
Professionele set voor het nauwkeurig 
partiëel kunnen blenden van nitrox en of 
trimix ademgasmengsels.

De set is voorzien van een hoogwaardige 
naaldafsluiter, terugslagklep en geschikt en 
schoongemaakt voor gebruik met zuurstof 
en helium.

Standaard is de set uitgerust met twee 
meter vulslang (werkdruk 350 bar) en 
een digitale manometer (0-400 
bar) met verlichting,  welke 
tot op 0,25% nauwkeurig 
is. De aansluitingen zijn EU 
bullnose en DIN-232bar 
met een adapter voor een 
aansluiting naar INT. De 
set wordt geleverd in een 
foamcase. 

Optioneel leverbaar:
•  Helium adapter € 25.00
•  M26x2 € 30,00
•  PIN index € 45,00
•  5/8” DIN 300bar € 25.00 

Vulslang
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€ 635,00

Absoluut het best werkende filter op de markt. Het 
mavotec filter zorgt ervoor dat verontreinigingen 
(zoals vocht en olienevel) uit de compressor niet in 
de duikfles terecht kan komen.

Het filter is gemaakt voor 300 bar werkdruk, de 
koppelingen bepalen of je het op een 230 of 300 
bar fles kan aansluiten. Gebruikte filtermaterialen 
zijn: Moleculair sieve en aktief kool. Silicagel 
wordt ter afsluiting gebruikt Hiermee is dmv 
de verkleuring te zien of het filter verzadigd is. 
Standaard is het filter voorzien van 232 bar DIN 
aansluitingen en een terugslagklep wat nodig is 
tijdens het blenden. Dit voorkomt namelijk dat de 
zuurstof terug kan stromen in het vulpaneel  van 
de compressor. 

Om je een indruk te geven kan je (uitgaande van 
150/ltr.min) ongeveer 35-40 keer een D12/220bar 
aftoppen met lucht voor EAN32. Uitgaande van 
een min of meer lege set met 50bar.

Verdere specificaties:
•  Filtervolume 0,3 Liter
•  Max.doorlaat 500 ltr./min
•  Standtijd: 100 ltr./min., 10 a 15 uur
•  Standtijd: 250 ltr./min., 4 a 6 uur
•  Reservefilter is in de prijs inbegrepen.  
    Los filter is verkrijgnaar a € 26,00 / st. 

Nitrox-filter



€ 285,00

Absoluut het best werkende filter op de markt. Het 
mavotec filter zorgt ervoor dat verontreinigingen 
(zoals vocht en olienevel) uit de compressor niet in 
de duikfles terecht kan komen.

Het filter is gemaakt voor 300 bar werkdruk, de 
koppelingen bepalen of je het op een 230 of 300 
bar fles kan aansluiten. Gebruikte filtermaterialen 
zijn: Moleculair sieve en aktief kool. Silicagel 
wordt ter afsluiting gebruikt Hiermee is dmv 
de verkleuring te zien of het filter verzadigd is. 
Standaard is het filter voorzien van 232 bar DIN 
aansluitingen en een terugslagklep wat nodig is 
tijdens het blenden. Dit voorkomt namelijk dat de 
zuurstof terug kan stromen in het vulpaneel  van 
de compressor. 

Om je een indruk te geven kan je (uitgaande van 
150/ltr.min) ongeveer 35-40 keer een D12/220bar 
aftoppen met lucht voor EAN32. Uitgaande van 
een min of meer lege set met 50bar.

Verdere specificaties:
•  Filtervolume 0,3 Liter
•  Max.doorlaat 500 ltr./min
•  Standtijd: 100 ltr./min., 10 a 15 uur
•  Standtijd: 250 ltr./min., 4 a 6 uur
•  Reservefilter is in de prijs inbegrepen.  
    Los filter is verkrijgnaar a € 26,00 / st. 

Nitrox-filter
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