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• WAŻNE OSTRZEŻENIA
Przed użyciem kontrolera / komputera
dekompresyjnego należy przeczytać i zrozumieć te
ostrzeżenia w całości. Przed użyciem komputera
nurkowego należy przeczytać i zrozumieć całą
instrukcję obsługi kontrolera / komputera
dekompresyjnego. Podręcznik użytkownika można
pobrać ze strony www.mares.com.
Żadna część tego dokumentu nie może być
powielana, przechowywana w systemie
wyszukiwania ani przesyłana w żadnej formie bez
pisemnej zgody Mares S.p.A.
Mares przyjmuje politykę ciągłego doskonalenia,
dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian i ulepszeń w każdym z produktów opisanych
w tym podręczniku bez uprzedzenia.
W żadnym wypadku Mares nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub
szkody poniesione przez osoby trzecie wynikające z
korzystania z tego komputera.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W niniejszej instrukcji opisano, jak obsługiwać
urządzenie, a także informacje dostarczone przez
urządzenie podczas nurkowania.
Ani podręcznik, ani przyrząd nie zastępują
treningu nurkowego, zdrowego rozsądku i dobrych
praktyk nurkowych.
Za to, w jaki sposób informacje dostarczone przez
instrument są interpretowane i wykorzystywane
przez nurka, nie odpowiada Mares. Przeczytaj
uważnie instrukcję (instrukcję obsługi można
pobrać ze strony www.mares.com) i upewnij się, że
całkowicie rozumiesz, jak działa urządzenie oraz
informacje, które dostarcza podczas nurkowania, w
tym informacje o głębokości, czasie, przystankach
dekompresyjnych oraz wszystkich ostrzeżeniach i
alarmach. Jeśli nie w pełni rozumiesz, jak działa
urządzenie i wyświetlane przez nie informacje i
jeśli nie akceptujesz pełnej odpowiedzialności za
korzystanie z tego urządzenia, nie nurkuj z nim.

 OSTRZEŻENIE
Komputera dekompresyjnego nie wolno używać
w warunkach, które wykluczają jego użycie
(np .: słaba widoczność lub brak widoczności,
uniemożliwiający odczyt miernika).

 OSTRZEŻENIE
Kontroler / komputer dekompresyjny nie
zapewnia ochrony przed możliwą chorobą
dekompresyjną.

 OSTRZEŻENIE
Nie nurkuj, jeśli ekran wydaje się nietypowy
lub niejasny.

Nurkowanie z toksycznością tlenu na poziomie
75% lub wyższym może doprowadzić do
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 OSTRZEŻENIE

- Nurkowania z Nitroxem mogą wykonywać
wyłącznie doświadczeni nurkowie po
odpowiednim przeszkoleniu w uznanej na
całym świecie agencji nurkowej.
- Przed każdym nurkowaniem i po każdej
zmianie butli, należy upewnić się, że
ustawione stężenie tlenu w komputerze
dekompresyjnym odpowiada stężeniu
tlenu w butli. Ustawienie niewłaściwego
stężenia tlenu może prowadzić do
poważnych obrażeń lub śmierci.

Naruszenie zasad i obowiązku dekompresji
może spowodować poważne obrażenia lub
śmierć.

 OSTRZEŻENIE
Nurkowanie w jeziorach górskich bez
wcześniejszego ustawienia komputera
dekompresyjnego na właściwe ustawienie
wysokości może spowodować poważne
obrażenia lub śmierć.
 OSTRZEŻENIE
Nurkowanie po zresetowaniu desaturacji jest
wyjątkowo niebezpieczne i może spowodować
poważne obrażenia lub śmierć. Nie resetuj
desaturacji, chyba że masz ku temu ważny
powód.

Szybkie wynurzanie zwiększa ryzyko
choroby dekompresyjnej.

Komputer sterujący jest urządzeniem
elektronicznym i jako taki nie jest odporny na
awarie. Aby zabezpieczyć się przed takim mało
prawdopodobnym zdarzeniem awarii, oprócz
komputera nurkowego należy użyć
głębokościomierza, minutnika lub zegarka oraz
tabel nurkowych.

 OSTRZEŻENIE

 OSTRZEŻENIE

 OSTRZEŻENIE

 OSTRZEŻENIE

 OSTRZEŻENIE
Kiedy CNS osiągnie 100%, istnieje
niebezpieczeństwo toksyczności tlenu.
Rozpocznij procedurę wynurzania, aby
zakończyć nurkowanie.

 OSTRZEŻENIE
- MOD nie powinien zostać przekroczony.
Zignorowanie alarmu może prowadzić do
poważnych obrażeń lub śmierci.
- Przekroczenie ppO2 o wartości 1,6 bara
może prowadzić do nagłych drgawek
powodujących poważne obrażenia lub śmierć.

 OSTRZEŻENIE
Gdy właczy się alarm MOD, natychmiast wznieś
się, aż alarm się zatrzyma. Nieprzestrzeganie tego
może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 OSTRZEŻENIE
Nigdy nie unoś się powyżej wyświetlanej
głębokości przystanku dekompresyjnego.

 OSTRZEŻENIE
Podczas wszystkich nurkowań wykonaj
przystanek bezpieczeństwa na wysokości od 3-6
metrów/ 10-20 stóp przez 3 minuty, nawet jeśli
nie jest wymagany przystanek dekompresyjny.

 OSTRZEŻENIE
Latanie, gdy komputer dekompresyjny
wyświetla komunikat NIE LATAĆ, może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 OSTRZEŻENIE
- Nurkowanie z więcej niż jedną mieszanką
gazów stanowi znacznie większe ryzyko niż
nurkowanie z jedną mieszanką gazów, a błędy
nurka mogą prowadzić do poważnych obrażeń
lub śmierci.
- Podczas nurkowań z więcej niż jedną
mieszanką gazową zawsze upewnij się, że
oddychasz z odpowiedniej butli. Oddychanie z
mieszanki o wysokim stężeniu tlenu na złej
głębokości może natychmiast cię zabić.
- Oznacz wszystkie regulatory i butle, aby nie
można było ich pomylić w żadnych
okolicznościach.
- Przed każdym nurkowaniem i po zmianie
butli, upewnij się, że każda mieszanina gazów
jest ustawiona na prawidłową wartość dla
odpowiedniej butli.

 OSTRZEŻENIE
Nie wdmuchuj sprężonego powietrza
do sterownika / komputera
dekompresyjnego, ponieważ może to
uszkodzić czujnika ciśnienia.
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• 1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA
1.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIE
Nurkowanie bez szkolenia od uznanej agencji jest
niebezpieczne i zagraża życiu!
Rebreather to urządzenie, a urządzenia się psują.
Nie zadawaj sobie pytania, czy wystąpi problem;
zamiast tego zadaj sobie pytanie, kiedy to nastąpi.
Uważaj na subtelne zmiany w urządzeniu SCR,
ponieważ często są to wczesne oznaki zbliżających
się problemów. Posiadanie prawidłowych i
regularnie utrzymywanych umiejętności oraz ich
odpowiednie stosowanie czyni różnicę między
życiem a śmiercią, gdy pojawia się problem.
Przeczytanie tylko tej instrukcji
nie zastępuje formalnego szkolenia i nie pozwala
odpowiednio przygotować się do nurkowania.
Producent i SSI nie popierają żadnego zachowania
niezgodnego z zatwierdzonymi technikami i
instrukcjami producenta.
Nie zmieniaj niczego w swoim urządzeniu,
ponieważ unieważnia to crtyfikattypu CE i może
zmienić twoje urządzenie w niebezpieczny
rebreather. Stosowanie jakiejkolwiek mieszaniny
gazów helowych jako gazu do oddychania jest
surowo zabronione.
Jeśli woda dostanie się do układu zasilania gazem
jednostki SCR Horizon i wejdzie w kontakt z
elektronicznym zaworem dodatkowym (EAV),
EAV może działać wadliwie, powodując awarię
urządzenia. Jest to sytuacja potencjalnie
zagrażająca życiu, której należy unikać,
zapobiegając przedostawaniu się wody do systemu
zasilania gazem
Aby temu zapobiec, podczas montażu i
użytkowania Mares Horizon należy zawsze
przestrzegać następujących środków ostrożności:
• Sprawdź, czy butle z gazem oddechowym są
wolne od wilgoci
• Sprawdź, czy przed podłączeniem pierwszego
stopnia do butli nie ma wody w zaworze butli
lub na wlocie pierwszego stopnia regulatora.
• Sprawdź, czy w szybkozłączach węży
doprowadzających gaz nie ma wody.
• Nigdy nie wchodź do wody, jeśli system zasilania
gazem nie jest pod ciśnieniem.
• Nigdy nie podłączaj żadnych gazów do systemu
zasilania gazem, gdy sprzęt znajduje się w wodzie.
• Nigdy nie odłączaj żadnych węży
doprowadzających gaz ani regulatorów, gdy
urządzenie znajduje się w wodzie.
UWAGA
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub system
zasilania gazem musi być pozbawiony ciśnienia lub
odłączony w wodzie, należy zastosować specjalną
procedurę natychmiast po nurkowaniu i przed
następnym nurkowaniem, aby zapobiec
uszkodzeniu EAV.(Patrz rozdział 6.3).
• Nigdy nie obniżać ciśnienia w systemie zasilania
gazem, gdy urządzenie znajduje się w wodzie.
• Zawsze należy przepłukać układ zasilania gazem
przed przepłukaniem urządzenia.

Gwarancja na Mares Horizon traci ważność,
jeśli EAV będzie działać nieprawidłowo z
powodu przedostania się wody do układu
zasilania gazem.

• 2. PRZEGLĄD TECHNICZNY
I SPECYFIKACJE

Pojemność systemu scrubbera
• Dwa (2) kanistry scrubbera, każdy zawierający
1,0 kg Sofnolime 797

2.1 MARES HORIZON

Warunki pracy urządzenia
Maksymalne warunki pracy urządzenia

Mares Horizon został zaprojektowany w jednym
wyraźnym celu: prostocie! Jest łatwy w konfiguracji,
transporcie, nurkowaniu i konserwacji, ponieważ
każdy element urządzenia jest dostępny dla
użytkownika. Dostęp do wewnętrznych elementów
urządzenia jest możliwy po wyjęciu scrubberów
znajdujących się pod zewnętrzną pokrywą. Aby
wszystko było małe i lekkie, dopływ gazu pochodzi
z jednej lub dwóch butli zewnętrznych, co daje
nurkowi wrażenia podobne do nurkowania na
sidemount.
Wymiary i waga
•
•
•
•
•

• Wysokość: 54 cm
• Szerokość: 40 cm
• Grubość: 22 cm
• Masa własna: 12 kg
• Waga z wypełnionymi scrubberami: 14 kg

Praca z oddychaniem (WOB) na 40m przy
temperaturze wody = 4 ° C:
• 75 RMV (objętość oddechowa 3 l), przy
użyciu 2,0 kg Sofnolime 797: <2,75 J / l
Materiał scrubbera i zatwierdzony smar:
• Zatwierdzony materiał scrubbera: Sofnolime
• 797 Używaj tylko smarów kompatybilnych z
tlenem, takich jak Tribolube 71, w dowolnym
miejscu w urządzeniu
2.3 ZASADY ZMIANY PRZEPŁYWU W SCR

Metabolizm
Nasze ciała zużywają lub „metabolizują”
stosunkowo małą ilość tlenu z każdego wdechu.
Nadmiar tlenu i innych gazów, takich jak azot, jest
2.2 OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA wydychany bez użycia, dlatego możemy ponownie
użyć tych gazów w rebreatherze. Wyobraź sobie
oddychanie z zamkniętej torby wypełnionej
Ograniczenia
powietrzem. Normalny człowiek z łatwością
poradziłby sobie z kilkoma cyklami wdechu i
Limity gazów
wydechu, zanim oddychanie stało się niewygodne.
• Max ppO2: 1,6 bar
Ten dyskomfort jest spowodowany wydychanym
• Minimalne ppO2 podczas użytkowania: 0,22 bar
dwutlenkiem węgla (CO2) gromadzącym się w
• Maksymalny ppO2 podczas użytkowania: 1,60 bar szczelnie zamkniętej torbie. Gdybyśmy dodali
• Minimalna wartość FO2 w dowolnej butli
urządzenie do usuwania CO2 z każdego wydechu,
doprowadzającym gaz: 30%
nie byłoby dyskomfortu i można by bez problemu
• Maksymalny przepływ gazu na powierzchni:
wziąć kilka oddechów.
30 l/min
Tempo metabolizmu
Zakres temperatury pracy
„Tempo metabolizmu” to ilość tlenu zużywana co
• • Maksymalna temperatura wody: 34 ° C
minutę. Jest powszechnie wyrażany jako „VO2” i
• • Minimalna temperatura wody: 4 ° C
jest mierzony w litrach tlenu (w rzeczywistości
liczba cząsteczek tlenu w jednym litrze gazu przy
ciśnieniu powierzchniowym) na minutę (l / min).
Limity scrubberów
Metabolizm mierzymy w oparciu o osobistą
W celu przetestowania wydajności scrubbera i
kondycję i obciążenie pracą podczas nurkowania.
zgodności z europejskim(CE), Mares Horizon jest
Ogólnie stwierdzamy, że przeciętny organizm
testowany w bardzo specyficznych warunkach,
ludzki metabolizuje około jednego litra
w niskich temperaturach i przy zwiększonych
tlenu na minutę przy umiarkowanym obciążeniu
częstościach oddychania. Wyniki są następujące:
pracą.
Wytrzymałość materiału scrubbera na 40 m przy
temperaturze wody = 4ºC:
Zakładając produkcję CO2 na poziomie 1,6 l / min
przy minutowej objętości oddechowej (RMV) 40
l / min (objętość oddechowa 2 l), przy użyciu 2 kg
• Przeciętne ciało ludzkie w spoczynku zużywa 0,6
Sofnolime 797:
l / min
• Ciężka, ciągła praca zużywałaby około 2 l / min
• • Czas do osiągnięcia ppCO2 wdychanego gazu
• W bardziej wymagających warunkach tempo
do 5 mbar:> 70 minut
metabolizmu może wzrosnąć do około 3 l / min, co
• • Czas do osiągnięcia ppCO2 wdychanego gazu
zwykle utrzymuje się tylko przez kilka minut.
do 10 mbar:> 80 minut
Mares Horizon został również przetestowany w
bardziej standardowych warunkach nurkowania, z
umiarkowanym tempem oddychania (RMV) i
temperaturą wody powyżej 15 ° C. Wyniki są
następujące:
Wytrzymałość materiału scrubbera na 40 m przy
temperaturze wody 15 ° C lub wyższej:
Zakładając produkcję CO2 na poziomie 1,0 l /
min, przy RMV 22,5 l / min (1,5 l objętości
oddechowej), przy użyciu 2 kg Sofnolime 797:
• Czas do osiągnięcia przez ppCO2
wdychanego gazu 5 mbar:> 180 minut
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• 75 RMV przy 40 m, wytwarzanie CO2 3 l /
min przez 5 minut

Zmiany głębokości nie mają wpływu na tempo
metabolizmu. Oznacza to, że ciało potrzebuje
taką sama ilość tlenu na 30 m, jak na powierzchni.
Jest to znacząca różnica w porównaniu z
nurkowaniem w obiegu otwartym, gdzie wzrost
ciśnienia zwiększa tempo zużycia gazu.
To stopniowe zużycie tlenu z pętli oddechowej
wyjaśnia, dlaczego mieszanina gazów pochodząca z
butli zasilającej ma wyższą frakcję tlenu niż gaz w
pętli oddechowej.

obojętnych nadmiar gazu musi zostać
odpowietrzony lub „wyrzucony” z pętli. Bez tego
kroku pętla ciągle się napełnia i szybko staje się
nadciśnieniem. Zawór nadciśnieniowy (OPV)
odpowiada za utrzymanie ciśnienia w pętli w
dopuszczalnym zakresie. Pozwala to na
nieznaczne zwiększenie ciśnienia, ale otwiera się,
aby uwolnić gaz poza górną granicę ciśnienia.

Celem jest utrzymanie frakcji tlenu w pętli powyżej
21%, aby na powierzchni można było nadal
bezpiecznie oddychać gazem.
Aby to osiągnąć, musisz znać dwa warunki:

Nieustannie zużywamy część wstrzykniętego
tlenu i wdychamy gaz kilka razy przed jego
wyrzuceniem.
Cykl oddechowy
SCR używają nitroksu, a nie czystego tlenu.
Ponieważ ciało nieustannie metabolizuje frakcję
tlenu, musisz wstrzyknąć objętość nitroksu,
która jest wyższa niż frakcja tlenu, którą
naprawdę chcesz oddychać. Jeśli tego nie
zrobisz, frakcja tlenu stopniowo się zmniejszy i
szybko stracisz świadomość.

