
Política de qualidade e proteção do 

meio-amniente - American 

Underwater Products

American Underwater Products é 
comprometida na preservação de nossos 
oceanos e apoia programas de 
conscientização sobre a importancia de 
nossos oceanos para todos nós e para o 
planeta Terra.  Também é comprometida 
com açoes ambeintais que protegem a 
vida marinha, os estragos causados pela 
poluição e ameaça causada pela pesca 
predatória. Nós produzimos produtos 
inovadoes com a mais alta, produzido de 
maneira sustentável que atende u até 
mesmo excede as expectativas de 
nossos clientes e todos os requisitos.

Nossa Historia
Bob Hollis teve sua primeira experiencia 
com rebreathers nos anos 1960. Ele 
usava o rebreather Draeger para poder se 
aproximar mais da vida marinha na baia 
de Monterey.  Em 1970, Hollis realizou 
alguns de seus primeiros mergulhos com 
rebreather eletro-mecanico usando Heliox 
para descer a 100 metros de profundidade 
em Honduras e Bonaire, filmando 
naufrágios e corais profundos. em 1990, 
Bob e Oceanic desenvolveram o 
Rebreather “Phibian” , o qual na época 
seria o único rebreather vendido no 
mercado. 

Compromisso de distribuição dos 
Rebreathers Hollis 
Como consumidor, você receberá o maior e 
melhor nível de suporte para os 
Rebreather Hollis atraves dos 
distribuidores e representantes oficiais 
Hollis. Eles contam com um grande nível 
de comprometimento com toda a linha de 
produtos Hollis, além de ter suas 
habilidades de mergulho perfeitas e 
estarem em seu ápice de instrução no 
mergulho. São modelos a serem seguidos 
e são instrutores altamente capacitados e 
selecionados pela Hollis.  Eles podem 
prover treinamentos específicos para os 
rebreathers, manutenções, atualizações e 
viagens. A sua nova experiencia como 
mergulhador de rebreather Hollis te 
colocará em um patamar jamais antes 
vivenciado no reino subaquático. Os 
equipamentos Hollis proporcionam 
experiencias únicas como nenhuma outra. 

Em 2000, a empresa familiar de Hollis 
(American Underwater Products) em 
conjunto com o comando naval dos 
Estados Unidos da America, 
desenvolveu e começou a produzir a 
unidade chamada “ATUBA” (Advanced 
Tactical Underwater Breathing 
Apparatus). Essa sólida experiencia 
sobre a tecnologia dos rebreathers 
levou ao desenvolvimento das duas 
novas unidades: Prism 2 e Explorer 
Sport.  

“  Estou extremamente feliz em anunciar que a
IANTD proverá todos os treinamentos com o  
Explorer Hollis SCR. Eu tive o privilegio de observar 
que este Rebreather desenvolveu-se a partir de um 
coneito de um modelo de alta tecnologia.”

Tom Mount ND., Ph.D. Th.D 
  CEO, IANTD inc.

“ Nós sempre estivemos envolvidos com o mundo do SCR 
desde o início, e estamos ansiosos para 
presenciar a revolução deste novo produto..." 

Sean Harrison   
VP of Training, SDI/TDI

“Eu amo mergulhar com o  Explorer. Ele é leve Agil 
aproveito o mergulho como se estivese de cilindro 
simples ,porem com a duração de um sistema de 
circuito fechado. Eu posso ver grandes vantagens 
neste Rebreather mesmo para aqueles que não 
querem se distanciar muito do circuito aberto”

Karl Shreeves 
Technical Development Executive, PADI Worldwide
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DISPLAY SECUNDARIO (COMPUTADOR)

Foi desenvolvido para usar uma PPO2 
fixa e com um único cilindro de  nitrox; 
entre  32-40% de O2. Uma unidade 
inteligente controla e verifica uma 
serie de paramentos antes do 
mergulho

A unidade automaticamente verifica 
a mistura do gás, ajusta conforme 
uma serie de checks incluindo o 
volume do loop detecção de CO2 
durante o pre mergulho  uma vez 
pronto o mergulhador esta seguro 
para mergulhar

PRE DIVE

STATUS SCREEN (1 of 6)

Interface Simples | Fácil de aprender e de mergulhar

Checagem pré mergulho automatica | Rapidamente está pronta para o mergulho

Intuitivo | Sistema de fácil compreenção

Controle automatico do Circuito fechado | Minima produção de bolhas com

controle hidrostatico balanceado  

Fonte alternativa | Fácil troca para circuito aberto com apenas uma mão

LED verde ou vermelho na 
altura dos olhos | Verde = Liberado Para o mergulho

Vermelho= Mude para circuito abeto e termine o mergulho

Filtro de CO2 montavel |  Fácil de montar, fácil substituição

Monitora o filtro de Co2 |  Monitor térmico e sensor CO2

Controle inteligente de PPO2 | Sempre o melhor Balanço de PPO2 tempo de mergulho

Log de Mergulho |  Log automático de mergulho

Contra Pulmão nas costas | Contra pulmão protegido nas costas

COmponentes Modulares |  Fácil configuração, fácil limpeza

Modulo Controlador 
Facil Remoção |  Manutenção Simples

Escolha o Colete |  Disponível Asa Ou Colete Jacket

O Explorer é único do uso de apenas um 
gás Nitrox, é eletronicamente controlado 
tpara otimizar o balanço entre PPO2 e 
tempo de mergulho. A unidade usa 
absorvente de CO2; Fácil configuração; 
monitora o CO2;Autonomia 2 de horas. 

Nitrox controlado eletronicamente 
Semi-Closed Rebreather

 Foi desenvolvido para o mergulhador  
recreacional que busca uma forma fácil 
e segura de explorar o fundo, 
silenciosamente sem perturbar a vida 
marinha com bolhas .   

| Utilize nitrox pronto

PRONTO PARA O MERGULHO RECREACIONAL 

Explorer Hollis é  um verdadeiro Rebreather recreacional. 
Compacto, leve e extremamente facil de usar. 

O Explorer Sport ESCR foi desenvolvido para atender os 
padrões de treinamentos de todas as certificadoras 

DISPLAY PRIMÁRIO (HuD)

O sistema conta com uma fonte 
alternativa de gás integrada que 
pode ser alterada com apenas uma 
mão para o circuito aberto.  
se for detectado algum problema 
ele te avisa de duas maneiras. 

Sistema de facil visualização 
quem sempre indica o status do 
sistema, Luz verde sinaliza 
"tudo OK" ou Luz vermelha "sair 
para fonte alternativa de gás". o 
Regulador e sua boca vibrara 
caso o status do sistema mude 
ao longo do mergulho.




