
SCR Horizon Mares 
już w sprzedaży 

Wysokość: 54 cm 

Szerokość: 40 cm 

Głębokość: 22 cm 

Kompletna waga 
wersji bez deko:  

13,4 kg 

Waga kompletnej 
pełnej wersji deco: 

14,8 kg 

Dowiecie się tu : 
- co to jest SCR 
- dla kogo jest przeznaczony 
-dlaczego SCR Horizon Mares jest fajny i bezpieczny 
- jak jest zbudowany i jak prosto się go użytkuje 
- gdzie i jak można się przeszkolić do nurkowania z nim 
- jakie koszty zakupu i gdzie można to zrobić 
                                                          



Co to jest SCR 

• Działanie SCR 

• Zalety 

• Zakres głębokości 
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Działanie SCR 

• Pętla oddechowa 

• Elastyczne przeciwpłuca  

• Scrubber 

• Dodawanie nitroxu 

• Wydalanie nadmiaru gazu 

• Ograniczenie głębokości z uwagi na MOD gazu 
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 Dla kogo jest przeznaczony 
 SCR Horizon 

Horizon jest idealny dla osób, które: 

• nurkują w zakresie do 40 m gł. na nitroxie 

• cenią sobie i rozumieją komfort oddychania 
ciepłym i wilgotnym gazem 

• planują długie nurkowania nitroxowe 

• mają duże zużycie gazu na OC 

• robią zdjęcia i przeszkadzają im wydychane bąble 

• lubią być nowoczesne i się wyróżniać  
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Zalety SCR Horizon 

• Ciepły, wilgotny gaz 
• Dużo dłuższy czas przebywania pod wodą 
• Możliwość ręcznego zmieniania odpowiedniego FO2 w 

pętli w trakcie nurkowania przez nurka 
• Stosunkowo mała waga zestawu w stosunku do 

możliwości bezpiecznego i długiego nurkowania 
• Nurkowanie na SCR to nurkowanie w pełni nitroxowe, z 

całym dobrodziejstwem takiego nurkowania. 
• Brak bąbli przy wydechu 
• Można użyć dowolnej wielkości i kształtu butli  
     z nitroxem min. 30 %  i ze standardowym gwintem  
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Wady 

• Wydatek jest jednorazowy, ale w cenie jest już 
komplet do nurkowania. Dodatkowo istnieje 
również w tej chwili opcja leasingu. 

• Potrzebne jest specjalistyczne, kilkudniowe 
szkolenie na tej jednostce 

• W związku z dużym zainteresowaniem jednostki 
nie są dostępne w tej chwili od ręki tylko na 
zamówienie 

• Trzeba zawsze się upewnić, czy baza do której 
jedziemy ma SOFNOLIME 797 I NITROX 
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Gł. do max. 40 m 

• SCR Horizon jest to rebreather rekreacyjny, 
dlatego z założenia nurkowanie na nim musi 
mieścić się w takim zakresie 

• Na wersji bez dekompresyjnej z jedna butlą  

    do max. 30 m 

• Na wersji z deco do max. 40m 

• Dodatkowe ograniczenia wymusza oprócz 
zaleceń producenta MOD gazu w butli i „flow 
rate” tlenu. 
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Dlaczego SCR Horizon Mares  
jest fajny i bezpieczny 

• Waga 

• Prosta obsługa 

• Łatwość w dostępie do butli 

• Systemy zabezpieczeń 

• Logistyka 

• automatyka 
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Waga i gabaryty 
 SCR Horizon 

• Wysokość: 54 cm 

• Szerokość: 40 cm 

• Głębokość: 22 cm 

• Waga kompletna wersji bez deko 13,4 kg 

• Waga kompletnej pełnej wersji deco: 14,8 kg 

• Kompletny Horizon mieści się w zwykłej 
walizce podróżnej. 
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Obsługa 

• Prosta obsługa i montaż wg. instrukcji. 

• Instrukcji należy używać za każdym razem przy 
składaniu i przygotowywaniu się do nurkowania. 

• Zapewnia to zminimalizowania ryzyka 
popełnienia błędów na powierzchni, które mogą 
skutkować awarią i wypadkiem w wodzie. 