• Szybkość przepływu: ilość gazu wtryskiwanego
do pętli, wyrażona w l / min
• Frakcja tlenu w butli: ilość tlenu we wtryśniętej
mieszaninie gazowej
Ponieważ system stale wstrzykuje nitrox do pętli,
a my nie metabolizujemy całego tlenu i gazów

Frakcja tlenu w pętli
Tabela 2.3.1 pokazuje, co dzieje się z frakcją tlenu (pętla FO2) w miarę wzrostu natężenia przepływu. Nurek ma tempo metabolizmu (VO2)
wynoszące 0,8 litra / minutę, a gaz zasilający w butli wynosi EAN 36
Tabela 2.3.1 Zwiększenie pętli FO2
Flow Rate (l/min)
VO2

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

0.8

24%

26%

29%

30%

31%

32%

33%

33%

33%

34%

34%

Tabela 2.3.2 pokazuje, co dzieje się z pętlą FO2, gdy powietrze jest wykorzystywane jako gaz zasilający. Nurek ma tempo metabolizmu 0,8 l /
min. Tabela 2.3.2 Pętla FO2 podczas nurkowania z powietrzem
Flow Rate (l/min)
VO2

5

6

8

10

12

14

16

18

20

24

30

0.8

6%

9%

12%

14%

15%

16%

17%

17%

18%

18%

19%

Nawet przy bardzo dużych prędkościach przepływu i niskim tempie metabolizmu gaz byłby hipoksyczny (mniej niż 21% tlenu). Przy umiarkowanym lub wysokim
tempie pracy pętla FO2 byłaby zdecydowanie zbyt niska! Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na przepisy CE najniższa dopuszczalna frakcja tlenu w SCR na
powierzchni wynosi 21%. Właśnie dlatego powietrze nie może być wykorzystywane jako nasz gaz zasilający podczas nurkowania z SCR.
Tabela 2.3.3 pokazuje, co dzieje się z pętlą FO2, gdy EAN 30 jest gazem dennym dla różnych prędkości przepływu i prędkości metabolicznych.
Tabela 2.3.3 Przepływ (l / min)

Flow Rate (l/min)
VO2

5

8

10

12

14

16

18

20

30

0.6

21%

24%

26%

26%

27%

27%

28%

28%

29%

0,8

17%

22%

24%

25%

26%

26%

27%

27%

28%

1.0

13%

20%

22%

24%

25%

25%

26%

26%

28%

1.5

0%

14%

18%

20%

22%

23%

24%

24%

26%

2

-17%

7%

13%

16%

18%

20%

21%

22%

25%

3

-75%

-12%

0%

7%

11%

14%

16%

18%

22%

Przy szybkości przepływu 30 l / min i szybkości metabolizmu 3 l / min jesteśmy bardzo blisko minimalnej dopuszczalnej pętli FO2 wynoszącej 21%. Możemy
zwiększyć natężenie przepływu, aby zwiększyć FO2, ale wymagałoby to zwiększenia natężenia przepływu do niepraktycznie wysokiego poziomu. Lepiej byłoby
oddychać z regulatora butli! Po rozważeniu wszystkich limitów bezpieczeństwa i względów praktycznych , ustanowiliśmy dwa limity w odniesieniu do naszego
sprzętu:
• Jednostka SCR zapewni przepływ o wartości do
30 l / min.
• Minimalna dopuszczalna frakcja tlenu w butli
wynosi 30%.
Poprzednie przykłady pokazują nam, że aktywny
pół-zamknięty rebreather, taki jak Horizon,
powinien zapewniać różne prędkości przepływu w
zależności od dostarczanego gazu i tempa
metabolizmu nurka. Jest to dokładnie podstawowa
cecha projektowa Mares Horizon.
SCR o zmiennym przepływie
Mares Horizon to aktywny SCR ze zmiennymi
prędkościami przepływu, aby utrzymać pożądaną
frakcję tlenu w pętli oddechowej. Aby uzyskać stałą
pętlę FO2, jednostka SCR musi stale zmieniać
natężenie przepływu z 5 do 30 l / min, w zależności
od tempa metabolizmu nurka.

Na przykład: jeśli przeciętny nurek metabolizuje
+/- 1,0 l / min tlenu podczas spokojnego
nurkowania i używa EAN30, podczas gdy jego
„docelowa frakcja” tlenu, którym oddycha, wynosi
25%, zużycie gazu wyniesie 14 l / min (patrz tabela
2.3.3).
Mares Horizon utrzymuje przez cały czas
minimalną prędkość przepływu 5 l / min. Podczas
nurkowania frakcja tlenu w pętli jest stale
mierzona. Gdy frakcja spadnie poniżej wartości
zadanej, otwiera się sterowany elektronicznie zawór
dodawczy (EAV). Zawór ten wstrzykuje świeży
nitrox do pętli oddechowej, dopóki frakcja nie
wzrośnie do osiągnięcia wartości zadanej.

Na przykład, gdy frakcja tlenu w butli wynosi 36%
(EAN 36), frakcję docelową (wartość zadaną)
można ustawić na dowolną wartość z przedziału od
23% do 33%. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Na
powierzchni lub w jej pobliżu preferujemy frakcję
tlenu znacznie wyższą niż 21% w pętli oddechowej.
Kontroler Mares Horizon utrzymuje pętlę FO2 na
poziomie minimum 25%. Oznacza to, że
urządzenie zastąpi wartość zadaną wprowadzoną
przez użytkownika, jeśli została ustawiona poniżej
25%.

• Minimalna wartość zadanej w pętli FO2 wynosi
23%.
• Maksymalna wartość zadana to faktyczna FO2 w
butli minus 3%.
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Horizon
• 3. MARES HORIZON SCR
3.1 HORIZON BUDOWA
Ogolna budowa Horizon Mares
1. Butla z gazem dennym
2. Butla z gazem dekompresyjnym
(opcjonalnie)
3. Blok gazowy / kolektor
4. Wąż zasilający zaworu BOV
5. Wąż do oddychania
6. Zawór ratunkowy (BOV)
7. Ustnik
8. Kryza i zawór jednokierunkowy
9. Pojemnik na baterie
10.
Przeciwpłuco wydechowe
11.
Przeciwpłuco wdechowe
12.
Wydech scrubbera (górny pojemnik)
13.
Automatyczny zawórodawczy(ADV)
14.
Scrubber (dolny pojemnik)
15.
Czujniki tlenu (2 sztuki)
16.
Elektroniczny zawór dodawczy (EAV)
17.
Waż i podłączenie inflatora
18.
Sterownik / komputer dekompresyjny
19.
Wyświetlacz diodowy heads-up (HUD)
20.
Schowki na balast
21.
Zawór nadciśnieniowy (OPV)

Picture 3.1
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Zespół węża oddechowego
Zespół węża oddechowego składa się z
karbowanych węży gumowych podłączonych z
każdej strony do ustnika urządzenia. Mechanizm
otwierania i zamykania ustnika może działać w
szerokim zakresie temperatur wody. Pasek
ochronny, znany również jako “gag strap”, jest
przymocowany do ustnika. Prawidłowo
wyregulowany pasek zapobiega wypadnięciu
ustnika z ust, nawet w mało prawdopodobnym
przypadku utraty przytomności. W razie potrzeby
można dodać obciążniki do węży, aby pomóc w
utrzymaniu przez węże i ustnik wygodnej pozycji
w wodzie. Połączenia węża
Przyłącza węża oddechowego mają wyraźnie
oznaczone oznaczenia po stronie wdechu i
wydechu, aby zapobiec pomyłkom
i przypadkowej zamianie przy montażu. Złącza
mają również inne średnice rozmiarów jako
dodatkowe zabezpieczenie przed błędnym
podłączeniem

Zawór (BOV)
Zawór ratunkowy, czyli BOV, jest urządzeniem,
które pozwala nurkowi SCR zamknąć pętlę
oddechową, jednocześnie automatycznie
przełączając się na mały, ale sprawny wbudowany
regulator drugiego stopnia, który pozwala nurkowi
oddychać jak w "obiegu otwartym", eliminując
potrzebę usuwania pętli oddechowej z ust, jeśli
urządzenie działa wadliwie. BOV wykorzystuje ten
sam gaz, który zasila resztę urządzenia. Oznacza
to, że kiedy nurek przełączy się na BOV, będzie
oddychał albo z gazu dennego, albo gazu
dekompresyjnego (jeśli jest obecny), w zależności
od tego, który jest gazem aktywnym w SCR.
Wyświetlacz Heads-Up (HUD)
HUD jest niezależnym urządzeniem
komunikującym się z innymi elementami
elektronicznymi w systemie. Jest on
przymocowany do zaworu BOV i ma pojedyncze
światło LED, które wykorzystuje proste „dobre /
złe” wskazanie, czy oddychamy bezpieczną frakcją
tlenu.
Dioda LED ma trzy wskaźniki stanu:
• Zielony (delikatnie pulsuje) = status jednostki
SCR jest OK, a frakcja tlenu w gazie oddechowym
jest bezpieczna. Miękkie zielone pulsowanie
symuluje zrelaksowany „puls oddechowy” nurka,
gdy wszystko jest w porządku z tym rebreatherem.
poprzez delikatne zwiększanie i zmniejszanie
intensywności zielonego światła, z małą prędkością
• Czerwony (powoli miga) = oznacza
OSTRZEŻENIE
- nurek powinien spojrzeć na komputer, aby
zidentyfikować problem
• Czerwony (szybko miga) = oznacza ALARM
- nurek musi natychmiast przejść na obieg otwarty".
Kontroler
Mares Horizon ma dostosowany, montowany na
nadgarstku kontroler/komputer wartości zadanej,
który automatycznie utrzymuje wstępnie
zdefiniowaną frakcję tlenu.

Elektroniczny zawór dodatkowy (EAV) jest
zamontowany na przewodzie ciśnieniowym i jest
obsługiwany przez komputer. Ponadto na
komputerze Mares Horizon wyświetlane są
wszystkie bieżące parametry nurkowania takie
jak głębokość, czas, informacje o dekompresji,
kompas i wiele innych. Jedną z najważniejszych
funkcji kontrolera Mares Horizon jest
wyświetlanie ostrzeżeń i błędów na ekranie.

Przeciwpłuca
Przeciwpłuca Mares Horizon są wykonane
z elastycznego poliuretanu dopuszczonego do
kontaktu z żywnością, który jest uszczelniony
technologią spawania w wysokiej częstotliwości, aby
zapewnić gazoszczelność. Zarówno wdechowe, jak i
wydechowe przeciwpłuco znajduje się w tylnej
części za ciałem nurka w głównej obudowie
urządzenia.
Obudowa główna jest wyprofilowana tak, aby
pasowała do pleców nurka i chroni przeciwcipłuca
przed uszkodzeniem w środowiskach takich jak
wraki, jaskinie lub cenoty. To ustawienie
pozostawia klatkę nurka nie skrępowaną i nie
ogranicza ruchu lub wzroku. Dzięki temu praca z
dodatkowymi steagami lub innym sprzętem XR jest
bardzo łatwa. Wdechowe i wydechowe
przeciwpłuca są połączone dwoma kanistrami
scrubbera zamontowanymi kolejno, które są
izolowane termicznie przez dodatkową komorę
gazową. Czujniki tlenu znajdują się pod dolnym
zbiornikiem, gdzie przepływ ciepłego gazu przez
pętlę oddechową pomaga utrzymać je w stanie
suchym. Zawór nadciśnieniowy (OPV) jest
zamontowany z tyłu urządzenia po stronie
wydechowej.

Konfiguracja scrubbera
Jedynym zadaniem scrubbera jest usunięcie
dwutlenku węgla z wydychanego gazu
oddechowego. Mares Horizon ma unikalny system
podwójnego scrubbera, który wykorzystuje dwa
kanistry zamontowane kolejno, aby umożliwić
przepływ gazu z górnego do dolnego.
Kompaktowa konstrukcja
Dwa kanistry scrubbera są zamontowane w
konfiguracji szeregowej od góry do dołu. Mają dużą
średnicę, ale stosunkowo niewielką wysokość.
Ogranicza to całkowitą grubość jednostki i tworzy
bardziej opływowy profil podczas nurkowania.
Każdy pojemnik płuczki mieści maksymalnie 1 kg
materiału Sofnolime 797

Niski stosunek wysokości do powierzchni
pojemników scrubbera powoduje również niski
opór oddychania. Ewentualna kondensacja
powstająca podczas nurkowania pozostaje w
przeciwpłucach, pozostawiając materiał płuczki
nienaruszony. Dotyczy to zarówno poziomych,
jak i pionowych pozycji nurkowania. Ryzyko
kierowania gazu (gaz próbuje podążać ścieżką
mniejszego oporu przez absorbent, ze względu
na mniej zagęszczone obszary w scruberze), jest
znacznie zmniejszona w porównaniu z
konfiguracją z pojedynczym scrubberem..

Kontrolowanie przepływu gazu
Dysza stałego przepływu
Mares Horizon używa dyszy, aby zagwarantować
stały przepływ objętościowy gazu oddechowego. To
natężenie przepływu wynosi 5 l / min przy
powierzchni.Ponieważ ciśnienie pośrednie
pierwszego stopnia zwiększa się wraz z głębokością,
zwiększa się również odpowiednie natężenie
przepływu gazu przez dyszę.
W większości sytuacji nie jest to wystarczająca ilość
gazu, dlatego Mares Horizon ma elektroniczny
zawór dodający, który uzupełnia przepływ przez
dyszę. Dysza ma zawór zwrotny lub
jednokierunkowy, zamontowany na zewnątrz, aby
zapobiec przedostawaniu się brudu, wilgoci lub
kurzu do płuc wydechowych.
Elektroniczny zawór dodający
Elektroniczny zawór dodający („EAV”) znajduje się
poniżej drugiego pojemnika płuczki. Jest to
elektronicznie sterowany zawór, który może być
wyzwalany przez sterownik jednostki, gdy jest to
wymagane. Dzięki zastosowaniu EAV do pętli
oddechowej można dodać do 25 l / min
dodatkowego gazu. Mares Horizon wykorzystuje
zarówno dyszę, jak i EAV, aby zapewnić, że zawsze
masz bezpieczną frakcję tlenu w gazie oddechowym.
Automatyczny zawór dodawczy
Automatyczny zawór dodawczy („ADV”) jest
zamontowany pod górnym zbiornikiem płuczki po
stronie wydechowej. Jest on aktywowany przez
zmianę ciśnienia podczas opadania i może być
regulowany jak regulator, aby zmniejszyć lub
zwiększyć opór wdechu.
Zawór nadciśnieniowy
Zawór nadciśnieniowy lub „OPV” jest również
montowany pod górnym zbiornikiem płuczki. Ten
zawór wyrzuca nadmiar gazu z pętli oddechowej. Z
założenia SCR stale wtryskują i wyrzucają
jednocześnie gaz.
System balastowy
Mares Horizon ma dwa zintegrowane przedziały
balastowe, jeden u góry urządzenia i jeden u dołu.
Każda komora może pomieścić maksymalnie 2,5 kg
balastu, łącznie 5 kg balastu
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Horizon
Jeśli potrzebny jest większy ciężar, nurek może
zamontować kieszenie na stopce uprzęży Mares
Horizon lub nosić pas balastowy.
Alternatywną metodą na zwiększenie ciężaru
systemu Mares Horizon jest użycie stalowych butli
zamiast aluminiowych. Ta metoda dodawania
ciężaru w butlach jest możliwa tylko dlatego, że w
żadnym momencie nurkowania nie będzie
trzeba usuwać gazu dennego lub gazu
dekompresyjnego.
3.2 SYSTEM SCRUBBERA
System podwójnego skrubera
Mares Horizon wykorzystuje unikalną konfigurację
pochłaniacza. Istnieją dwa kanistry osiowe
zamontowane w konfiguracji szeregowej w celu
usprawnienia usprawnienia i zmniejszenia
wielkości urządzenia. Każdy pojemnik mieści około
1 kg Sofnolime 797. Dwa pojemniki są połączone
kanałem w głównej obudowie.
Materiał płuczki
Materiał scrubbera znajdujący się najbliżej punktu,
w którym gaz wpływa do kanistra płuczki, jest
najpierw nasycany. Materiał płuczki na drugim
końcu pojemnika płuczki nigdy nie powinien
zostać nasycony, ponieważ zawsze zmienisz
materiał płuczki, zanim całkowicie się nasyci.
Nasycony materiał nie wygląda znacząco inaczej
niż nowy materiał w scrubberze, więc nie można
wizualnie określić, ile dokładnie jest nasycone i ile
świeżego materiału pozostaje. Aby zachować duży
margines bezpieczeństwa, który jest niezbędny, jeśli
musisz nagle zwiększyć obciążenie, musisz
wymieniać materiał w scrubberze częściej niż jest to
faktycznie konieczne. W normalnej konfiguracji z
pojedynczym pojemnikiem duża część
nieużywanego scrubera jest zawsze odrzucana jako
część tego procesu. W konfiguracji z podwójnym
skruberem, podobnie jak w Mares Horizon, tylko
nasycony materiał skrubera jest odrzucany po
nurkowaniu
Cykl wymiany skrubera
Zdjęcie 3.2.1 ilustruje poziom nasycenia
skrubera podczas nurkowania. Nasycony materiał
jest podświetlony w czerwonym, a nienasyconym
scrubberze jest w kolorze żółtym. System scrubbera
stosowany w Mares Horizon jest skuteczny tylko
wtedy, gdy zastosowana zostanie właściwa
procedura zmiany materiału płuczki. Każdy
pojemnik scrubbera jest oznakowany, aby uniknąć
błędów.
Zdjęcie 3.2.1 Cykl wymiany skrubera

Cykl wymiany scrubbera
Zacznij od dwóch kanistrów wypełnionych
świeżym materiałem Sofnolime 797:
• Umieść „Kanister 1” w górnej wnęce na wydechu.
• Umieść „Kanister 2” w dolnej wnęce na wdechu
• Po pewnym okresie użytkowania pojemnik 1 jest
wyjmowany i opróżniany.
• Kanister 2 jest usuwany z dolnej wnęki i
umieszczany w górnej wnęce.
• Kanister 1 jest napełniany świeżym materiałem
i jest umieszczany w dolnej wnęce.
• Cykl powtarza się w razie potrzeby, przy czym
pojemnik z dolnej wnęki zastępuje pojemnik w
górnej wnęce.
Podczas fazy napełniania i wymiany cyklu połowa
całego wkładu jest odrzucana. Ponieważ zawsze
odrzucasz połowę z górnego pojemnika, w którym
rozpoczyna się nasycenie CO2, najbardziej
nasycony materiał scrubbera lub materiał
znajdujący się najbliżej wchodzącego gazu jest
zawsze odrzucany jako pierwszy.
Umieszczając świeży nieużywany materiał
w dolnym scrubberze, zapewniamy, że CO2, które
nie zostanie wchłonięte przez częściowo nasycony
absorbent, zostanie wychwycone przez świeży
materiał w drugim kanistrze. W porównaniu do
systemu jednokanałowego w którym za każdym
razem całkowicie wymienia się Sofnolime 797,
proces ten zmniejsza zużycie materiału o około 50%
bez wpływu na bezpieczeństwo.
TOP Marker
Mylenie, który pojemnik płuczki zawiera świeży
materiał płuczki, jest potencjalnie niebezpiecznym
błędem. Aby uniknąć tego błędu, Mares Horizon
zawiera „TOP marker”. Ten znacznik jest małym
wskaźnikiem, który jest zainstalowany na górze
pojemnika górnego scrubbera. Zrób z tego nawyk
aby natychmiast opróżnić pojemnik po usunięciu
znacznika TOP. Pomoże to uniknąć błędów
podczas wymiany / napełniania / wymiany
kanistrów.

