
مجموعه رگالتور راهنمایی براي خرید

خریدن یک مجموعه رگالتور براي اولین بار توسط 
باشد . اما با  توجه به آوردلهرهیک کار تواندیمشما 

.این کار بسیار ساده خواهد بودهاهیتوصبرخی 

تولیدي مختلف با محصوالت متنوعی يهاکارخانه
تورهاي پیچیده ، اده ، رگالسوجود دارند رگالتورهاي 

، وزنسبکرگالتورهاي آب سرد ، رگالتورهاي 
. . و ياحرفهرگالتورهاي 

فروش تجهیزات و حتی اینترنت کمک و مشاوره بگیرید  يهافروشگاهاز غواصان دیگر ، مربیان خود ، دیتوانیمبراي خرید شما 
بود . چون سبک غواصی و نحوه استفاده از تجهیزات و همچنین در با یکدیگر متضاد و بسیار متنوع خواهد هاهیتوصولی همه این 

دسترس بودن تهیه آن براي افراد مختلف متفاوت است . 

به شما کمک کند تواندیمساده سؤالچند 
انجام دهید ؟دیخواهیمچه نوعی غواصی -1
عملکرد رگالتور براي شما چقدر مهم است ؟-2
ي غواصی مجبور به مسافرت هستید ؟منظم براطوربهآیا شما -3

کنید . منافع خود يزیربرنامهانجام دهید دیخواهیمنکته این است که با خودتان صادق باشید و براي کاري که واقعاً نیترمهم
شما اضافی به يهانهیهزبگیرید تا اصولی. سعی کنید یک تصمیم صحیح و دیکنيدوررا در نظر بگیرد و از حدس و گمان 

تحمیل نگردد .

شامل سه بخش است : اولین مرحله این است که شما بدانید یک مجموعه رگالتور غواصی اما 
مرحله اول و مرحله دوم فشارشکن-1
منبع جایگزین هوا (اختاپوس) -2
هاجیگ-3

؟ ودشیمچه BCDشاید یک نکته در اینجا براي شما مطرح باشد که پس شیلنگ هواي پرفشار 
و در هنگام خرید به شما ارائه گرددیمء متعلقات آن محسوب جزو باشدیمBCDبر رويBCDشیلنگ هواي پرفشار 

.جداگانه تهیه کنید صورتبهنداشته باشید باید شیلنگ هواي پرفشار آن را BCD. ولی اگر شما گرددیم



براي خرید یک مجموعه رگالتور غواصی بکنید را مشخص کنید و توجه داشته باشید دیخواهیمکه يانهیهزقبل از خرید باید 
.براي خرید تجهیزاتی است که ممکن است زندگی و حیات شما به آن بستگی یا ارتباط داشته باشديگذارهیسرمااین کار یک 

به هوا فشارسنجهوا داشته باشد ؟ یا یک گیج فشارسنجتهیه کنید فقط گیج دیخواهیماول تصمیم بگیرید که چه نوع کنسولی 
؟نماقطبعمق سنج و به همراههوا فشارسنجو یا یک گیج باشد؟عمق سنج داشته همراه

قطعاً باید مبلغ بیشتري بپردازید هرکداممتفاوتی دارند و با اضافه کردن يهامتیقهانیااز هرکدام

ل با هر سه گیج باال است . حتی اگر شما از کامپیوتر غواصیتوصیه من به شما خرید یک کنسو
هوا را حذف فشارسنجآنالوگ مانند يریگاندازهنباید ابزار دیکنیماستفاده که دقت بیشتري دارد

تمام شود و یا به هر علتی کامپیوتر شما که یک ابزار رآبیزکنید . شاید باطري کامپیوتر شما در 
تواندیمو از دسترس خارج شود ، که این اتفاق براي شما هکل شددیجیتال است دچار مش

همچنان به دیتوانیمهوا شما فشارسنجداشتن گیج آنالوگ آورد ولی با به وجودمشکالتی را 
غواصی در شرایط ایمن ادامه دهید.  

شد ولی زمانی که البته شاید به نظر برخی افراد این کار هزینه کردن بیشتر و یا پول به هدر دادن با
این پول به هدر نرفته و بیهوده نیست ، تجربه نشان دیکنیمشما براي باال بردن ایمنی خود هزینه 

داده است قطعاً زمانی به کمک شما خواهد آمد .

ید تا مرحله اول و دوم و اختاپوس را از یک مدل تهیه کنفشارشکنتجاري و برندسعی کنید مجموعه رگالتور خود را از یک 
بهترین عملکرد را براي شما داشته باشد . 