• Pomijanie jakichkolwiek czynności zalecanych 
przez producenta podczas przygotowywania 
Horizona do nurkowania jest złamaniem 
standardów i po prostu głupie.  
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Instrukcja 

• Montaż i sprawdzanie sprawności należy 
zawsze wykonywać wg. instrukcji, która jest 
podzielona na 4 etapy 

  1.Zmontowanie urządzenia np. po podróży 

  2.Sprawdzenie zestawu 

  3.Sprawdzenie działania systemu bezpośrednio   

     przed wejściem do wody 

 4. Czynności po zakończeniu nurkowania 
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   Dostępność butli i nitroxu 

• Do  SCR Horizon Mares możemy podłączyć każdą butlę 
z nitroxem, jeśli gwint zaworu to M26x2, czyli 
standardowy  do wszystkich automatów oddechowych 
z wyjściem DIN 

• Nitrox, który podajemy do Horizona to minimum 30 %, 
jest to mieszanina zazwyczaj bez problemów dostępna 
w większości baz nurkowych 

• Nie ma dedykowanych kształtów ani wielkości butli, 
ważne by była to butla przygotowana jak zwykły 
steage, do podpięcia do uprzęży. Wielkość zależna jest 
od zaplanowanego nurkowania, zazwyczaj są to 6-7 
litrowe butle 
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 Systemy zabezpieczeń 

• 2 czujniki tlenowe i testy gazu co 5 minut 
• Łatwe przełączenie na OC 
• Informacje o awarii sprzętu lub innych nieprawidłowościach 

podczas nurkowania realizowane przez HUD i komputer 
(wizualnie  i dźwiękowo) 

• Prejump nie pozwalający na rozpoczęcie nurkowania bez 
dokładnego sprawdzenia układu 

• Inteligentny system ładowania baterii 
• Stały wydatek 5 L/min gazu do pętli 
• W momencie awarii elektroniki następuje stały wypływ 

gazu 30L/min do pętli.  
• 2 scrubbery połączone szeregowo 
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Budowa SCR Horizon 

• Ogólna 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 zawór dodawczy (ADV) 

• 14. Scrubber (dolny pojemnik) 

• 15. Czujniki tlenu (2 sztuki) 

• 16. Elektroniczny zawór dodawczy  (EAV) 

• 17. Wąż i podłączenie inflatora 

• 18. Sterownik / komputer dekompresyjny 

• 19. Wyświetlacz diodowy heads-up (HUD) 

• 20. Schowki na balast 

• 21. Zawór nadciśnieniowy (OPV) 
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Czujniki tlenu 

• 2 czujniki tlenu umieszczone pod dolnym 
scrubberem.  

• czujniki mogą mieć nie więcej niż 7 miesięcy 
od daty produkcji 

• co 6 miesięcy należy wymienić jeden czujnik 
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Scrubber 

• 2 scrubbery połaczone szeregowo 

• Taki układ scrubberów jest bardziej odporny 
na tzw. kanałowanie  

• każdy zawiera 1 kg SOFNOLIME 797 

• co 3 godziny wymiana 1 wkładu, ale do tego 
trzeba obserwować wskazania zużycia 
scrubbera na komputerze 
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Baterie 

• Bateria główna, którą można ładować również 
poza urządzeniem 

• 2 baterie wewnętrzne, odpowiedzialne za 
zasilanie  komputera i Hud-a 

• Inteligentny system ładowania baterii-  
    w pierwszej kolejności ładuje baterię, która 

potencjalnie będzie najkrócej działać 
• Minimum naładowania baterii przed 

rozpoczęciem nurkowania to 30 % 
• Wystarcza zwykła ładowarka usb C 
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Komputery 

• Dedykowany do Horizona komputer DC na 
ręku, na którym wyświetlają się wszystkie 
wskazania, powiadomienia. Na nim również 
ustawiane są przez nurka zaplanowane 
parametry. 

• Komputer wewnętrzny E1 sterujący całą pracą 
Horizona 

• Komputer wewnętrzny E2 sterujący HUD-em 
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HUD 

• Pulsująca dioda przed oczami nurka umieszczona 
na BOV-ie. 