Czas trwania materiału skrubera
Zatwierdzonym materiałem szorującym dla
Mares Horizon jest Sofnolime 797. Czas trwania
materiału filtrującego jest obliczany i
przekazywany nurkowi przez komputer
nurkowania za pośrednictwem pozostałego
skrubera
Algorytm czasu (RST). Jeśli algorytm nie jest
dostępny, nurek musi ręcznie obliczyć pozostały
czas na materiale skrubera.
Normalne obciążenie pracą
W przypadku normalnych warunków
nurkowania przy normalnym obciążeniu pracą
przy użyciu Sofnolime 797:
• Jeśli temperatura wody wynosi <15 ° C,
maksymalny czas nurkowania wynosi 3 godziny i
oba pojemniki muszą zostać ponownie napełnione.
Nie wolno zrobić cyklu wymiany.
• Jeśli temperatura wody wynosi> 15 ° C,
maksymalny czas nurkowania wynosi 3 godziny i
można zastosować procedurę cykliczną: jeden
pojemnik musi zostać ponownie napełniony.
• Jeśli nurek przypadkowo przekroczy maksymalny
czas nurkowania wynoszący 3 godziny, oba
pojemniki scrubberamuszą zostać ponownie
napełnione.

3.3 SYSTEM MONITOROWANIA
SCRUBBERA
Monitorowanie scrubbera
Jedną z funkcji kontrolera Mares Horizon jest jego
zdolność do monitorowania i obliczania
pozostałego czasu pracy scrubbera (RST). Na
głównym ekranie kontrolera nurek zostanie
poinformowany o ilości pozostałego czasu, jaki ma
system scrubbera. Przed nurkowaniem niezwykle
ważne jest sprawdzenie RST, aby upewnić się, że
jest wystarczająca ilość do zaplanowanego
nurkowania.
System monitorowania w czasie pracy
Każdy materiał scrubbera ma ograniczoną zdolność
do pochłaniania objętości dwutlenku węgla (CO2)
przed wystąpieniem przełomu.
Przełom CO2
Jest zdefiniowany jako stan, w którym wydychany
gaz przechodzi przez materiał filtujący, bez CO2
usuwanego z gazu oddechowego.

Wykonaj dokładnie tę procedurę:
• Wyjmij górny pojemnik ze znacznikiem TOP
z górnej wnęki.
• Odkręć znacznik TOP i natychmiast opróżnij
pojemnik ze zużytym materiałem płuczki.
Ponownie przykręć znacznik TOP do kanistra,
• który wciąż zawiera materiał i umieść ten
kanister w górnej komorze.
• Uzupełnij pusty pojemnik i włóż go do dolnej
wnęki.
• Zapisz w dzienniku, że dolny pojemnik został
napełniony świeżym materiałem płuczki.
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Ilość CO2, którą pochłaniacz może pochłonąć,
zależy od temperatury i głębokości. Mares Horizon
ma maksymalną głębokość ograniczoną do 40 m, a
więc ma to niewielki wpływ. System
monitorowania scrubbera zna całkowitą objętość
scrubbera, a także ma możliwość pomiaru
temperatury wody, co oznacza, że może obliczyć, ile
litrów CO2 można zaabsorbować, zanim nastąpi
przełom.
Dane biometryczne
Konieczne jest podanie osobistych danych
biometrycznych nurka, takich jak waga i płeć, w
ustawieniach skrubera, aby oszacować produkcję
CO2.

RST zostanie zresetowany i będzie teraz
obliczany na podstawie temperatury wody
zarejestrowanej podczas ostatniego
nurkowania i szacowanej produkcji CO2 przez
nurka.

Znaczenie danych biometrycznych
Jak wspomniano wcześniej, po wymianie materiału
scrubbera RST na sterowniku musi zostać
zresetowany. Po zresetowaniu kontroler wskaże
RST dla przykładu „3h 20”. Wartość ta jest
obliczana na podstawie temperatury
zarejestrowanej podczas ostatniego nurkowania i
informacji biometrycznych nurka wprowadzonych
w ustawieniach płuczki.
W tej chwili, ponieważ nurek nie oddycha z
urządzenia, sterownik nie jest w stanie obliczyć
produkcji CO2 na podstawie wtrysku gazu, po
prostu dlatego, że nie wstrzyknięto jeszcze gazu
bogatego w tlen. Kontroler musi założyć stałą
produkcję CO2 w oparciu o masę i płeć nurka. Na
podstawie tych informacji kontroler szacuje RST.
Jeśli do kontrolera zostaną wprowadzone
nieprawidłowe dane biometryczne, przewidywanie
RST po wymianie skruberów będzie niedokładne. Z
powodu nieprawidłowych danych biometrycznych
wprowadzonych do ustawień scrubbera, sterownik
pokaże wyższy lub niższy RST niż powinien. Ta
niedokładność RST będzie utrzymywać się podczas
nurkowania i spowoduje obniżenie lub zwiększenie
RST w tempie, które nie mają znaczenia dla nurka.
Ale gdy RST zbliża się do zera, czas zużycia stanie
się dokładniejszy, a w każdym razie RST zmniejszy
się do ZERO, zanim nastąpi jakikolwiek przełom
CO².
Oznacza to, że nurek nigdy nie jest zagrożony, gdy
wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane, tylko
czasy prognozy RST będą mniej dokładne.

3.4 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
SCRUBBERA
Ostrzeżenia systemu monitorowania scrubbera
Podczas nurkowania system monitorowania stale
oblicza produkcję CO2 i odpowiednio dostosowuje
RST. Istnieją dwa poziomy ostrzeżeń, które zostaną
wyświetlone, gdy upłynie czas RST
Znaczenie i konsekwencja ostrzeżenia zależy od
tego, czy pojawi się na powierzchni, czy podczas
nurkowania:

Metabolizm tlenu
Ciało ludzkie wytwarza CO2 w mniej więcej stałym
stosunku do zużytego tlenu.
Mierząc ilość metabolizowanego tlenu, system
monitorowania może obliczyć ilość wytwarzanego
CO2 i czas zużycia scrubbera.
Mares Horizon to SCR o zmiennym przepływie
(patrz sekcja 2.3), co oznacza, że natężenie
przepływu gazu bogatego w tlen jest regulowane w
oparciu o określoną frakcję gazu w pętli
oddechowej, gaz w butli i tempo metabolizmu tlenu
przez nurka.
Przykład
Jeśli tempo metabolizmu tlenu przez nurka wynosi
1 litr na minutę, a gaz w butli to EAN32, a
zdefiniowana wartość zadana wynosi 26%,
wymagana szybkość przepływu EAN32 wynosi 12
litrów na minutę.
Ponieważ Mares Horizon dostosowuje i oblicza
wymagany przepływ, może łatwo obliczyć tempo
metabolizmu tlenu przez nurka, a tym samym
obliczyć CO2 wytwarzanego przez nurka.

Po potwierdzeniu RESETU CZASU, strona
główna pokaże pozostały czas, jaki nurek ma na
świeżo zmienionym skruberze, na przykład:
2h45.

Jak korzystać z systemu monitorowania scrubbera
Gdy oba pojemniki zostaną napełnione świeżym
materiałem, system monitorowania płuczki musi
zostać zresetowany. Można to zrobić, wykonując
następujące kroki:
1. Przejdź do „USTAWIENIA SCRUBBERA /
RESETOWANIA CZASU
2. Potwierdź, że czas skrubera powinien zostać
zresetowany
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SCREEN

3.5 CZUJNIKI TLENOWE
Wewnątrz czujnika
Górna część czujnika tlenu ma płytkę drukowaną
ze złączem, w przypadku Horizon, męskie złącze
Molex. Spód płyty jest pokryty elementami
elektronicznymi. Dolna część ma korpus czujnika,
zwany również czujnikiem galwanicznym, z
dwoma złączami / przewodami mocującymi go do
płytki drukowanej. Na spodzie korpusu czujnika
znajduje się biała membrana, w której zachodzi
pobieranie tlenu.
Instalacja
Mares Horizon wykorzystuje dwa czujniki tlenu;

może uszkodzić piny czujnika. Zapisz datę
instalacji każdego konkretnego czujnika i napisz
datę na samym czujniku, aby śledzić jego
dokładny wiek.
• Czujnik frakcji jest instalowany na siatce czujnika
za pomocą czarnego pierścienia gwintowanego.
Powinien być podłączony do złącza molex
oznaczonego „F”.
• Czujnik testowy jest instalowany na siatce
czujnika za pomocą białej wtyczki podłączonej do
rurki gazowej. Powinien być podłączony do
wtyczki molex oznaczonej „T”.
Włóż kratkę czujnika do wnęki, upewniając się,
że jest prawidłowo ustawiona i że żaden z
przewodów nie jest ściśnięty ani zagięty.

• Czujnik T (czujnik testowy)
• Czujnik F (czujnik frakcji)
Czujnik frakcji
Podczas nurkowania czujnik frakcji służy do
pomiaru stężenia tlenu w pętli oddechowej. O ile
nie jest przeprowadzana procedura sprawdzania
gazu, odczyt wyświetlany na ekranie głównym
sterownika pochodzi z czujnika frakcji.
Czujnik testowy
Czujnik testowy służy do wykonywania szeregu
testów zarówno przed, jak i podczas nurkowania.
Podczas kontroli przed nurkowaniem czujnik
testowy sprawdza, czy w sterowniku
zaprogramowano prawidłowe gazy i czy właściwa
butla jest otwarta. Podczas nurkowania po
zanurzeniu czujnik testowy sprawdza ponownie,
czy butla jest otwarta. Możliwe, że butla przeszła
kontrolę przed skokiem, ale butla została
zamknięta z powodu długiego przejścia do miejsca
nurkowania. Co pięć minut czasu nurkowania
czujnik testowy sprawdza ponownie, czy właściwa
butla jest otwarta i czy w sterowniku
zaprogramowano właściwy gaz. Jeśli którykolwiek
z tych testów zakończy się niepowodzeniem,
wyświetlony zostanie alarm lub ostrzeżenie.
Lokalizacja czujników tlenu
Oba czujniki znajdują się w komorze elektroniki
w przeciwpłucu wdechowym. Czujniki są
zamocowane za pomocą czarnego wkrętu lub
białej wtyczki podłączonej do pętli oddechowej.
Każdy czujnik jest podłączony za pomocą wtyku
Molex. Bardzo ważną rzeczą jest aby wtyki były
prawidłowo wpięte, bez użycia siły. Złe
podłączenie może spowodować zniszczenie styków
w czujniku i brak odczytu z czujnika.

3.6 ZARZĄDZANIE GAZEM
Zarządzanie gazem
Mares Horizon to półzamknięty Rebreather.
Wstrzykiwany jest zmienny, sterowany
elektronicznie przepływ gazu nitroksowego w celu
utrzymania pożądanej frakcji tlenu w pętli
oddechowej. W przeciwieństwie do większości
innych rebreatherów na rynku, Mares Horizon nie
ma wbudowanych butli w urządzeniu. Zamiast tego
stosuje się butle zewnętrzne.
Mares Horizon został zaprojektowany tak, aby
pozwalać na nurkowania w granicach
bezdekompresyjnych lub nurkowań
dekompresyjnych do maksymalnej głębokości 40
metrów. Aby przyspieszyć dekompresję, można
zastosować dwie różne mieszanki gazów; gaz denny i
gaz dekompresyjny. Gaz denny jest wykorzystywany
podczas opadania i dennej fazy nurkowania, a gaz
dekompresyjny jest wykorzystywany do fazy
dekompresyjnej nurkowania. Gazy denne i
dekompresyjne muszą spełniać następujące kryteria:
• Minimalna zawartość tlenu: 30%
• Maksymalna zawartość tlenu: 100%

Wymiana czyjników
Kontroler Mares Horizon wyświetla tylko jeden
odczyt czujnika na ekranie głównym. Drugi czujnik
jest używany przez komputer do kontroli wtrysku
gazu podczas nurkowania. Co 5 minut nitrox z
butli zasilającej jest wtryskiwany przed czujnikiem.
Jeśli sterownik wie, jaki gaz znajduje się w butli i i
zna aktualną głębokość, oczekuje, że czujnik
odczyta frakcję tego gazu. Jeśli walidacja gazu nie
powiedzie się, urządzenia generują alarm.
Na każdym czujniku należy oznaczyć datę
instalacji. Co sześć miesięcy wymieniaj najstarszy
czujnik w urządzeniu na nowy, ponieważ zmniejszy
to prawdopodobieństwo awarii obu czujników
jednocześnie podczas nurkowania. Czujniki
pochodzą z różnych partii produkcyjnych i mają
różne historie nurkowania, gdy zaczniesz ich
używać oznaczaj je dokładnie.
Używaj tylko czujników zatwierdzonych przez
producenta. Jeśli czujnik ulegnie awarii przed
upływem sześciomiesięcznej wymiany, należy go
natychmiast wymienić na nowy.

gaz denny

Schemat układu gazowego
Mares Horizon wykorzystuje zarówno dyszę, jak i
elektroniczny zawór dodający (EAV) do
utrzymania pożądanej frakcji tlenu (FO2) w pętli.
Dodatkowe urządzenia, takie jak automatyczny
zawór dostarczający (ADV) i zawór zwrotny
(BOV), są również zasilane z zewnętrznego źródła
gazu. Wszystkie urządzenia do zarządzania gazem
(Orifice, EAV, ADV i BOV) są połączone razem
w jedną pętlę gazową. Po odłączeniu zasilania
gazem żadne z tych urządzeń nie będzie w stanie
dostarczyć gazu.
3.6.1 Schemat układu gazowego Mares Horizon.

gaz deco
BCD
szybkozłaczka gazu

szybkozłaczka gazu

GAS MANIFOLD
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Horizon
Butle są połączone z urządzeniem za pomocą
szybkozłączek gazowych, które pochodzą z
głównego kolektora gazu. To ten kolektor gazu
pozwala na dystrybucję wtryskiwanego gazu do
wszystkich innych urządzeń.
Aby uniknąć przedostawania się wilgoci i
zanieczyszczeń do kryzy i EAV, między głównym
kolektorem gazu a dyszą / EAV zainstalowany jest
mały filtr. Należy pamiętać, że zarówno denny, jak
i dekompresyjny gaz są podłączone do tego
samego kolektora gazu.
Ze względów bezpieczeństwa podczas
nurkowania na Mares Horizon butla z gazem
dennym nigdy nie powinna być zamknięta.
Aby dodać gaz dekompresyjny do systemu, jedyne
wymagane działanie to otwarcie butli z gazem
dekompresyjnym. Butla z gazem dennym musi
pozostać otwarta. Mares Horizon jest dostarczany
ze stopniowymi regulatorami butli z szybkimi
złączkami gazowymi. Automaty I stopnia są
montowane i regulowane przy różnych ciśnieniach
pośrednich:
• • Gaz denny 1 stopień IP: ciśnienie 10,5 bar
• • Gaz dekompresyjny 1. stopień IP:
ciśnienie 12 barów

Gaz aktywny
Ten prosty system o różnych ciśnieniach
pośrednich pierwszego stopnia pozwala nurkowi
wybrać, który gaz ma zostać wstrzyknięty do
rebreathera. Nazywamy to gazem aktywnym.
Prawidłowy wtrysk gazu osiąga się dzięki temu, że
gaz o wyższym ciśnieniu pośrednim (12 barów)
zawsze będzie przezwyciężać gaz o niższym
ciśnieniu (10,5). Tabela 3.5.1 pokazuje, który gaz
będzie gazem aktywnym w różnych kombinacjach
otwierania / zamykania butli:
Tabela3.5.1 Tabela porównania aktywnych gazów
Bottom
Cylinder

Decompression
Cylinder

Active Gas

Open

Closed

Bottom

Open

Open

Decompression

Closed

Open

Decompression

Closed

Closed

None

Szybkozłączka gazowa
Gaz denny i gaz dekompresyjny są podłączone do
urządzenia za pomocą szybkozłączek gazowych.
Złącza te, zaprojektowane i zbudowane na
zamówienie przez Mares, zapewniają odpowiedni
przepływ gazu do zasilania urządzenia i otwartego
obwodu awaryjnego (BOV). Szybkozłącza gazu są
uszczelnione po obu stronach, co oznacza, że obie
strony mogą być pod ciśnieniem po odłączeniu i
nie uwalniają gazu.
Podczas korzystania z szybkozłączek gazowych
należy przestrzegać następujących procedur:
• Podczas normalnej pracy, podczas podłączania
lub odłączania szybkozłączek gazowych, system
musi być pozbawiony ciśnienia z obu stron:
regulatora 1stopnia i rebreathera
• Szybkozłączek gazowych nigdy nie należy
podłączać, gdy najdują się w wodzie lub gdy woda
jest obecna po dowolnej stronie złącza
• W sytuacji awaryjnej, jeśli złącza gazowe muszą
zostać odłączone w wodzie, można to zrobić, gdy
ciśnienie jest nadal włączone
• Jeśli szybkozłącze gazowe zostało odłączone pod
wodą, nie powinno
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podłączać ponownie, dopóki nie zostanie
całkowicie wypłukane i wysuszone
• Jeżeli układ zasilania gazem oddechowym musi
być pozbawiony ciśnienia lub odłączony ze
względów awaryjnych lub bezpieczeństwa
podczas przebywania w wodzie, należy
zastosować specjalną procedurę natychmiast po
nurkowaniu i przed następnym nurkowaniem,
aby zapobiec uszkodzeniu EAV.
• (Rozdział 6, Uwagi dotyczące nurkowania).
Szybkozłączka gazowa
Aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu
szybkozłączek gazu pod wodą, są one wyposażone w
specjalny mechanizm blokujący. Aby je połączyć,
nurek musi po prostu pociągnąć pierścień blokujący
po żeńskiej stronie złącza i włożyć męską część do
żeńskiej części złącza. Ta procedura jest bardzo
podobna do tradycyjnego niskociśnieniowego
połączenia węża inflatora.
Aby odłączyć wąż przyłączeniowy gazu, nurek musi
najpierw zwolnić mechanizm blokujący. Aby to
zrobić, zarówno żeńska, jak i męska strona złącza
muszą być dociśnięte do siebie. Po wciśnięciu
razem pierścień blokujący można zwolnić, a złącze
można odłączyć.