مدل بازار تهیه کنید چون استفاده زیادي ندارد ولی به یاد داشته باشید شاید یک غواص نیترارزاناختاپوس خود را از دیتوانیم
. پس عملکرد ضعیف یک شویداختاپوس خود به استفاده از نیاز به کمک شما داشته باشد و یا خود شما زمانی مجبور رآبیزدر 

کاهش دهد . باعث دلهره و یا وحشت شود و ایمنی غواصی را تواندیمابزار 

مرحله اول فشارشکنبراي یموردبررسيازهاین



آب سرد یا گرم 
. باشدیمگرادیسانتدرجه 10زیر با دماي غواصی کنید آب سرد یا گرم ؟ منظور از آب سرد آب دیخواهیمشما در چه آبی 

مرحله اول فشارشکنکنید رگالتوري که است استفادهشدهیطراحبراي همین منظور یک رگالتور که از براي آب سرد شما باید 
دیافراگم آن در یک محفظه خشک قرار ، استشدهساختهسرمازدگیکامل ضد طوربهاست چون یطیمحستیزآن داراي عایق 

شودیمکه این موارد باعث شودیمتقال در گریس و سیلیکون قرار داشته و توسط اورینگ محافظت دارد و دیافراگم دوم و پین ان
نشود .و عدم کارائی یزدگخیدچار عنوانچیهبهدر اثر سرما فشارشکنداخلی يهابخش

خروجیيهاپورتتعداد
د ؟ مرحله اول نیاز داریفشارشکنشما به چه تعداد پورت خروجی بر روي 

فشار کم مرحله اول تعدادي پورت فشارشکنبر روي دیدانیمکه طورهمان
وجود دارد . اگر شما در آب سرد غواصی کنید پس بسیار زیاد و پر فشار

که این بدان معنا است که شما دیهستبه استفاده از دراي سوت مندعالقه
اپوس ، مرحله دوم ، اختفشارشکنفشار ( کم پورت 4نیاز به حداقل 

و شیلنگ باد کننده دراي سوت ) دارید ولی اگر BCDباد کننده لنگیش
نیازي به استفاده از دراي سوت دیکنیمگرم غواصی يهاآبشما در 

فشار نیاز دارید .کم پورت 3نداشته و شما حداقل به 

نیز ترانسمیتری از ابزار جانبی آن یعندیتوانیمدیکنیماگر شما از کامپیوتر غواصی استفاده 
صورتبهمیسیبمقدار هواي موجود درون تانک را توسط ارسال ترانسمیتر بهره ببرید . 

آن راباید ترانسمیتر دیجیتال بر روي کامپیوتر غواصی شما نشان خواهد داد . براي استفاده از 
هوا را حذف جفشارسنکه گفتم نباید ابزار آنالوگ طورهمانفشار متصل نماید . و پر به پورت 
فشار نیاز دارید پر پورت 2شما حداقل به جهیدرنتکنید و 



باالنس یا غیر باالنس 
یدرزمانفشار شکن باالنس شامل اجزاي اضافی است که بتواند 

یا ریتم تنفس شما بیشتر شده و فرورفتهکه شما به عمق بیشتر 
افت مقدار فشار هواي درون تانک در انتهاي غواصی که یا 

متناوب و یکسان به شما هوا دهد . صورتبهکندیم
از موارد هرکدامغیر باالنس در فشارشکنکهیدرصورت
و علت آن فقط شودیمباال دچار تنزل و افت شدهمطرح

از ترارزانسادگی در ساخت است و به همین دلیل قیمت آن 
بازهم. ولی به یاد داشته باشید هستباالنس فشارشکن

.و ایمن براي غواصی است اعتمادقابلغیر باالنس ارشکنفش

مرحله اول را از نوع فشارشکنکهيطوربهاز یک گزینه ترکیبی براي کاهش هزینه استفاده کنید . دیتوانیمشما نیهمچن
فشارشکنرد در قسمت که گفته شد بیشترین عملکطورهمانمرحله دوم را از نوع غیر باالنس تهیه کنید . فشارشکنباالنس و 

. گرددینمفقط یک گزینه بود و توصیه مورد این .شودیممرحله اول انجام 

وزن مقدار
محدودیت برنامه سفر مقدار بار همراه نیترمهمو کنیدبراي غواصی نمودن باید سفر معموالًچراکهرگالتور مهم است کیوزن

در محاسبات خود بکار بگیرد . آن راو است پس سعی کنید نکته وزن را فراموش نکنید
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