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1)Malzemenin Adı: Yedek hava kaynağı
• Malzemeyi Tanımlayan Açıklama: Su altında acil durumlarda yedek hava
kaynağı olarak kullanılır.
• Marka/Model: SPARE AIR
• Yaklaşık Fiyatı: 800-900 tl
• Fotoğrafı:

• TEKNİK ŞARTNAME:








Tüpün Hacmi max. 0.5 litre olmalı
200 bar / 300 bar alüminyum tüp
Tüpün çapı max. 6 cm olmalı
Ağırlığı 1 kg dan az olmalı
Max. Kapasite 85 litre
Uzunluğu 34 cm olmalı
Vana, DIN regülatör, taşıma kılıfı ve BC’ye asmak için karabinası ile
birlikte olmalı
 Kolay görünmesi için neon sarı renkte boyanmış olmalı
 Yaklaşık olarak nötral yüzerlilikte olmalı
NOT:Serbest dalış eğitimlerinde olası bir acil durumda yedek hava
kaynağı olarak kullanılacağı için ergonomik yapıda olması önemli.
 2 ADET

2)Malzemenin Adı: Yüzerlilik Yeleği (Buoyancy Compensator)
• Malzemeyi Tanımlayan Açıklama: B.C. (Buoyancy Compensator: Yüzerlik
dengeleyici) olarak da bilinen denge yeleği, su yüzeyinde rahat yüzmeyi,
dinlenmeyi, güvenliği ve sualtında da rahatlıkla denge durumunda
kalabilmeyi sağlar.
• Marka Model: Scubapro T One BC
• Yaklaşık Fiyat:800-1000tl
• Fotoğrafı:

Teknik Şartname:
















Hidrodinamik kesim ve yüksek kavrama sağlayan pedleme sistemi
Dayanıklı Cordura 1000 dış katman sağlamlığı
Yumuşak ve hafif Naylon 420 iç katman
Karbonla güçlendirilmiş omuzlar ve ön cep kapak bölgesi
Cordura Renk Koruması: güneş ve suya maruz kalmaya karşı koruma
sağlaması için
Pedli kemer
Minimum 21-22 kg arası kaldırma kuvveti göstermeli
Maksimum 18 L lik tüpe bağlanabilir olmalı
Omuz ve arka olmak üzere 2 adet boşaltma valfi olmalı
Körüğü düdüklü olmalı
Tüpün vanasına geçen bir adet ekstra perlon olacak
BC içerisinde tutacağı olacak
2 yanda cebi olacak, cepleri cırt cırtlı olacak
Octopus tutacağı olacak
İnflatör kamçısı da yelekle birlikte gelecek
Beden/Adet:
1 adet XL ve 1 adet S olmak üzere toplamda 2 adet

3) Malzemenin Adı: Dalış pusulası
• Malzemeyi Tanımlayan Açıklama: Sualtında yön bulmayı sağlayan,
manyetik özellikleri sayesine kuzeyi gösteren ekipman
• Marka/Model: Suunto SK-7
• Yaklaşık Fiyatı: 170-180 TL
• Fotoğrafı:

• Teknik Şartname:







Kola takmak için kordonuyla beraber
+/- 30 derece eğilme potansiyeli
Fosforlu pusula levhası
Geniş yan okuma ekranı
Kuzey yarım küre için balans ayarı yapılmış
Kolay okunabilir grafikler

 4 ADET

4) Malzemenin Adı: Dalış Tüpü
Malzemeyi tanımlayan açıklama: Açık devre SCUBA dalışın tarifinde
belirlenen yüzey bağımsızlığını sağlamak için dalıcıya gerekli havanın
basınç altında depolandığı kaptır.
Tahmini Fiyat:1000 tl
Malzemenin teknik şartnamesi:
 15 litre hacminde olmalı
 Çelik malzemeden yapılmış olmalı
 Alüminyum malzeme olmamalı
 232 bar çalışma basıncında olmalı
 Test basıncı 300 bar
 Diş M25x2 olmalı
 Tek çıkışlı olmalı
 Suyun altında kolay belli olması için sarı renkli olmalı
 Saksısı ve filesi ile beraber olmalı
 Saksısı tüpün dik şekilde durmasına yardımcı olur.

 4 ADET (HEPSİ 15 LİTRELİK)
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