3.7 ELEKTRONICZNY ZAWÓR
DODAWCZY

Elektroniczny zawór dodawczy(EAV)
Mares Horizon to SCR o zmiennym przepływie ze
stałym przepływem minimum 5 litrów na minutę na
powierzchni przez dyszę. W większości przypadków
to natężenie przepływu nie jest wystarczające do
utrzymania pożądanej frakcji tlenu (FO2) w pętli
(wartość zadana), dlatego dodatkowe wtryskiwanie
gazu odbywa się za pomocą elektronicznego zaworu
dodającego (EAV).
EAV jest zaworem elektromechanicznym
regulowanym przez komputer. Gdy EAV jest stale
otwarty, może dostarczać łącznie 25 litrów gazu na
minutę na powierzchni. Mares Horizon kontroluje
przepływ gazu dla nurka albo do pętli oddechowej
przez EAV. EAV stale dostosowuje całkowite
natężenie przepływu do urządzenia od zaledwie 5
litrów na minutę do maksymalnie 30 litrów na
minutę. Ta regulacja prędkości przepływu pozwala
urządzeniu utrzymać pożądaną FO2 w pętli, nawet
gdy tempo metabolizmu tlenu u nurka zmienia się
podczas nurkowania.
Tryb awaryjny
Chociaż zawory elektromechaniczne są
powszechnie stosowane w branży rebreatherów,
Mares Horizon EAV ma unikalną konstrukcję
bezpieczeństwa. Wszystkie mechaniczne części
EAV są zaprojektowane tak, aby były otwarte na
przepływ gazu. Oznacza to, że sterownik musi
wysłać sygnał elektryczny do EAV, aby faktycznie
go zamknąć, aby odciąć przepływ gazu. Ta unikalna
konstrukcja jest ważnym elementem
bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z
jakimkolwiek urządzeniem elektronicznym,
zasilanie EAV zostanie odcięte: wówczas będzie
ono w pozycji otwartej, co spowoduje przepływ 25
litrów na minutę gazu nitroxowego do pętli
oddechowej. Jest to określane jako „tryb awaryjny”.
Oprócz EAV dostarczającego 25 litrów gazu na
minutę, z dyszy jest doprowadzane dodatkowe 5
litrów gazu na minutę, więc w trybie awaryjnym
urządzenie faktycznie zapewnia w sumie 30 litrów
gazu na minutę na powierzchni.

Jest to odpowiednia objętość gazu, aby utrzymać
bezpieczny gaz do oddychania nawet dla nurka o
tempie metabolizmu tlenu wynoszącym 3 litry na
minutę i wstrzykiwanym EAN30. Z tego powodu
Mares Horizon wymaga od nurka użycia gazu
nitroksowego o minimalnej zawartości tlenu
wynoszącej 30%.

3.8 SYSTEM ELEKTRONICZNY
System elektroniczny:
Kontroler nurkowania, E1 i E2
Mares Horizon jest wyposażony w trzy niezależne
systemy elektroniczne;
• Kontroler nurkowania (DC)
• Sterownik elektroniczny 1 (E1)
• Sterownik elektroniczny 2 (E2)
Każdy z trzech systemów elektronicznych ma
własne zasilanie i działa niezależnie od siebie.
Wszystkie systemy elektroniczne korzystają z
cyfrowej linii komunikacyjnej zwanej magistralą
CAN. Taka architektura pozwala każdemu
elementowi elektronicznemu komunikować się ze
sobą i odpowiednio działać, jeśli wystąpi problem z
dowolnym systemem elektronicznym.
Komputer nurkowy(DC)
Kontroler nurkowania Mares Horizon (DC) jest to
wysokiej klasy, niezawodny komputer nurkowy,
który również odgrywa ważną rolę w
konfigurowaniu i wykonywaniu nurkowań ze
zmiennym przepływem SCR. Pozwala
użytkownikowi wprowadzić dane dotyczące
oddechu, a także zdefiniować wartości zadane
frakcji tlenu, które należy zachować podczas
nurkowania. Rozdział 4 opisuje pełne
funkcjonowanie DC.
Sterownik elektroniczny 1 (E1)
Sterownik elektroniczny1 (E1), wraz ze
sterownikiem elektronicznym 2 (E2) znajdują się w
szczelnym przedziale w kanale scrubbera. Jest
zasilany z zewnętrznego akumulatora, który
znajduje się w pojemniku na baterie poza pętlą
oddechową. Podczas nurkowania E1 jest główną
elektroniką odpowiedzialną za prawidłowe
funkcjonowanie rebreathera. Mierzy poziom tlenu
w pętli oddechowej, otwiera lub zamyka dodatkowy
przepływ gazu przez EAV i oblicza RST. Jak
wspomniano wcześniej, EAV jest zaprojektowany w
taki sposób, że sygnał elektryczny musi zostać
odebrany w celu zamknięcia przepływu gazu. Jeśli
FO2 w pętli oddechowej spadnie poniżej
zdefiniowanej wartości zadanej, E1 odetnie
zasilanie EAV, co z kolei otworzy przepływ gazu, a
tym samym doda więcej bogatego w tlen gazu
nitroksowego do pętli oddechowej.
E1 stale komunikuje się również z DC i E2. Jeśli
któryś z nich nie działa poprawnie, E1 zmusi
urządzenie do przejścia w tryb awaryjny, odcinając
zasilanie EAV.
Sterownik elektroniczny2 (E2)
Sterownik elektroniczny2 (E2), jest zasilany z
wbudowanego akumulatora wielokrotnego
ładowania. Główną funkcją E2 jest sterowanie
wyświetlaczem Heads-Up (HUD) znajdującym się
na BOV. HUD zawiera jedno światło LED, które
może być zielone lub czerwone. Jeśli wszystko jest
w porządku z urządzeniem, wszystkie trzy układy
elektroniczne pracują i komunikują się ze sobą,
utrzymywane jest prawidłowe FO2 w pętli i
wszystkie testy bezpieczeństwa są przekazywane,
HUD będzie migać zielonym światłem pulsującym
o powolnym migotaniu.

Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd lub ostrzeżenie,HUD
przełączy się na jeden z dwóch trybów ostrzeżenia:
• Niskiego ostrzeżenia - Migające czerwone światło
• Wysokiego - szybko migające czerwone światło
Oba ostrzeżenia mają na celu zwrócić uwagę
nurka i zmusić go do sprawdzenia opisu
problemu na DC.
E2 stale komunikuje się również z DC i E1. Jeśli
któryś z nich nie działa poprawnie, E2 zmusi
urządzenie do przejścia w tryb awaryjny,
odcinając zasilanie EAV.
Inteligentne ładowanie baterii
Mares Horizon ma dwie opcje ładowania:
• Tryb automatyczny
• Tryb wymuszony
Nurek może wybrać jeden z tych dwóch trybów,
wchodząc w ustawienia Setup, a stamtąd do menu
Monitoring, gdzie można wybrać dwie opcje Auto
i Forced.

Oznacza to, że nie wszystkie trzy baterie są
zrównoważone.Ten tryb wymuszony jest
przydatną funkcją, gdy nurek nie ma dostępu do
żadnego zewnętrznego ładowania. W pełni
naładowany akumulator E1, który został
naładowany w innym miejscu, może ładować
wszystkie pozostałe akumulatory, dopóki sam się
nie wyczerpie. Następnie akumulator E1 można
ponownie naładować lub wymienić na zapasowy,
w pełni naładowany akumulator E1. Gdy tryb
wymuszony jest włączony, wyświetlacz DC wyłącza
się po minucie, aby uniknąć utraty zasilania
podczas ładowania z E1.
Uwagi dotyczące inteligentnego ładowania
• Tryb automatycznego ładowania jest możliwy
tylko przy włączonym DC. Po wyłączeniu DC
dystrybucja mocy między wszystkimi trzema
akumulatorami zostaje przerwana.
• Tryb wymuszonego ładowania należy wybierać
za każdym razem, gdy wymagane jest wymuszone
ładowanie. Domyślne ustawienie ładowania to
Automatyczne ładowanie, a wybór ładowania
automatycznie powróci do Auto, gdy DC zostanie
wyłączony lub gdy urządzenie przejdzie w tryb
nurkowania lub gdy Forced zostanie wyłączony w
ustawieniach menu

Mares Horizon jest teraz w trybie awaryjnym
(patrz rozdział 3, Elektroniczny zawór dodający).
Tryb powierzchniowy
Po wynurzeniu kontroler pozostanie w trybie
nurkowania przez trzy minuty, po czym
automatycznie przełącza się z powrotem na tryb
powierzchniowy. Podczas tych trzech minut
obliczanie czasu nurkowania zostaje zatrzymane,
ale jeśli nurek zanurzy się w ciągu tych trzech
minut, nurkowanie zostanie wznowione, w tym
czas spędzony na powierzchni będzie wliczony do
nurkowania. Ta funkcja pozwala np. wyjść
nurkowi na chwilę na powierzchnię, aby ustawić
namiar w kierunku łodzi, a następnie ponownie
zanurzyć się i popłynąć w kierunku łodzi.
Tryb uśpienia
W trybie uśpienia kontroler wydaje się całkowicie
wyłączony, jednak nadal jest aktywny. W tle
oblicza desaturację tkanek i sprawdza ciśnienie
otoczenia co 20 sekund w celu nieprzerwanego
monitorowania środowiska.
Tryb powierzchniowy
Dzielimy tryb powierzchniowy na dwie części:
• Pre-Jump Check OK
• Pre-Jump Check not OK

4.1 TRYBY PRACY

Tryb automatyczny
Inteligentne automatyczne ładowanie Horizon
nadaje priorytet ładowaniu elektronice, która ma
najniższy pozostały czas nurkowania. Zapewnia to,
że nawet krótki czas ładowania pozwala szybko
zwiększyć całkowity minimalny czas nurkowania
całego systemu elektronicznego w Horizon. To
inteligentne ładowanie jest aktywne tylko podczas
bezpośredniego ładowania za pomocą zewnętrznej
ładowarki lub banku energii. Każdy rodzaj źródła
zasilania musi być co najmniej podłączony do
akumulatora lub akumulatora i prądu stałego.

Tryby pracy
Funkcje komputera Horizon Mares można
pogrupować w trzy kategorie, z których każda
odpowiada określonemu trybowi działania:
• Tryb powierzchniowy
• Tryb nurkowania
• Tryb uśpienia

Pre-Jump Check OK
Gdy kontrola przed skokiem jest prawidłowa, jest
oznaczona zielonym ptaszkiem. Kontroler
spodziewa się, że nurek rozpocznie nurkowanie.
Oznacza to, że odpowiednie butle są podłączone i
otwarte, wszystkie testy zostały pomyślnie
wykonane, a nurek może bezpiecznie oddychać
przez rebreather. Gdy kontrola przed skokiem jest
OK, komputer wykonuje procedurę kontroli gazu
co 5 minut.

Tryb powierzchniowy
Tryb powierzchniowy ma miejsce, gdy sterownik
jest suchy i nie ma go w wodzie. W tym trybie
możesz zmieniać ustawienia, przeglądać dziennik,
korzystać z terminarza nurkowania, zobaczyć
pozostałą desaturację po nurkowaniu, pobrać na
komputer i wiele więcej. W trybie
powierzchniowym sterownik utrzyma żądaną
wartość zadaną, otwierając lub zamykając
przepływ gazu przez EAV.

Warto zauważyć, że jeśli urządzenie ładujące jest
podłączone tylko podłączone tylko do DC (czyli
komputera sterującego)nie spowoduje to
naładowania akumulatora z E1 lub E2. Odbywa się
to w celu zapewnienia nadmiarowości, aby nigdy
nie można było utracić mocy z akumulatora prądu
stałego lub E2 w kierunku akumulatora E1.
Inteligentne automatyczne ładowanie jest również
aktywne, gdy nie jest podłączona żadna zewnętrzna
ładowarka ani power bank. System ładowania
skieruje dostępną moc w kierunku systemu o
najniższym pozostałym czasie trwania nurkowania.
Na przykład, jeśli bateria DC ma najniższy
pozostały czas nurkowania, bateria z E1 przenosi
pewną ilość mocy na DC, tak że oba mogą mieć
mniej więcej taki sam pozostały czas nurkowania.
Tryb automatycznego ładowania jest również
aktywny podczas trybu nurkowania.

Tryb SCR: Gdy rebreather jest w pełni
funkcjonalny, obliczenia dekompresyjne oparte są
na odczytach czujnika dotyczących gazu w pętli
oddechowej i utrzymywana jest wartość zadana
FO2.

Tryb wymuszony
Ustawienie trybu wymuszonego spowoduje
skierowanie zasilania z akumulatora E1 do obu
innych akumulatorów komputera/ sterownika i do
E2, aż akumulator E1 będzie prawie pusty.

Tryb OC / Bail-out: w przypadku
nieprawidłowego działania, w którym nurek
przeszedł na oddychanie z zasilania gazem w
obwodzie otwartym z BOV lub z zewnętrznego
regulatora bail-out. Obliczenia dekompresyjne
oparte są na stałym zaprogramowanym gazie.

Tryb nurkowania
Komputer przejdzie w tryb nurkowania, gdy
będzie na głębokości 1,2 metra lub większej. W
tym trybie sterownik monitoruje głębokość, czas,
temperaturę i wykonuje wszystkie obliczenia
dekompresyjne. Sam tryb nurkowania można
podzielić na dwie podkategorie:
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Pre-Jump Check not OK
Jeśli kontrola gazu nie powiedzie się, komputer
wyświetla ostrzeżenie lub alarm (patrz rozdział 5),
a status kontroli przed skokiem zmieni się na „nie
OK” oznaczony czerwonym X. W tej sytuacji
nurkowanie nie może się rozpocząć, dopóki Procedura kontroli skoku nie zostanie ponownie
wykonana i zakończona pomyślnie.

Jeśli sprawdzenie przed skokiem nie jest
prawidłowe, symbol komputer zakłada, że nurek
nie idzie nurkować, więc procedura sprawdzania
gazu jest nie dłużej wykonywane. Jeśli nurek
zignoruje nieudane sprawdzenie przed próbą i
rozpocznie nurkowanie, pojawi się alarm i
urządzenie przejdzie w tryb awaryjny.
Informacje na ekranie w trybie powierzchniowym
Kontroler nurkowania Mares Horizon to wysokiej
klasy ekran LED, który jest bardzo łatwy w użyciu
zarówno w trybie powierzchniowym, jak i
nurkowym. W trybie powierzchniowym można
uzyskać dostęp do menu Mares Horizon i innych
opcji, naciskając lewy przycisk piezo i przewijajać
ekrany informacyjne naciskając prawy przycisk
piezo.
Górny pasek informacyjnyZnajdują się na nim
rzeczywista głębokość i stan kontroli przed
skokiem. W trybie nurkowania czas nurkowania
jest wyświetlany również w tym górnym pasku
informacyjnym.