• Dioda informuje o prawidłowości działania 
• - zielona jest wszystko super 
•  - powolne migotanie na czerwono-ostrzeżenie 
• - bardzo szybkie migotanie na czerwono-awaria 
• Wszystkie informacje co się dzieje wyświetlają się 

na komputerze, dioda ma przykuć uwagę nurka 
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EAV 

 
• Elektroniczny zawór dodający 
• Elektroniczny zawór dodający („EAV”) znajduje się pod 

dolnym pojemnikiem scrubbera. Jest to elektronicznie 
sterowany zawór, który jest uruchamiany 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 stałego przepływu, jak i EAV, aby zapewnić zawsze 
bezpieczną frakcję tlenu w gazie oddechowym. W razie 
awarii EAV pozostaje w pozycji otwartej. 
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ADV 

• Automatyczny zawór dodawczy 

• Automatyczny zawór dodawczy („ADV”) jest 

    zamontowany pod górnym zbiornikiem 
scrubbera po stronie wydechowej. Jest on 
aktywowany przez zmianę ciśnienia podczas 
opadania. 
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OPV 

• Zawór nadciśnieniowy 

• Zawór nadciśnieniowy  „OPV” jest również 

    zamontowany pod górnym zbiornikiem 
scrubbera. Ten zawór wyrzuca nadmiar gazu 

    z pętli oddechowej.  
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Zużycie gazu 

• Stała dysza przepływu 5l/min 

• EAV do max. 25 l/min 

• Stały metabolizm tlenu przez człowieka waha 
się miedzy 0.8 do 1.2 L/min bez względu na 
głębokość 

• SRC wykorzystuje to do zminimalizowania 
zużycia gazu 
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 Gdzie i jak można się przeszkolić 
 do nurkowania z SCR Horizon 

 
• Wymagania wstępne 
• Wymagania sprzętowe 
• Czas szkolenia 
• Cena szkolenia 
• Gdzie można odbyc szkolenie SCR Horizon 
• Gdzie można kupić 
• Cena zestawu bez deco i co zawiera 
• Cena zestawu z deco i co zawiera 
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Wymagania wstępne 

• Uprawnienia minimum 

    Deep Diver plus Enriched Nitrox 40%  lub 
równoważne 

• Zalogowane minimum 24 nurkowania 
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Gdzie szkolenie i cena 

• W Polsce można w tej chwili odbyć szkolenie SCR Horizon w: 
    Tryton Gdynia, Scuba Elite Kraków, Divemania Warszawa,  
    u nas w FamiDay Warszawa i Family Diving Gozo na Gozo 
• Koszt szkolenia na SCR Horizon ok. 500 euro. Cena zawiera 

materiały, szkolenie, egzamin, certyfikat.  
     Szkolenie trwa minimum 3 dni. 
• Koszt szkolenia na SCR XR Horizon ok. 650 euro. 
     W cenie materiały, szkolenie, egzamin, certyfikat. 
     Szkolenie trwa minimum 5 dni. 
• Cena nie zawiera sprzętu dla kursanta, opłat bazowych jeśli 

szkolenie wyjazdowe i ceny ewentualnego wyjazdu. 
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Wymagania sprzętowe 

• Posiadanie własnej jednostki Horizon. Na czas 
kursu można ją również wypożyczyć.  

    Koszt wynajęcia u nas to 60 euro za dzień 

• Posiadanie osobistego kpl. sprzętu nurkowego 

    wraz z bojką i komputerem  
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Jakie są koszty zakupu 
 i gdzie można to zrobić 

 
• W Polsce można kupić SCR Horizon u nas w Fami Day i 

Family Diving Gozo oraz u każdego autoryzowanego dealera 
Mares współpracującego z instruktorem SSI SCR Horizon. 

     Link do lokalizacji i listy dealerów 
     https://www.mares.com/index.php?id=2313&c1=1 
• Cena zestawu bez deco 4000 euro brutto 
    - w zestawie jednostka, worek wypornościowy, dedykowana 

uprząż, komputer nurkowy Horizon, I i II stopień Rover  
     z manometrem i wężem szybkozłączki 
• Cena zestawu z deco 4500 euro brutto 
     dodatkowo I i II stopień z manometrem, soft deco. 
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Podsumowanie 

• Horizon jest super  

• Warto z nim nurkować 

• Dobrze mieć własną jednostkę 

 

Zapraszamy na szkolenia i do kupna jednostek, 
które już za pare dni będziemy mieli na stanie. 

Bądźcie jednymi z pierwszych  

Miejsce szkolenia do uzgodnienia. 
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