ANTES DA MONTAGEM DOS COMPONENTES DO SEU SCUBA, LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES E AS
EVENTUAIS LIMITAÇÕES DE USO NELAS CONTIDAS.

HTM SPORT S.p.A. - Salita Bonsen, 4 - 16035 RAPALLO - ITALY - Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185669984
www.htmsport.com - www.mares.com
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MERGULHO
se todas as mangueiras estão bem ligadas ao primeiro estágio e que não tenhammmmmmmm coorrtrtr esessssss nem outros vvvvestígigigigiosososoo

astes. Se conseguir afrouxar manualmente as mangueiras, isto significa que é necessárárárrioioioio apereeerererere tá-las novameeentntnnnte ce ce commm uuu
es de colocá-las sob pressão.

Verificar se o primeiro e o segundo estágio não apresentam danos evidentes.
- Colocar as torneiras do cilindro de modo que o ar saia em direção do mergulhadodododd r.
- Tirar a tampa de proteção da entrada do primeiro estágio e colocar o "yoke" ouuuuuuu a ccccccooonoo exãooooo DIDD N nnnno cooo entro do do do da ccca onexão das ttororororororo neneneneneeenen iririririrasaasasa ...
- Colocar o corpo do primeiro estágio de modo que a manguueira de cooonenenenenennexxxxãxxãxx oooo cooooo om o segegegegundodooo estágiio saia no ombmbbbbbrorororoororoo didididdd rerererererereitittitititiitooooo do

mergulhador (Fig. 5).
- Apertar com a mão o parafuso do yoke ou da conexão DIN tendododoo ooo co uidaado deee nãnnn o ddddddaaanaaaaa ificar o o'ring pppposososoooo iicicionado naa cocococococc neneneeneeeeexxxxxãxxxx o ddddddaaasaasasaaas totototorneiras.
- Verificar se o manômetro indica pressão zero.
- Abrir bem devagar a torneira do cilindro, deixando entrar gradualmenenenente o aaar no regggguluuu adororor.
- Não girar o primeiro estágio conectado ao cilindro com o sistema em pppprererr ssãoãoão.

- Verificar se o manômetro indica a pressão dooo ciccc lindndddrrrorr prevvvvvisisista eee que eeeeesee ta ssesessss ja suficiente ppararararrraarra oa oa oa oa oa oa oo mememememeemeergrgrgrgrgrgrggguulluuluu ho programado.
- Verificar se não há perdas de ar na conexxxxãoãoão enenennnntre ooooo cilindro eeeee o regegegegeguuladddooooroo . Se identificar umumumumumumuummma pppppppeeeereere da, esta pode ser provocada por uma

montagem errada do regulador sobre as tototottorneiraraaaaas, ouu popoppp r um o'ring dananannificado nas tooooornrrnrnrnnnr eieieieieieieieirararararrarras ds ds ds ds dss ds doooo co co coo ilindro.
- Para garantir que a emissão de ar do reguuuuulall dor er eeeeesteja corororororrererrreetat , expxpxpxppxpx iririririraar através ddo bo bo ococccccccalalalalaaalal papapapapaaararraaaraarar expelir eventuais impurezas presentes no

segundo estágio, depois disso, inspirar. Repepepepepep tindooo aooo lgumas vezes esta operaaaçãçãção, evenenentuuuuuuuuaiaiaaiaiaiaaisss ps roblemas serão identificados.

DURANTE O MERGRGGRGULUUU HO
Quando o reguladoororooro estááá ffforaaa daa bobbobobobocacccc do mergululullulhhhahh dor, o ar pode sair. PoPoPodeded -se eeeviviviv tatatar er er este inconveniente, virando de cabeça para baixo o
regulador e enchendododoooo-o-o-o dedede ágggguauauu (Fig. 777))))). SeSeSeSeSeS a saída do aaaara continuar, inininterrompepp r o mergulho.

DEPOISSS DDDO MEMEMERGULULULULLHOH - MMMMANAAA UTENÇÃÃÃÃÃOOOOO
O reguladororrr deve seeer lrr avado cccccomo águauaaa doce quando ainda eeestststá sá sá sob prrresessessãsãsãsão. Isto permite a lavagem interna do segundo estágio, sem a
introdução dee imimimi purezaaas nss as árrreaeaeaee s que dedededevem permaneceeerr estanquuues.
Enxaguar o po po po pppririrririmmemememeeiro estágggioioio e deixaaaaar frrrr luir a áááágug a dentro do bbbbocal do seeegundo estágio e através do bigode para eliminar qualquer impureza. Se
o reguladddooor não eo eeo eo eo eo sttststststivivivivivivere sob ppprereressão, nnnãoãoãoãoãoã aaacionar o botão de pppurga duuurrrante a operação de lavagem, pois acionando-o podem entrar impurezas
no asseeeeeennto ddddddaaaa va álvulaaa, p, p, p, p, rovocaandndndo o risco de vazamammamamamama enenenenntottototos. Pararara iimimpedir a contaminação do filtro e do primeiro estágio, não deixar a água
entrar nnnannn entttrrtrada do ar dddddooo poooo rimeirooo eo stágio. Colococcccara a tampppppapp de proteção do primeiro estágio no filtro (Fig. 8). Deixar secar o regulador anteeesss
de guaaaara dá-lo. SeSS o regulaaaadaadorororrrr pepeerrmrmanecer por llooononongo tempoooo eo xposto à luz direta ou em ambientes com muita poeira e muita graxa, alggguuu
mponnnnneneee tes pododododddem esstrtrtrrraaga aaararaa . OOOO regulador não neececec ssita ddddee le ubrificantes, pelo contrário, estes não devem ser usados durante a manutenenen
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� ADVERTÊNCIA
funcionamento do reguuuuluulador deeeeeeepende também de uma correta manutenção. Portanto, aconselhaammm
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