Informacje o pętli tlenowej
Po prawej stronie ekranu znajduje się stężenie tlenu
i RST. Komputer stale mierzy zawartość tlenu w
pętli i wyświetla ją na ekranie głównym. O ile nie
zostanie przeprowadzona procedura kontroli gazu,
informacje te pochodzą z czujnika frakcji. Jeśli
kontrola przed skokiem jest prawidłowa, nastąpi
procedura gazowa, a zatem informacje o pętli
tlenowej zostaną zastąpione informacjami o
„kontroli”. (Patrz rozdział 4, System menu)
Poniżej wyświetlacza stężenia tlenu znajduje się
informacja o scrubberze. Ta wartość reprezentuje
pozostały czas w godzinach i minutach, podczas
których materiał scrubbera może skutecznie
absorbować CO2. (Patrz rozdział 3, System
monitorowania scrubbera)

Dolny pasek informacyjny
Domyślnie w tym dolnym pasku informacyjnym
wyświetlana jest zawartość aktywnego tlenu w
gazie i aktualna wartość zadana. To z tego
wyświetlacza, zarówno w trybie
powierzchniowym, jak i nurkowym, można
zainicjować przełączanie między gazem dennym
a gazem dekompresyjnym jako gazem aktywnym.
Dolny pasek informacyjny jest także tam, gdzie
wyświetlany jest opis problemu po uruchomieniu
ostrzeżenia lub alarmu.
Informacje o dekompresji
Pośrodku ekranu znajduje się informacja o statusie
dekompresji w czasie nurkowania. W trybie
powierzchniowym wyświetla się tylko limit
bezdekompresyjny.
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Naciśnij ENTER, aby przejść
do USTAWIENIA lub NEXT,
aby przejść do następnej opcji

Naciśnij ENTER, aby
PRZEŁĄCZYĆ GAZ lub NEXT
aby przejść do następnej opcji

Naciśnij INFO, aby przejść do następnej opcji

Naciśnij INFO, aby przejść do następnej opcji

Naciśnij ENTER, aby przełaczyć
do OC lub NEXT, aby przejść do
następnej opcji

Naciśnij ENTER, aby ZMIEŃ
USTAWIENIE O2 lub NEXT, aby
przejść do następnej opcji

Naciśnij ENTER, aby przejść do
KOMPASU lub NEXT, aby przejść
do następnej opcji
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Potwierdzenie zmian
Za każdym razem, gdy na kontrolerze wprowadzane
są zmiany w trybie powierzchniowym lub
nurkowym, zmiana musi zostać potwierdzona. Na
przykład podczas zmiany gazu dennego na gaz
dekompresyjny naciśnij lewy przycisk (MENU), aby
wyświetlić opcję przełącz na GAZ DECO, następnie
naciśnij prawy przycisk (ENTER), aby wyświetlić
wartości gazu dekompresyjnego, a następnie
naciśnij prawy przycisk (POTWIERDŹ), aby
potwierdzić te wartości.
Mimo że na dolnym pasku informacyjnym widać
gaz dekompresyjny, nadal wymaga potwierdzenia.
Czcionka wybranego zaznaczenia będzie
podświetlona na niebiesko, dopóki nie zostanie
potwierdzone, co oznacza, że propozycja nie została
jeszcze potwierdzona. Aby potwierdzić, należy
nacisnąć prawy przycisk. Po potwierdzeniu czcionka
zmieni kolor na biały, a propozycja stanie się
rzeczywistą sytuacją. Jeśli zamiast tego naciśniesz
lewy przycisk (NIE), denny gaz pozostanie gazem
aktywnym.
Poniższe ekrany przedstawiają proces sekwencji
przełączania gazu:
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Tryb nurkowania
Gdy kontroler znajdzie się na głębokości 1,2 metra
lub większej, automatycznie przełączy się w tryb
nurkowania. Najpierw wykonywana jest procedura
sprawdzania gazu, aby upewnić się, że nurkowanie
rozpocznie się przy prawidłowych butlach
otwartych i przy właściwym gazie w pętli. Od tego
momentu co pięć minut wykonywana jest
procedura kontroli gazu. Informacje na ekranie
dotyczące kontrolera w trybie nurkowania są
bardzo podobne do informacji w trybie
powierzchniowym. Na górnym pasku informacji
wyświetlany jest teraz czas nurkowania zamiast
kontroli przed zanurzeniem. Opcje lewego
przycisku są również bardzo podobne. Dostęp do
menu ustawień nie jest już dostępny, ale teraz jest
dostęp do ustawień zmiany współczynników
gradientu.

Opcje menu w trybie nurkowania

Naciśnij MENU, aby wyświetlić
pierwszą opcję w sekwencji MENU.

Po potwierdzeniu wykonywana jest
procedura kontroli gazu, aby
sprawdzić, czy butla z EAN70 jest
otwarta.

Naciśnij ENTER, aby zmianić
gaz lub NEXT, aby przejść do
następnej opcji

Naciśnij NIE, aby anulować lub
POTWIERDŹ, aby zmienić gaz

Naciśnij ENTER, aby zmienić na
OC lub NEXT dla następnej opcji

Naciśnij NIE, aby anulować lub
POTWIERDŹ, aby zmienić na OC

Po potwierdzeniu urządzenie
przechodzi w tryb awaryjny i oblicza
deco na podstawie OC Gas. Opcja
RGT do wdrożenia w przyszłej
aktualizacji.

Naciśnij ENTER, aby zmienić
SP lub NEXT dla następnej opcji

Naciśnij +, aby zwiększyć wartość
(po 9 ponownie zaczyna się od 0) i
NEXT, aby potwierdzić wartość

Naciśnij +, aby zwiększyć wartość
(po 9 ponownie zaczyna się od 0)
i POTWIERDŹ, aby potwierdzić
wartość i wyjść z menu.

Gdy zarówno Test T (gaz w
zbiorniku), jak i Test F (porównanie
obu czujników podczas pomiaru
frakcji w pętli) zakończy się
powodzeniem, wyświetlacz
ponownie pokaże frakcję w pętli na
biało

NA PRZYSZŁĄ AKTUALIZACJĘ
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Ekrany informacyjne w trybie nurkowania
Naciskając prawy przycisk masz dostęp do
dodatkowych ekranów informacyjnych, z
których każdy odpowiada jednemu naciśnięciu
przycisku.
Pierwszy ekran informacyjny
Na pasku informacji o dekompresji
wyświetlane jest ciśnienie aktywnego gazu w
butli i pozostały czas gazu (RGT).

Drugi ekran informacyjny
Na pasku informacji dekompresyjnej
wyświetlane jest bieżące obciążenie CNS i
temperatura wody. Na dolnym pasku
informacyjnym wyświetlane są aktualne
niskie i wysokie współczynniki gradientu.

Trzeci ekran informacyjny
Na pasku informacji o dekompresji wyświetlana
jest maksymalna głębokość nurkowania i stan
naładowania baterii. Na dolnym pasku
informacyjnym wyświetlana jest godzina (TOD) i
godzina zakończenia nurkowania (DET).

Aby wybrać opcję menu, użyj prawego przycisku,
aby wejść.

Ustawienia gazu
W menu ustawień gazu określa się frakcje tlenu w
gazie oddechowym wraz z ich pożądanymi
wartościami zadanymi. Można zdefiniować do 5
mieszanin gazów dla gazu dennego i
dekompresyjnego, ale tylko jedną dla każdego gazu
można włączyć dla danego nurkowania.

Ustawienie gazu dennego
Przy wprowadzaniu ustawień, gaz denny jest
pierwszym, który należy zdefiniować. Każdy gaz
można zmodyfikować, naciskając prawy przycisk
„enter”, gdy gaz jest podświetlony.
Tylko jedną mieszankę gazów można ustawić na
ON.

możliwość przewijania w górę w celu modyfikacji
każdej liczby, gdy jest ona podświetlona. Aby
ustawić następną liczbę, naciśnij prawy przycisk
„enter” i zmodyfikuj tą liczbę w ten sam sposób.
Po zakończeniu wszystkich modyfikacji naciśnij
prawy przycisk „enter”, aby wrócić do dolnego
menu ustawień gazu.

Ustawienie gazu dekompresyjnego
Aby wprowadzić szczegóły dotyczące mieszanek
gazów dekompresyjnych, przewiń w dół menu,
naciskając lewy przycisk „Dalej”, aż zostanie
podświetlona opcja „Ustaw gaz dekompresyjny”.
Potwierdź wybór, naciskając prawy przycisk
„enter”.
Format i działanie ekranu ustawień gazu
dekompresyjnego jest taki sam jak dolnego ekranu
ustawień gazu. Możesz wprowadzić do pięciu
gazów dekompresyjnych. Możliwe jest ustawienie
wszystkich gazów dekompresyjnych na
„wyłączone”, aby umożliwić te nurkowania, gdy
używany jest tylko gaz denny.

Po wprowadzeniu wszystkich gazów
dekompresyjnych masz możliwość powrotu do
ekranu „ustawienia gazu dennego” lub powrotu
do menu „Ustawienia główne”, naciskając lewy
przycisk „next”, aż żądana opcja zostanie
podświetlona.

4.2 SYSTEM MENU
System menu
Kontroler Mares Horizon używa dwóch przycisków
piezo do poruszania się po różnych menu.
Naciśnięcie lewego przycisku w trybie
powierzchniowym zapewni dostęp do menu
głównego. Kontynuuj naciskanie lewego przycisku,
aby przewijać różne opcje menu.
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Aby przejść do następnego ustawienia, naciśnij
lewy przycisk "NEXT" . Aby zmienić frakcję
tlenu lub wartość zadaną gazu, należy nacisnąć
lewy przycisk „+”. To następnie zapewnia

Kontrola przed zanurzeniem
Kontrola przed skokiem jest jedną z
najważniejszych procedur w nurkowaniu na
rebreatherach. Ta procedura zapewnia, że
rebreather działa prawidłowo, że wszystkie
gazy są prawidłowo podłączone,

butle są otwarte, a wszystkie ustawienia w
komputerze są prawidłowe przed wejściem do
wody. Kontrola przed skokiem musi zostać
wykonana i pomyślnie zakończona przed każdym
nurkowaniem.
Po wybraniu tej opcji w menu zostanie
zainicjowana procedura kontroli przed skokiem.
Jeśli kontrola przed skokiem zakończy się
powodzeniem, zostanie wyświetlona na ekranie
głównym w górnym pasku informacja wraz z
zielonym ptaszkiem potwierdzającym.

Krok 2

Procedura kontroli przed skokiem
Po wybraniu opcji Kontrola przed skokiem nastąpi
początkowe trzysekundowe odliczanie, podczas
którego kontroler sprawdza i rejestruje bieżące
ciśnienie otoczenia.
Sprawdzenie szczelności petli.
Po zakończeniu odliczania wyświetlacz kontrolera
instruuje nurka: „Wytwórz w pętli próżnię i
naciśnij enter”. W tym momencie należy
przeprowadzić test podciśnienia. Aby to zrobić,
nurek musi włożyć BOV do ust, wdychać przez usta
i wydychać przez nos. Po kilku powtórzeniach w
pętli nie będzie już gazu, powstało podciśnienie.
Podczas ostatniej inhalacji BOV musi zostać
zamknięty, aby zapewnić, że pętla pozostanie pod
ujemnym ciśnieniem. Po wykonaniu tej czynności
nurek może nacisnąć prawy przycisk „enter”.
Rebreather porówna ciśnienie początkowe w
porównaniu z ciśnieniem próżni, a oba ciśnienia
zostaną wyświetlone na ekranie w barach. Ciśnienie
w próżni musi pozostać stałe przez co najmniej pięć
sekund, aby pomyślnie przejść test. Jeżeli ciśnienie
w pętli wzrośnie, istnieje możliwość nieszczelności
połączenia jednostki, sugerowałoby to, że
połączenie jednostki nie jest uszczelnione,
umożliwiając wyrównanie ciśnienia wewnątrz i na
zewnątrz pętli. Test próżniowy nie powiedzie się.

Mimo że obie butle są teraz otwarte, będzie
wtryskiwany tylko gaz dekompresyjny przez EAV z
powodu wyższego(IP) - ciśnienia pośredniego
regulatora gazu dekompresyjnego. (Patrz rozdział
3, Zarządzanie gazem). W tym momencie
sterownik oczekuje, że EAV wstrzyknie gaz
dekompresyjny, jeśli to nie nastąpi, test zakończy
się niepowodzeniem.

Krok 3
Weryfikacja gazu i kontrola instalacji
Następnym krokiem procedury kontroli przed
skokiem jest sprawdzenie, czy wszystkie
zaprogramowane gazy są prawidłowo podłączone i
czy właściwa butla jest otwarta. Kontroler poprosi
nurka o wykonanie instrukcji wyświetlanych na
ekranie. Na początek należy otworzyć gaz
dekompresyjny. Naciskając prawy przycisk „enter”
potwierdzasz, że gaz dekompresyjny jest otwarty.
Jeśli w ustawieniach gazu nie włączono żadnych
gazów dekompresyjnych, ten krok się nie pojawi.

Po otwarciu i potwierdzeniu butli dekompresyjnej
komputer poprosi nurka o otwarcie butli z gazem
dennym. Należy nacisnąć prawy przycisk „enter”,
aby potwierdzić, że butla jest podłączona i że
zawór jest otwarty. W tym momencie obie butle są
podłączone i otwarte.

Po pomyślnym zweryfikowaniu gazu
dekompresyjnego sterownik poprosi nurka o
zamknięcie butli i potwierdzenie, że jest on
zamknięty, naciskając prawy przycisk „enter”.
Ponieważ butla z gazem dennym jest nadal otwarta,
EAV będzie teraz wtryskiwał ten gaz.

Ta część testu przed skokiem gwarantuje, że gaz
denny i dekompresyjny zostały poprawnie
wprowadzone do komputera. Nurkowanie
rozpocznie się przy otwartym gazie dennym i
zamkniętym gazie dekompresyjnym.

Krok 1
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który określa początek ostatniego wynurzania
(dotyczy tylko nurkowań dekompresyjnych).

Sprawdzenie czujników tlenowych
Ostatnim krokiem kontroli przed skokiem jest
sprawdzenie działania dwóch czujników tlenu.
Komputer poprosi nurka o rozpoczęcie oddychania
i kontynuowanie oddychania z rebreathera oraz o
potwierdzenie tego poprzez naciśnięcie prawego
przycisku „enter”. W ciągu następnych 20 sekund
nie jest wtryskiwany żaden gaz, dlatego sterownik
stara się sprawdzić, czy odczyt czujnika testowego i
odczyt czujnika frakcji są takie same, ponieważ oba
znajdują się w tym samym miejscu. Jeśli odczyty
między czujnikami są różne, test się nie powiedzie.
Jeśli test się powiedzie, kontroler wyświetli
komunikat, że czujnik jest w porządku i można
rozpocząć nurkowanie. Kontrola przed skokiem
jest teraz zakończona.

GF Wysoki
Druga wartość, zwana wysoką GF, reprezentuje
procent pierwotnej wartości Bühlmanna, która
określa resztkowy azot na powierzchni na końcu
nurkowania.

Jednostka będzie wymagać kalibracji co najmniej
co 30 dni. Jeśli nie zostanie wykonana kalibracja,
sterownik nie pozwoli na nurkowanie.
Ustawienia scrubbera
To w ustawieniach Scrubbera nurek wprowadza
swoje określone dane biometryczne: płeć i wagę.
Informacje te są niezbędne do obliczeń RST.
W ustawieniach scrubbera można zresetować RST
po całkowitym uzupełnieniu materiału scrubbera
(Patrz rozdział 3, System monitorowania
scrubbera).

Na przykład konfiguracja GF 50/85 przeniesie Cię
na powierzchnię z 15% dodatkowym marginesem
w stosunku do oryginalnego maksymalnego
tolerowanego przesycenia Bühlmanna i gdyby to
było nurkowanie dekompresyjne, pierwszy
przystanek dekompresyjny byłby na takiej
głębokości, że nie przekroczyłbyś 50% pierwotnej
wartości Bühlmanna na tej głębokości.
Więcej informacji na temat współczynników
gradientu można znaleźć na stronie
www.mares.com/sports/diving/gradientfactor
Główne ustawienia GF
Po wybraniu głównego ustawienia współczynników
gradientu pojawi się podmenu. To jest
na głównym ekranie GF, na którym ustawia się
poziom konserwatyzmu algorytmu ZH-L16C za
pomocą współczynników gradientu. Komputer
wykorzystuje początkowe wartości Bühlmanna
zmniejszone o 15% jako punkt wyjścia, stamtąd
nurek może uczynić algorytm bardziej
konserwatywnym. Istnieją cztery predefiniowane
zestawy czynników gradientowych o rosnącym
poziomie konserwatyzmu dla nurkowań
rekreacyjnych i technicznych.

Ustawienia współczynnika gradientu
Poziom konserwatyzmu zastosowany do
obliczeń dekompresyjnych można zdefiniować
w ustawieniach współczynnika gradientu.

Kalibracja czujników O2
Aby skalibrować czujniki tlenu, należy wybrać tę
opcję w menu. Kalibrację należy wykonać w
powietrzu. Sterownik poprosi nurka o
wykonanie serii działań według instrukcji na
ekranie w celu ukończenia pomyślnej kalibracji.
(Patrz rozdział 6, Konfigurowanie Horizon
Mares)

Kontroler Mares Horizon wykorzystuje
niezmodyfikowany algorytm Bühlman ZH-L16C z
współczynnikami gradientu. Współczynniki
gradientu służą do obniżenia maksymalnego
tolerowanego przesycenia w tkankach w stosunku
do pierwotnych wartości Bühlmanna. Powoduje to
zmniejszenie ilości azotu w ciele pod koniec
nurkowania, co w normalnych okolicznościach
czyni nurkowanie bezpieczniejszym.
Terminologia gradientowa
GF Niskie
Współczynniki gradientu wyrażone są parami:
pierwsza wartość zwana niską GF, reprezentuje
procent pierwotnej wartości Bühlmanna
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Recreational
Technical
R0
85/85
T0
30/85
R1
70/80
T1
30/75
R2
60/70
T2
25/60
R3
50/60
T3
25/40
Wartością domyślną jest R0 (85/85), ale dostępne
są inne bardziej konserwatywne opcje,
dostosowane do nurkowania i osobistych
preferencji. Ponadto, nurek ma możliwość
wprowadzenia niskich wartości GF i wysokich
wartości GF bezpośrednio poprzez ustawienie
„niestandardowe”.

Alternatywne ustawienia GF
Komputer Horizon Mares pozwala zdefiniować
alternatywny zestaw współczynników gradientu
do użycia, gdy harmonogram dekompresji musi
zostać skrócony w razie zagrożenia. Ten zestaw
alternatywnych współczynników gradientu nie
może być bardziej konserwatywny (tj. Niższy) niż
najbardziej konserwatywny GF występujący w
głównym zestawie wartości GF. Najbardziej
konserwatywnym GF jest domyślna wartość R0
(85/85).

Nurkowanie
Ustawienie „Nurkowanie” pozwala zdefiniować
dodatkowy konserwatyzm na podstawie
osobistych odczuć dotyczących warunków
nurkowania. Istnieją trzy kroki:
• Niski
• Średni
• Wysoki
Jeśli podejrzewa się, że wystąpią silne prądy lub
jeśli temperatura wody będzie bardzo niska,
należy wybrać jedną z tych opcji. Warunki
nurkowania mogą w rzeczywistości różnić się od
oczekiwanych, dlatego tę opcję można edytować
podczas nurkowania za pomocą menu
podwodnego. Każdy krok od niskiego poprzez
średni do wysokiego stopniowo zwiększa obie
wartości współczynnika gradientu o 3.
Wartości ustawione w „Nurkowaniu” zostaną
automatycznie zresetowane do „Wył.” o północy.
Wartość domyślna jest wyłączona.

Personalizacja
(do wdrożenia w przyszłej aktualizacji)
Ustawienie personalizacji pozwala nurkowi
zdefiniować dodatkowe poziomy konserwatyzmu w
sposób podobny do przejścia z R0 do R1, R2 lub
R3, ale w bardziej osobisty sposób. Składa się z
dwóch podmenu; Główne i Alternatywne, z
których każde ma trzy dodatkowe podmenu;
Physio, Dive and I Today. Wartości ustawione w
każdym menu są odejmowane od odpowiednich
wcześniej ustawionych wartości głównego GF i
alternatywnego GF, które są używane do obliczeń
dekompresyjnych.
Fizjologia
W ramach ustawienia „Physio” nurek
może dodatkowo zdefiniować dodatkowy poziom
konserwatyzmu w oparciu o jego osobisty stan
zdrowia i ogólne nurkowanie. Istnieją trzy kroki:
• Niskie
• Średnie
• Wysokie
Na przykład w celu uwzględnienia ogólnego
poziomu sprawności, wcześniejszych urazów lub
choroby itp. Każdy krok od niskiego poprzez
średni do wysokiego będzie stopniowo
zmniejszał obie wartości współczynnika
gradientu o 10.
Zaawansowane
W ustawieniu „Physio” dostępna jest również
dodatkowa opcja personalizacji o nazwie
„Zaawansowane”. Ta opcja zwiększy
współczynnik gradientu o 5, aby umożliwić
osiągnięcie maksymalnej wartości GF 90/90.
Dotyczy to tylko doświadczonych nurków, którzy
zgromadzili wystarczającą ilość doświadczenia,
aby wiedzieć, że ich ciało może tolerować tak
wysoki poziom gazu obojętnego. Mares nie zaleca
stosowania tak agresywnego profilu, ponieważ
zwiększa ryzyko choroby dekompresyjnej. Aby
użyć tego ustawienia, należy wprowadzić kod
(1234).
Wartości ustawione w „Physio” pozostaną
zapisane, dopóki nie zostaną ręcznie zmienione.
Wartość domyślna jest wyłączona.

"Ja dzisiaj"Ustawienie „I Today” pozwala
zdefiniować dodatkowy konserwatyzm w oparciu
o osobiste odczucia dotyczące ciebie dzisiaj.
Istnieją trzy kroki:

Wielodniowy
Zwiększenie obciążenia gazem obojętnym w
tkankach w ciągu kilku dni nurkowania ma skutki,
które nie są w pełni zrozumiałe i różnią się w
zależności od osoby. Większość dostępnych
obecnie komputerów nurkowych nie bierze tego
pod uwagę i oblicza prostą desaturację gazu
obojętnego przez dyfuzję. Komputer Mares
Horizon pozwala ci zwiększyć konserwatyzm
automatycznie dla każdego dnia nurkowania z
mniej niż 24-godzinnym interwałem na
powierzchni poprzez zmniejszenie obu wartości
współczynnika gradientu o 2 w drugim dniu,
dodatkowe 2 w trzecim dniu i dodatkowe 2 w
czwartym dniu do maksymalnie 6.
Domyślne wartości to OFF dla MAIN GF i OFF dla
ALTERNATE GF.
Ustawienia DC (komputera)
Podstawowe ustawienia komputera, takie jak
ustawienie języka, jednostek (temperatury,
głębokości, ciśnienia) daty i godziny, jasności
ekranu i kalibracji kompasu, można znaleźć w
ustawieniach kontrolera nurkowania.

• Niski
• Średni
• Wysoki
Na przykład, aby uwzględnić niespokojną noc lub
niewystarczające nawodnienie. Każdy krok od
niskiego do średniego do wysokiego stopniowo
zwiększa obie wartości współczynnika gradientu o
5. Wartości ustawione w „I Today” zostaną
automatycznie zresetowane do „Off” o północy.
Wartość domyślna jest wyłączona.
Nurkowanie powtórzeniowe
Oryginalny algorytm Bühlmanna zakłada
normalną desaturację gazu obojętnego przez
dyfuzję po nurkowaniu. Wydaje się, że działa to
dobrze dla większości ludzi i rzeczywiście
większość dostępnych obecnie komputerów
nurkowych oblicza nurkowania powtarzeniowe w
ten sposób. Istnieją jednak dowody na to, że
niektóre osoby wytwarzają pęcherzyki po
nurkowaniu lub wytwarzają więcej pęcherzyków
niż inne, a te pęcherzyki, choć nieszkodliwe,
spowalniają proces desaturacji.
Wiadomo, że przerwy na powierzchni wynoszące
trzy godziny lub dłużej rozpraszają większość, jeśli
nie wszystkie pęcherzyki. Komputer Mares
Horizon pozwala to wyjaśnić, stosując dodatkowy
konserwatyzm do nurkowań powtórzeniowych,
zmniejszając obie wartości współczynnika
gradientu o 8 po wynurzeniu z nurkowania, a
następnie zwiększając go ponownie o 1 co 15
minut przerwy na powierzchni.
Po ustawieniu REP DIVE na ON odzyskasz pełne
wartości współczynnika gradientu po dwóch
godzinach przerwy na powierzchni. Każde
nurkowanie rozpoczęte przed takim przedziałem
czasowym spowoduje automatyczne zmniejszenie
dodatkowego współczynnika gradientu. Jeśli
ustawisz wartość na OFF, wartości GF nie będą
modyfikowane podczas odstępu
powierzchniowego.
Ustawienie można zastosować niezależnie do
wartości MAIN GF i ALTERNATE GF. Domyślne
wartości to OFF dla MAIN GF i OFF dla
ALTERNATE GF.

Język
Dostęp do ustawienia języka pozwala nurkowi
ustawić język interfejsu użytkownika, wszystkich
menu i wszystkich komunikatów ostrzegawczych
podczas nurkowania.
Jednostki
Opcja jednostek umożliwia ustawienie kontrolera
na jednostki metryczne (m, C, bar) i imperialne (ft,
F, psi).
Zegar
Datę, godzinę i strefę czasową można regulować w
ustawieniach zegara. Możliwe jest również
ustawienie budzenia.
Jasność
To menu umożliwia zmianę jasności wyświetlacza
w celu dostosowania go do różnych poziomów
oświetlenia. Po wejściu do tego menu na
wyświetlaczu pojawi się przesuwany pasek, który
zmieni się w miarę dostosowywania jasności.
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Horizon
Deklinacja
W zależności od dokładnej lokalizacji na planecie
może wystąpić odchylenie między rzeczywistą
Północą a Północą magnetyczną. Każdy kompas
zawsze będzie pokazywał północ magnetyczną,
więc w tym menu możesz ustawić wartość tak
zwanej deklinacji, która sprawi, że kompas pokaże
prawdziwą północ.
Kompas
Kompas cyfrowy jest skalibrowany fabrycznie i nie
wymaga w normalnych okolicznościach żadnej
dodatkowej konserwacji. Jednak w niektórych
przypadkach, na przykład po ekspozycji na
ekstremalnie intensywne pola magnetyczne,
konieczne może być ponowne skalibrowanie
kompasu, aby zapewnić jego dokładność. Jeśli
zauważysz oczywiste odchylenie we wskazaniu
kompasu, wejdź do tego menu i przeprowadź
kalibrację zgodnie z poniższym opisem.
1. Wprowadź kod bezpieczeństwa, 1234.
2. Przytrzymaj kontroler poziomo do powierzchni i
wykonaj jedno wolne koło przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
3. Po zakończeniu koła kalibracja jest zakończona.

Prognozowanie
Po zmianie ustawienia na „on” komputer rozważy
oba gazy-denny i gaz dekompresyjny w
obliczeniach dekompresyjnych. Zakłada się, że
zmiana gazu dekompresyjnego zostanie wykonana
na MOD gazu.
Jeśli ustawienie "predictive"jest ustawione na
„wyłączone”, obliczenia dekompresyjne będą oparte
wyłącznie na aktualnie używanym gazie
oddechowym.
Domyślne ustawienie to „włączone”.

Ustawienia nurkowania
Podstawowe i zaawansowane opcje
nurkowania można zdefiniować w menu
Ustawienia nurkowania.

Ucieczka przed dekompresją
Oprócz ustawienia ASC istnieje również
możliwość dodania ostrzeżenia, gdy:
Nastąpi „niekontrolowana dekompresja”. Punkt
wyzwolenia alarmu dekompresji niekontrolowanej
pracy można ustawić ręcznie w zakresie od 2 do 4
razy wartości ASC - X.
Przykład
Wartość ASC - X jest ustawiona na +6, a wartość
niekontrolowanej dekompresji jest ustawiona na 3.
Oznacza to, że alarm zostanie uruchomiony, gdy
różnica między bieżącym ASC a przewidywanym 6
minut później wynosi 18 minut (6 x 3) albo więcej.
Woda
Istnieją trzy opcje dotyczące rodzaju wody, w
której można ustawić kontroler:
• Słodka woda
• Słona woda
• Kalibracja EN13319

Integracja gazu
Ustawienie integracji gazu umożliwia nurkowi
sparowanie transmiterów ciśnienia w butli z
gazem dennym i dekompresyjnym(jeśli są
używane).

Maksymalne ustawienia ppO2
Ustawienie ppO2 pozwala nurkom ustawić
osobisty limit ppO2 dla MOD gazu lub
przełączenie gazu przy głębokości mniejszej niż
domyślny 1,6 mniejszy niż domyślny 1.6.
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Planowanie dekompresji
Podczas przeprowadzania nurkowania
dekompresyjnego funkcja ASC + 5 pozwoli
nurkowi zobaczyć, co byłoby z obowiązkową
dekompresją, gdyby pozostał na aktualnej
głębokości przez dodatkowe 5 minut. Jest to
przydatna funkcja, ponieważ daje dobre wskazówki
na temat zmian dekompresji pod wpływem
pozostawania na ustalonej głębokości. Przy
wolniejszych tkankach gromadzących azot czas
dekompresji może rosnąć bardzo szybko, do tego
stopnia, że nurek może nie mieć wystarczającej
ilości gazu do ukończenia wymaganej dekompresji.

Prognozę ASC można ustawić ręcznie na 3 do
10 minut.

Dokonany wybór będzie zależeć od miejsca, w
którym nurkowanie zostanie przeprowadzone.
Nieprawidłowe ustawienie spowoduje błąd
pomiaru głębokości do maksymalnie 3%. Na
przykład podczas nurkowania w słodkiej wodzie na
głębokości 30 metrów sterownik ustawiony na
słoną wodę pokaże tylko 29 metrów. Podczas
nurkowania w słonej wodzie do głębokości 30
metrów z kontrolerem ustawionym na słodką wodę
pokaże 31 metrów.
Wybór rodzaju wody nie wpływa na prawidłowe
funkcjonowanie komputera, ponieważ komputer
wykonuje wszystkie obliczenia oparte wyłącznie na
pomiarach ciśnienia.
EN13319 odpowiada gęstości wody 1,0197 kg / i
jest stosowany jako norma europejska 13319

Reset desaturacji
To ustawienie pozwala nurkowi zresetować
nasycenie gazu obojętnego do zera, usuwając w
ten sposób efekty poprzedniego nurkowania. Jest
to zalecane tylko w sytuacji, gdy jednostka SCR
będzie używana przez kogoś innego, kto nie
wykonał nurkowania w ciągu ostatnich 24 godzin.

MOD

Maksymalna głębokość
operacyjna. Jest to głębokość, na
której ciśnienie parcjalne tlenu
(ppO2) osiąga maksymalny
dopuszczalny poziom
(ppO2 maks.). Nurkowanie
głębiej niż MOD narazi nurka
na niebezpieczne poziomy ppO2

Multi-gas

Dotyczy nurkowania, w
którym stosuje się więcej
niż jeden gaz oddechowy
(powietrze i / lub nitroks)

Nitrox

Mieszanka oddechowa
wykonana z tlenu i azotu, o
stężeniu tlenu 22% lub
wyższym

No deco time

Jest to czas, w którym możesz
pozostać na bieżącej głębokości i
wykonać bezpośrednie wynurzenie
na powierzchnię bez konieczności
wykonywania obowiązkowych
przystanków dekompresyjnych

NO-FLY

Minimalny czas, jaki nurek
powinien poczekać przed
lotem samolotem

4.3 SŁOWNIK
AGF

Alternatywny współczynnik gradientu

AIR

Nurkowanie z powietrzem

ASC

Całkowity czas potrzebny do
wykonania wynurzenia z
bieżącej głębokości na
powierzchnię w nurkowaniu
dekompresyjnym, w tym
wszystkie przystanki
dekompresyjne i przy założeniu
prędkości wynurzania 10
metrów na minutę

KOMPAS
LOGBOOK
PLANNER
BLUETOOTH
MONITOR
ASC + X

Całkowity czas wynurzania ze
wszystkimi przystankami
dekompresyjnymi, jeśli
nurkowanie zostanie
przedłużone o X minut na
bieżącej głębokości

AVG

Średnia głębokość, liczona
od początku nurkowania

CNS

Ośrodkowy układ nerwowy. CNS%
służy do ilościowego określenia
toksycznego działania tlenu

D-TIME

Czas nurkowania, cały czas
spędzony poniżej głębokości
1,2 metra

DESAT

Gas
Integration

Czas desaturacji- potrzebny
ciału na wyeliminowanie azotu
pobieranego podczas
nurkowania
Funkcja w Mares Horizon
komputer polegająca na
uwzględnianiu informacji o
ciśnieniu w butli w swoich
obliczeniach i wyświetlaniu ich
na ekranie komputera

Gas Switching Zmiana gazu którym
oddychamy
GF

Gradient factor

Gradient
Factor

Procent pierwotnej wartości
maksymalnej dopuszczalnej
przesycenia Bühlmanna

Heliox

Gaz oddechowy zawierający
tlen i hel

Max Depth

Maksymalna głębokość
osiągnięta podczas nurkowania

O2

Tlen

O2%

Stężenie tlenu używane przez
komputer we wszystkich
obliczeniach

Pairing

Ustanowienie kodowanej
komunikacji RF między
komputerem a dedykowanym
urządzeniem, takim jak
transmiter ciśnienia w butli

ppO2

Częściowe ciśnienie tlenu. Jest
to ciśnienie tlenu w mieszance
oddechowej. Jest to funkcja
głębokości i stężenia tlenu.
Wartość ppO2 wyższa niż 1,6
bara jest uważana za
niebezpieczną

ppO2 max

Maksymalna dozwolona
wartość ppO2. Wraz ze
stężeniem tlenu określa MOD

RGT

Pozostały czas, który nurek
może spędzić na bieżącej
głębokości, zanim będzie
musiał się wynurzać, aby
osiągnąć powierzchnię przy
wciąż dostępnej rezerwie gazu
w butli.

SURF INT

Interwał na powierzchni,
czas, który upłynął od
zakończenia nurkowania.

Switch Depth

Głębokość, na której nurek
planuje przejść na mieszankę o
wyższym stężeniu tlenu
podczas korzystania z opcji
wielu gazów

Trimix

Gaz oddechowy zawierający
tlen, azot i hel

TTR

Czas jaki nurek może spędzić
na obecnej głębokości zanim
osiągnie ciśnienie rezerwy.
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Horizon
• 5 SYSTEM OSTRZEGAWCZY /
ALARMOWY
5.1 OGÓLNE OSTRZEŻENIA I
ALARMY

Mares Horizon został zaprojektowany przy
założeniu, że bezpieczeństwo jest priorytetem,
dlatego ma trzy redundantne układy elektroniczne
oraz zaawansowany system ostrzegania i
alarmowania.
OGÓLNE OSTRZEŻENIA
Gdy pojawi się ostrzeżenie, jest ono wyświetlane na
górnym pasku wyświetlacza sterownika
podświetlone na żółto. Komunikat jest wyświetlany
naprzemiennie ze standardowymi informacjami
górnego paska, takimi jak głębokość i czas.
Ostrzeżenie jest wydawane, jeśli jakikolwiek
parametr nurkowania jest poza spodziewanym
zakresem działania. Ostrzeżenia te są wyświetlane w
sytuacjach, w których życie nurka nie jest
zagrożone. Przykładami tego rodzaju ostrzeżeń są:
• • Niski poziom naładowania baterii <40%
• • Niski pozostały czas scrubbera
• • MOD przekroczony (ale nieznacznie)

Rodzaj ostrzeżenia zostanie opisany na dolnym
pasku informacyjnym i można go potwierdzić,
naciskając prawy przycisk „potwierdź”. Po
wykonaniu tej czynności komunikat ostrzegawczy
zniknie.

Ostrzeżenia HUD
Po wydaniu ostrzeżenia interfejs zmieni kolor z
zielonego, powolnego impulsu „symulującego”
oddychanie na serię czerwonych impulsów. W
zależności od przyczyny ostrzeżenia, po
potwierdzeniu HUD może wrócić do zielonego
impulsu lub może migać na czerwono, dopóki
problem nie zostanie rozwiązany.
Ostrzeżenia dźwiękowe
Oprócz komunikatu ostrzegawczego na ekranie i
zmiany interfejsu na migający czerwony , w
komputer Mares Horizon wbudowano także
dźwiękowe urządzenie alarmowe. W każdej sytuacji
ostrzegawczej brzęczyk zostanie uruchomiony w
trybie niskiego alarmu.
Tryb niskiego alarmu
Co 60 sekund brzęczyk wyda 5 sygnałów
dźwiękowych, aż problem zostanie rozwiązany.
Alarmy
Alarm jest wyświetlany, jeśli wystąpi sytuacja
zagrażająca życiu. Jest to poważna i potencjalnie
niebezpieczna sytuacja i nurek powinien podjąć
natychmiastowe działanie w przypadku wystąpienia
alarmu.
Na górnym pasku informacyjnym kontroler
wyświetli duży komunikat alarmowy podświetlony
na czerwono. Ten komunikat będzie się zmieniał
naprzemiennie ze standardowymi informacjami
górnego paska, takimi jak głębokość i czas. W
zależności od przyczyny alarmu wyświetlony
zostanie komunikat. Istnieją cztery różne
komunikaty, które mogą zostać wyświetlone:
• Koniec nurkowania
• Nie nurkuj
• Idź w górę
• Bail-out

Bez względu na przyczynę alarmu nurek powinien
natychmiast przejść na "otwarty obieg" i czy nurek
pozostanie na rebreatherze, czy nie, jednostka
przejdzie w tryb awaryjny (patrz rozdział 3,
Elektroniczny zawór dodający)
Typ alarmu zostanie opisany na dolnym pasku
informacyjnym i można go potwierdzić,
naciskając prawy przycisk „potwierdź”. Po
wykonaniu tej czynności komunikat ostrzegawczy
zniknie.
Alarm HUD
Po wygenerowaniu alarmu interfejs zmieni się z
zielonego, wolnego impulsu na szybkie czerwone
pulsowanie. Interfejs powróci do stanu zielonego,
pulsacyjnego lub może nadal migać na czerwono
po rozwiązaniu problemu.
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Buzzer Alarm
Oprócz komunikatu alarmowego na ekranie i
zmiany interfejsu na szybkie szybkie mruganie na
czerwono, w komputerze Mares Horizon
wbudowano także dźwiękowy alarm. W każdej
sytuacji ostrzegawczej brzęczyk zostanie
aktywowany w trybie wysokiego alarmu.
Tryb wysokiego alarmu
Rozlegną się ciągłe sygnały dźwiękowe, dopóki
problem nie zostanie rozwiązany.

5.2 TABELA OSTRZEŻEŃ I ALARMÓW
Tabela ostrzeżeń
Tabela ostrzeżeń przedstawia wszystkie potencjalne
komunikaty ostrzegawcze, które mogą się pojawić, wraz
z wymaganymi czynnościami do podjęcia przez nurka.
PASEK INFOR. GÓRNY

HUD ALARM

BUZZER

OSTRZEŻENIE

Kalibracja> 14d

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Bateria <40%

Niski

Niski

No

PASEK INFORMACYJNY DOLNY

Fail Safe Mode

OSTRZEŻENIE

Czujnik F ma niskie mV

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Czujnik T ma niskie mV

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Niska frakcja O2 w pobliżu powierzchni

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwy gaz aktywny

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Za głęboko idź w górę

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Niski pozostały czas scrubbera

Niski

Niski

No

OSTRZEŻENIE

Bateria< 25%

Niski

Niski

No

HUD ALARM

BUZZER

Fail Safe Mode

Action
Skalibruj czujniki tlenu
Naładuj baterię
Wymień czujnik frakcji
Wymień czujnik testowy
PO2 <0,26 bar. Upewnij się, że właściwa butla jest
otwarta. Obserwowuj PO2, jeśli nie spada.
Sprawdź, czy właściwa butlajest otwarta
Głębokość> 42m. Wróć do 40 m lub płyciej.
RST <1:00. Upewnij się, że nurkowanie zostanie
zakończone w ciągu 1:00.
Przerwij nurkowanie w trybie SCR

Tabela alarmów
Tabela alarmów przedstawia wszystkie potencjalne
komunikaty alarmowe, które mogą się pojawić, wraz z
wymaganymi czynnościami do podjęcia przez nurka.
PASEK INFOR. GÓRNY

PASEK INFORMACYJNY DOLNY

Działanie

ALARMY NA POWIERZCHNI
NO DIVE
NO DIVE

Niski pozostały czas scrubbera

High

Low

Yes

Uzupełnij scrubber i zresetuj RST w menu
Uruchom ponownie DC. Jeśli wystąpi problem
ponownie skontaktuj się z centrum serwisowym Mares

Awaria systemu E1 E2 zmień na OC

High

Low

Yes

NO DIVE

Bateria < 25%

High

Low

Yes

NO DIVE

Kalibracja > 30d

High

Low

Yes

High

Low

Yes

Kontakt Mares Service Center

NO DIVE

Błąd czujnika głębokości

Przed nurkowaniem naładuj akumulator
Skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

Sprawdź kalibrację

High

Low

Yes

Skalibruj czujniki tlenu. Jeśli problem nie został
rozwiązany, wymień czujniki tlenu.

NO DIVE

Kontrola gazu nie powiodła się
zmień na OC

High

Low

Yes

Sprawdź podłączone gazy.
Jeśli poprawne, sprawdź gaz.

NO DIVE

Brak gazu w SCR zmień na OC

High

Low

Yes

Sprawdź podłączenie butli i zawory butli. Jeśli
poprawne, sprawdź gaz

Błąd czujnika F.

High

Low

Yes

Wymień czujnik F, skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

Czujnik F ma niskie mV

High

Low

Yes

Wymień czujnik F, skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

Czujnik T ma niskie mV

High

Low

Yes

Wymień czujnik T skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

Czujnik F ma za wysokie mV

High

Low

Yes

Wymień czujnik F, skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

Czujnik T ma wysokie mV

High

Low

Yes

Wymień czujnik T, skalibruj czujniki tlenu

NO DIVE

ALARMY PODCZAS NURKOWANIA
END DIVE

Niski pozostały czas scrubbera

High

High

No

RST <0:20, Przerwij nurkowanie
Przerwij nurkowanie i naładuj akumulator

END DIVE

Battery < 15%

High

High

No

END DIVE

Battery < 10%

High

High

Yes

Przerwij nurkowanie i naładuj akumulator

IDŹ DO GÓRY

Za głęboko dla aktywnego gazu

High

High

No

Wynurz się do głębokości odpowiadającej MOD

BAIL OUT

Błąd kontroli przednurkowaniem

High

High

Yes

Nurkowanie rozpoczęło się bez sprawdzenia
przed skokiem OK. Przerwij nurkowanie.

High

High

Yes

BAIL OUT

Kontrola gazu nie powiodła się
zmiana na OC

Zmień na OC i przerwij nurkowanie

BAIL OUT

Brak gazu w SCR zmień na OC

High

High

Yes

Zmień na OC. Sprawdź, czy butla jest otwarta. Jeśli
jest otwarta, przerwij nurkowanie.

BAIL OUT

Błąd czujnika F zmień na OC

High

High

Yes

Zmień na OC. Przerwij nurkowanie. Zmień czujnik F.

BAIL OUT

Błąd czujnika głębokości

High

High

Yes

Zmień na OC. Przerwij nurkowanie. Skontaktuj się
z centrum serwisowym Mares

High

High

Yes

BAIL OUT

Frakcja za niska zmień na OC

PO2 <0,22 bar. Zmień na OC
Czujnik F lub T FO2> DECO MIX. Zmień na OC.
Przerwij nurkowanie

BAIL OUT

Niewłaściwy gaz zmień na OC

High

High

Yes

BAIL OUT

Scrubber sie skończył zmień na OC

High

High

Yes

RST <0:00. Zmień na OC. Przerwij nurkowanie

Yes

Awaria elektroniczna. Zmień na OC i przerwij nurkowanie.
Skontaktuj się z centrum serwisowym Mares

BAIL OUT

Awaria systemu E1 E2 zmień na OC

High

High
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• 6 KONFIGURACJA SPRZĘTU
6.1 USTAWIANIE MARES
HORYZONT

Dopasowanie i regulacja uprzęży
Mares Horizon jest całkowicie zmontowany przed
wysyłką. Przed pierwszym nurkowaniem urządzenia
płytę tylną i uprząż należy wyregulować, aby
upewnić się, że prawidłowo przylegają do ciała.
Prawidłowo dopasowana jednostka zminimalizuje
pracę przy oddychaniu podczas nurkowania z
Mares Horizon.

Jeśli nie jest możliwe wygodne ustawienie
urządzenia z tyłu wystarczająco wysoko, pasy
barkowe uprzęży można dodatkowo regulować.
Cztery nakrętki przytrzymują miękką płytę tylną
na miejscu. Po ich odkręceniu i usunięciu uprzęży
można regulować paski.

• Alternatywą dla stukania boków kanistra jest
delikatne stuknięcie całego kanistra w twardą
powierzchnię. Tylko jedna strona pojemnika
powinna dotykać ziemi, a kciuki powinny dociskać
siatkę. Materiał po stronie stykającej się z ziemią
szybciej osiada, więc obróć pojemnik, aby
równomiernie osadzić materiał scrubbera na
obwodzie pojemnika.
• Kanister jest prawidłowo napełniony, gdy:
między górną płytą a górną stroną kanistra
znajduje się około 5 milimetrów.
• Świeży pojemnik jest teraz gotowy do użycia.
Zawsze sprawdzaj, czy pierścień uszczelniający w
dolnej części pojemnika jest prawidłowo
zamontowany, czysty i nieuszkodzony.

Urządzenie jest wyposażone w wygodną uprząż,
która ma regulowane szelki, pasek na klatkę
piersiową i pas krokowy. Aby uzyskać jak najlepsze
dopasowanie, urządzenie powinno być umieszczone
wysoko z tyłu. Uprząż powinna być przymocowana
blisko pleców nurka, aby krzywizna jednostki była
jak najbardziej zbieżna z krzywizną pleców. Uprząż
może wymagać niewielkiej regulacji po pierwszej
sesji basen / woda zamknięta.

Poprawny

Napełnianie kanistrów scrubbera
Napełnianie scrubbera musi odbywać się
metodycznie, ostrożnie i za każdym razem przy
użyciu tej samej procedury. Nieprzestrzeganie
wskazówek może prowadzić do kanalizacji i
dwutlenek węgla nie będzie wchłaniany z
wdychanego gazu. Granulowana kompozycja
materiału scrubbera może tworzyć drobny pył
podczas procesu napełniania. Jeśli to możliwe,
napelniaj kanistry na otwartym powietrzu, aby
uniknąć wdychania pyłu. Jeśli jest wiatr stań z
wiatrem, aby kurz został oderwany od ciebie.
Opróżnianie kanistra
• • Najpierw odkręć uchwyt pojemnika i wyjmij
sprężynę, górną płytę i filtr: pamiętaj, aby nie
zgubić górnego filtra
• • Umieść każdą część w bezpiecznym miejscu.
• • Usuń zużyty materiał scrubbera i usuń
pozostały kurz, delikatnie stukając w pojemnik.
• • Upewnij się, że dolny filtr pozostaje w
pojemniku.

Błędny
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• Gdy materiał napełni pojemnik, a środkowa
śruba jest wolna, zainstaluj ponownie filtr,
płytę górną, sprężynę i uchwyt i obróć śrubę,
aż sprężyna zostanie całkowicie ściśnięta.
Unikaj nadmiernego napinania sprężyny.
Kontynuuj równomierne stukanie bokiem
• pojemnika dwoma rękoma przez około
minutę, jednocześnie dociskając górną płytę.
Kontynuuj obracanie, aż sprężyna zostanie
całkowicie dociśnięta ale dokręcaj zbyt
mocno, ponieważ może to oddzielić wspornik
od śruby krzyżowej.

Uzupełnianie kanistra
• Ustaw pojemnik na stabilnej, poziomej
powierzchni.
• Wsyp materiał scrubbera z wysokości około 20-30
centymetrów do kanistra.
• Pozwól usunąć kurz przez powiew wiatru.
• Kontynuuj zasypywanie skrubera, aż w
pojemniku utworzy się mała piramida. Boki
piramidy powinny znajdować się około jednego
centymetra poniżej szczytu pojemnika.
• Delikatnie postukaj bokami pojemnika jedną
ręką, jednocześnie obracając pojemnik drugą ręką,
aby wypoziomować materiał scrubbera.

Kalibracja czujników
Podczas kalibracji czujników Mares Horizon należy
użyć standardowego powietrza. Jednostka musi być
otwarta, kanistry scrubbera wyjęte, a taca czujników
musi znajdować się na zewnątrz jednostki.
Zapewnia to, że czujniki tlenu są wystawione na
powietrze tylko podczas procesu kalibracji.
Następnie na kompterze wybierz „Menu”
"Kalibrowanie". Potwierdź, naciskając przycisk
kalibracji w dolnej części obudowy pochłaniacza
płuczki. Jeśli czujniki są poprawnie skalibrowane,
sterownik wyświetli komunikat potwierdzający.

6.2 LISTY KONTROLNE

Załóż wyświetlacz HUD na zawór BOV

 OSTRZEŻENIE

Listy kontrolne
Proces montażu przed nurkowaniem jest kluczową
częścią każdego nurkowania SCR. Wielu
wypadkom nurkowym można by zapobiec, gdyby
kontrole przed skokiem zostały poprawnie
wykonane. Musisz sprawdzić każdy główny
element urządzenia pod kątem uszkodzeń lub
awarii, skalibrować czujniki tlenu i sprawdzić, czy
zawory zwrotne działają poprawnie. Korzystanie z
listy kontrolnej jest najlepszym sposobem na nie
pominięcie kroków lub ich nieprawidłowe
wykonanie. Mares Horizon ma trzy listy kontrolne,
których należy przestrzegać przed rozpoczęciem
nurkowania. Nie pomijaj ani nie zmieniaj żadnych
kroków z tej listy i upewnij się, że używasz
najnowszej wersji list kontrolnych dla swojego
urządzenia. Podczas wykonywania tych kontroli
odsuń się od wszelkich rozrywek, takich jak
telefony lub inni nurkowie, i ogranicz rozmowy do
tych, które są niezbędne do wykonania kontroli.
Zadanie zajmie Ci tylko kilka minut, aby wypełnić
listy kontrolne bez pośpiechu, więc nie powinno
być problemu z „wyłączeniem się” ze środowiska,
dopóki nie zostaną ukończone.
Montaż przed skokiem/nurkowaniem
Lista kontrolna montażu pozwoli metodycznie i
logicznie montować i przygotowywać jednostkę
Mares Horizon do nurkowania.
Kroki kontrolne:
1. Przeanalizuj, sprawdź ciśnienie i oznacz butle.
2. Zainstaluj regulator gazu dennego na butli, a
następnie sprawdź poprawność instalacji i działania
regulatora.
3. Zamontować regulator gazu dekompresyjnego
(jeśli jest stosowany) na butli, a następnie
sprawdzić poprawność instalacji i działania
regulatora.
4. Sprawdź, czy najnowszy czujnik tlenu ma mniej
niż siedem (7) miesięcy i czy poprawnie odczytuje.
W razie potrzeby wymień i zaznacz datę.
5. Wybierz tryb „Kalibracja” na kontrolerze i
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby zakończyć kalibrację.
6. Zainstaluj kratkę czujnika i sprawdź, czy
prowadzenie kabli jest prawidłowe.
7. Sprawdź pozostały czas na skruberze. W razie
potrzeby uzupełnij świeżym materiałem.
8. Sprawdzić O-ringi pochłaniacza, oczyść
powierzchnie szczeliwa i w razie potrzeby
nasmaruj.
9. Zainstaluj kanistry scrubbera w
urządzenie ze znacznikiem TOP na kanale
wydechowym płuczki.

Calibration confirmation button

10. Zamknij i zaciśnij poszczególne zaślepki
scrubbera.
11. Sprawdź, czy poziom baterii w komputerze jest
większy niż 30%.
12. Zamknij i zabezpiecz główną pokrywę.
13. Sprawdź zwrotne zawory zwrotne w ustniku
pętli oddechowej. Sprawdź ustnik i O-ringi na pętli
oddechowej, oczyść powierzchnie szczeliwa i smar.
14. Zainstaluj pętlę oddechową na urządzeniu.
Zamontuj wąż niskociśnieniowy na zaworze BOV i
upewnij się, że jest wkręcony i dokręcony.

Upewnij się, że wąż LP podłączony do BOV
jest prawidłowo zainstalowany, wkręcony i
dokręcony. Jest to standardowe połączenie
wężowe drugiego stopnia, które może zostać
poluzowane, gdy nie będzie pod ciśnieniem, tj.
podczas transportu urządzenia po montażu.
Jeśli butla zostanie podłączona i otwarta, gdy
wąż LP nie jest prawidłowo zainstalowany,
może się całkowicie poluzować i przelecieć
wokół urządzenia, raniąc nurka.
Kontrola końcowa
Po zakończeniu listy kontrolnej montażu przed
skokiem należy sprawdzić poprawność działania,
integralność pętli oddechowej i odpowiednią
objętość gazu oddechowego do planowanego
nurkowania. Ten proces jest zakończony przy
użyciu listy kontrolnej „Closed Check”.
Checklist steps:
Otwórz zawór butli z gazem dennym i sprawdź,
czy ciśnienie jest odpowiednie dla planowanego
nurkowania, a następnie zamknij zawór butli
by obniżyć ciśnienie w regulatorze.
Otwórz zawór butli dekompresyjnej (jeśli jest
używana) sprawdź czy ciśnienie jest
odpowiednie do planowanego nurkowania, a
następnie zamknij zawór by obniżyć ciśnienie
w regulatorze.
Sprawdź połączenia przewodów zasilania
3. gazem oddechowym i podłącz je, jeśli nie ma w
nich wody.
1.

4. Upewnij się, że są zaprogramowane
odpowiednie wartości gazów w sterowniku.(set
points)
5. Sprawdź, czy poziom naładowania baterii
w kontrolerze jest wyższy niż 30%..
6. Sprawdź, czy zawór nadciśnieniowy (OPV)
działa prawidłowo.
7. 7. Wybierz tryb „Kontrola przed skokiem” na
komputerze i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
8. Całkowicie napompuj skrzydło i sprawdź, czy
wszystko działa.
9. Wdychaj gaz z pętli, aby sprawdzić, czy
automatyczny zawór podający działa
poprawnie.
10. Zamknij zawory butli i wyłącz sterownik.
11. Sprawdź uprząż, pas krokowy i pasek "gag
strap" pod kątem zużycia i prawidłowe
ustawienie i właściwe zapięcia uprzęży.
SPRAWDZENIE PRZED WEJŚCIEM DO WODY
Tuż przed nurkowaniem należy wykonać kontrolę
przed skokiem. Wykonujesz to sprawdzenie, gdy
urządzenie jest na plecach lub kładzie się, cylindry
są połączone, ale jeszcze nie otwarte. W menu
kontrolera wybierz „Idź do konfiguracji” i wybierz
„Kontrola przed skokiem”. (Patrz rozdział 4, menu
System).
Jeśli kontrola przed skokiem nie została wykonana
lub zakończyła się niepowodzeniem, nie można
wykonać nurkowania. Jeśli nurek zejdzie, włączy
się alarm i jednostka przejdzie w tryb awaryjny.
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6.3 UWAGI NURKOWE
Jak zanurkować w Mares Horizon
Gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe i wszystkie
listy kontrolne są wypełnione, czas na nurkowanie.
Nurkowanie na Mares Horizon jest łatwe i proste.
Jednak podczas nurkowania należy zawsze zwracać
uwagę na wszelkie ostrzeżenia lub alarmy na
komputerze. Podczas nurkowania w rebreatherze
zawsze powinieneś znać swoją frakcję tlenu
Pływalność
Mares Horizon jest Rebreatherem semi-closer z
aktywnym przepływem . Z tego powodu twoje
przeciwpluca pozostaną prawie zawsze całkowicie
napełnione. W przeciwieństwie do nurkowania w
obiegu otwartym, wdech i wydech nie wpłyną na
kontrolę pływalności. Całkowita objętość gazu
przemieszcza się między płucami nurka a
przeciwpłucami urządzenia, więc ogólna objętość
się nie zmienia, po prostu zmienia się w swojej
lokalizacji. Kontrolę pływalności uzyskuje się za
pomocą skrzydła lub suchego skafandra.
W przypadku, gdy nurek zrzuci część gazu z
przeciwpłuc, tak jak podczas czyszczenia maski,
utrata gazu zostanie szybko uzupełniona przez
ciągłe natężenie przepływu gazu oddechowego.
Złącza gazowe
Podczas nurkowania wąż gazu dennego powinien
być zawsze podłączony. Jednostka dekompresyjna
Mares Horizon jest wyposażonya w dodatkowy
żółty wąż gazu dekompresyjnego. Podczas
nurkowań płytkich, bezdekompresyjnych, jest
bardzo prawdopodobne, że ten wąż przyłączeniowy
gazu nie będzie wymagany. W tej sytuacji nie ma
potrzeby wyjmowania węża dekompresyjnego ze
względu na to, że węże złącza gazowego są
uszczelnione zarówno od strony męskiej, jak i
żeńskiej, co oznacza, że woda nie wejdzie przez
wąż, a także, że nie wydostanie się gaz. Po
podłączeniu gazu dennego i otwarciu butli
spowoduje to wzrost ciśnienia w całym systemie
gazowym, w tym wężu gazu dekompresyjnego, aby
woda nie mogła dostać się do środka.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu szybkie złącze gazu
zostanie odłączone pod wodą, nigdy nie powinno
być ponownie podłączane. Spowoduje to, że woda
wewnątrz złącza wejdzie do przewodu gazowego i
uszkodzi otwór i EAV.
Jeśli tak się stanie, nurek powinien przejść do
regulatora zapasowego drugiego stopnia OC i
przerwać nurkowanie. Należy pamiętać, że po
odłączeniu zasilania Mares Horizon gaz nie będzie
dostarczany do pętli oddechowej, BOV lub BCD.
BCD można zawsze napompować ustnie. Szybkie
złącza gazowe zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby uniknąć przypadkowego rozłączenia.
Jeśli jednak tak się stanie i w sytuacji awaryjnej
zostanie odłączony pod wodą, a nie będzie
dostępnego drugiego źródła gazu w BC i konieczne
będzie ponowne podłączenie w celu aktywacji BC,
wówczas woda dostanie się do EAV, a urządzenie
musi zostać wysłane do centrum serwisowego w
celu sprawdź / napraw.

Procedura kontroli gazu

• Odłączyć węże oddechowe od urządzenia

Opis procedury kontroli gazu

• Napełnij przeciwpłuca letnią ciepłą wodą, a następnie

Na początku nurkowania, a także w niektórych
momentach nurkowania, elektroniczny zawór
dodający otwiera się i gaz jest wtryskiwany do
urządzenia: Horizon sprawdza, czy jest to właściwy
zaprogramowany i aktywny gaz w tym momencie i
podczas nurkowania. Jeśli czujnik zmierzy inny gaz
lub nie różniący się od tego, który znajduje się w
pętli, nurek zostanie ostrzeżony, że gaz jest
nieprawidłowy lub że nie podłączono gazu lub
butla jest zamknięta, a nurek musi przejść na
automat ratunkowy.
Po tej pierwszej kontroli elektroniczny zawór
dodający zostaje na krótki czas zamknięty. W tym
momencie odczyty 2 czujników są sprawdzane i czy
oba czytają tę samą frakcję: w ten sposób czujniki są
sprawdzane, czy działają poprawnie .
Ta kontrola jest również wykonywana, gdy gazy są
przełączane (od gazu dennego do gazu deco lub
visa versa).

absorbentem z obu przeciwpłuc

• Delikatnie przepłucz komorę czujnika tlenu, aby woda
nie dostała się do węża czujnika testowego

• Delikatnie przepłucz górną komorę wydechową
• Użyj sprężonego powietrza (jeśli to możliwe), aby
osuszyć złącza molex czujnika tlenu.

• • Zainstaluj nowe czujniki tlenu

 WARNING
Nigdy nie ciągnij tylnych zaworów
zrzutowych pod wodą. Umożliwi to
przedostanie się wody do przeciwpłuc i
zalanie urządzenia!

• 7 OCHRONA HORYZON MARES

Rozwiązywanie problemów
Jaka jest poprawna procedura, jeśli podejrzewa się
obecność wody w przewodach zasilających gaz?

7.1 OPIEKA PO NURKOWANIU

Jeśli podejrzewasz, że woda przedostała się do linii
gazowej, należy podjąć działania w celu uniknięcia
uszkodzenia dyszy i EAV:

Opieka po nurkowaniu

• Odłącz wąż niskociśnieniowy od BOV
• Podłącz regulator gazu dennego do węża
złącza gazu dennego
•
• Delikatnie i powoli otwórz zawór butli z gazem
dennym, aż poczujesz i usłyszysz, że gaz ucieka
przez odłączony wąż niskociśnieniowy. Upewnij
się, że trzymasz wąż jedną ręką, aby nie latał
• Pozwól gazowi przepływać przez kilka sekund,
aż cała woda zostanie wydmuchana z linii
• Zamknij butlę z gazem dennym
• Podłącz butlę z gazem dekompresyjnym (jeśli
jest używana) i powtórzyć procedurę z gazem
dekompresyjnym

 OSTRZEŻENIE
Należy zachować ostrożność przy każdym
nurkowaniu na Mares Horizon, aby zapobiec
odłączeniu szybkozłączek gazowych podczas
nurkowania, aby uniknąć przedostania się
wody do przewodu gazowego.
Co zrobić, gdy urządzenie zostanie zalane?
Jeśli z jakiegokolwiek powodu urządzenie zostało
zalane wodą, należy je przepłukać i oczyścić jak
najszybciej. Pozostawienie zalanego urządzenia na
dłuższy czas spowoduje uszkodzenie łączników
czujnika tlenu z powodu zmieszania wody z
roztworem chłonnym wokół łączników co
spowoduje ich korozję. Zalane czujniki tlenu
należy zawsze wymieniać.
W przypadku zalania należy zastosować
następującą procedurę:
• • Otwórz oba pojemniki płuczki i usuń
materiał płuczki
• • Odłącz czujniki tlenu od tacy czujnika
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opróżnij je, aby wypłukać resztki wody zmieszanej z

Konserwacja między nurkowaniami
Po zakończeniu nurkowania w Mares Horizon
musisz wykonać kilka kroków, aby przygotować
jednostkę do następnego nurkowania.
1. Wyjmij zespół węży oddechowych i przepłucz go
zimną lub letnią słodką wodą
2. 2. Zamknij ustnik i wlej wodę do strony wdechu.
Nigdy nie używaj wysokociśnieniowej lub
bardzo gorącej wody, ponieważ mogą one
uszkodzić grzybkowe zawory lub błony w
ustniku
3. 3. Pozwól wodzie spłynąć z przeciwpłuc i spuść
nadmiar wody przez tylny zawór zrzutowy
4. 4. Sprawdź pozostały czas materiału płuczki i w
razie potrzeby wymień materiał płuczki
5. 5. Zapisz czas zużytego materiału scrubbera
Konserwacja po nurkowaniu
Po zakończeniu dnia nurkowania należy
skorzystać z listy kontrolnej czynności po
nurkowaniu, aby przepłukać, wyczyścić i
zdemontować Mares Horizon.
1. Ustaw urządzenie pionowo lub pochyl je
delikatnie do skrzydła - nie kładź urządzenia
na pokrywie
2. Upewnij się, że rebreather jest całkowicie
zamknięty, łącznie z zaworem ratunkowym, i
przepłucz całą jednostkę słodką wodą z
zewnątrz
3. Odkręć i wyjmij wąż niskociśnieniowy zasilający
zawór zwrotny
4. Jednocześnie naciśnij i pociągnij zaczepy
szybkiego zwalniania, aby odłączyć pętlę
oddechową od urządzenia
5. Dokładnie opłucz pętlę. Nigdy nie używaj
wysokociśnieniowej lub bardzo gorącej wody,
żeby nie uszkodzić zaworów lub błony w ustniku
6. Zdejmij główną tylną pokrywę i odłóż ją na bok
7. Odczep poszczególne nasadki pochłaniacza i
wyjmij pochłaniacze

8. Sprawdzić kanistry scrubbera pod kątem wody
przekraczającej ogólną kondensację i wyrzucić
materiał płuczki, jeśli woda zostanie znaleziona
9. Jeśli materiał scrubbera nie wygasł, umieść
kanistry w podwójnej plastikowej torbie lub
szczelnym pojemniku
10. Zdejmij kratkę czujnika
11. Przepłucz wewnętrzne elementy i przeciwpłuc
słodką wodą
12. Spuścić nadmiar wody przez otwory zrzutu z
tyłu lub otwory w górnej pętli oddechowej
13. Pozostaw urządzenie do wyschnięcia na
powietrzu, a następnie ponownie zainstaluj
kratkę czujnika i kanistry scrubbera
14. Zamknij poszczególne nasadki pochłaniacza i
główną pokrywę

7.2 KONSERWACJA
Ogólne utrzymanie
Mares Horizon jest bardzo łatwą w utrzymaniu
jednostką, o ile poprawnie wypełnisz listy
kontrolne przed skokiem i po nurkowaniu. Aby
urządzenie działało poprawnie, należy regularnie
sprawdzać, smarować i wymieniać O-ringi w razie
potrzeby. Upewnij się, że używasz odpowiedniej
ilości smaru, ponieważ nadmiar smaru może
przyciągać kurz i zanieczyszczenia, zmniejszając
skuteczność O-ringu. Używaj tylko smarów
kompatybilnych z tlenem, takich jak Tribolube 71 z
Mares Horizon
Smarowanie O-ringi
O-ringi nasadki kanistra scrubbera
Aby nasmarować O-ringi na pokrywach kanistra
scrubbera Mares Horizon, usuń cztery
O-ringi i wyczyść je niestrzępiącą się szmatką lub
neutralnym mydłem. Sprawdź każdy O-ring
czy nie jest popękany lub uszkodzeny i w razie
potrzeby wymień. O-ringi mogą również
wymagać użycia smaru, jeśli są zbyt suche lub w
celu zastąpienia zanieczyszczonego smaru. Weź
niewielką ilość smaru kompatybilnego z tlenem i
rozprowadź na pierścień, pocierając pierścień
między kciuk a palec wskazujący. Rozprowadź
smar równomiernie na całym o-ringu, wewnątrz i
na zewnątrz. Uważaj, aby nie używać zbyt dużej
ilości smaru. Nadmiar smaru jest wypychany
podczas zakładania korka na pochłaniacz płuczki.
Oczyść i nałóż niewielką ilość smaru na wnętrze
nasadki, gdzie styka się z o-ringami.
O-ringi złącza węża oddechowego
Sprawdź wzrokowo O-ringi na połączeniach węży
oddechowych bez ich zdejmowania. Jeśli znajdziesz
piasek, ślady brudu lub innych zanieczyszczeń,
usuń pierścień uszczelniający i wyczyść go,
wykonując powyższą procedurę. Jeśli nie
stwierdzono zanieczyszczenia, delikatnie nasmaruj
O-ringi, nie usuwając ich.
Części, które stykają się z tlenem
Każda część mająca kontakt z tlenem musi być
utrzymywana w czystości. Nie mogą być
zanieczyszczone brudem, smarem lub innymi
substancjami. Zwróć szczególną uwagę na
połączenie między pierwszym stopniem a zaworem
butli, ponieważ to miejsce jest szczególnie podatne
na zanieczyszczenia.

7.3 SERWIS
Serwisowanie Mares Horizon
Komponenty i sprzęt Mares Horizon są bardzo
trwałe i przetrwają lata regularnych nurkowań, o ile
wypełnisz listę kontrolną i inspekcję. Jak każdy
fizyczny produkt, sprzęt ten ostatecznie ulegnie
degradacji i zużyciu. Musisz śledzić żywotność
każdego elementu w swoim urządzeniu i upewnić
się, że zachowane są odpowiednie interwały
serwisowe.
Pięcioletnia kontrola
Zalecamy, aby co pięć lat przeprowadzać całkowitą
kontrolę urządzenia Mares Horizon przez
autoryzowane centrum serwisowe Mares lub
producenta urządzenia.
Żywotność
Maksymalna żywotność elementów gumowych,
węże z gazem i przeciwpłuc w Mares Horizon
jestdziesięć lat. Maksymalna żywotność
wewnętrznych rurek gazowych z tlenem wynosi
pięć lat. Po tym okresie należy wymienić każdy
element gumowy w urządzeniu, w tym węże
oddechowe, ustniki i pierścienie uszczelniające.
Jeśli urządzenie będzie narażone na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas,
elementy te mogą ulec degradacji, co wymaga
krótszych okresów między przeglądami. Jeśli
zauważysz zużyte lub uszkodzone części podczas
kontroli, wymień uszkodzoną część.
Wymiana komponentów
Elementy wewnętrzne
Wewnętrzne przewody gazowe i przeciwpłuca
muszą zostać wymienione przez producenta lub
autoryzowane centrum serwisowe. Odbywa się to
podczas wymaganej co pięcioletniej kontroli
urządzenia.
Opaski
Musisz sprawdzać połączenie wykorzystujące
opaski kablowe, takie jak połączenia ustnika z
wężami oddechowymi i zaworem bezpieczeństwa.
Jeśli połączenia te są słabe lub opaski kablowe są
zużyte lub uszkodzone, wymień je na nowe. W
razie wątpliwości co do ich integralności należy je
natychmiast wymienić.
Regulatory
Autoryzowany serwisant musi serwisować pierwszy
stopień regulatorów przynajmniej raz w roku.
Regulatory te są czyszczone do użytku z tlenem i
mają określone ciśnienia pośrednie, zależne od ich
zastosowania, które muszą być prawidłowo
ustawione podczas pracy.
Ciśnienie pośrednie:
• Regulator gazu dennego: 10,5 +/- 0,5 bara
• Regulator gazu dekompresyjnego:
12 barów +/- 0,5 bara
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