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Aplikacja przeznaczona jest przede 
wszystkim do planowania nurkowań 
rekreacyjnych. Poza wyliczaniem 
profilu i przystanków, pozwala na 
zaplanowanie odpowiedniego zapasu 
gazu, czy kontrolę wpływu mieszaniny 
oddechowej na organizm. Sposób 
symulacji można dostosować do 
indywidualnych potrzeb.

Dla bardziej zaawansowanych 
użytkowników został przygotowany 
zestaw narzędzi analitycznych. 
Można przejrzeć szczegółowo 
wszystkie parametry profilu minuta 
po minucie lub za pośrednictwem 
zaawansowanych wykresów.

System został wyposażony w 
mechanizm ostrzeżeń, który analizuje 
otrzymane wyniki. W przypadku 
wykrycia zagrożeń, tj. nieprawidłowe 
ciśnienie parcjalne, przekroczone 
wskaźniki toksyczności tlenu czy po 
prostu zbyt duża głębokość, 
aplikacja wyświetli alarm oraz 
odpowiedni opis problemu.
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Rodzaje nurkowań
- wielopoziomowe (do 100m)
- powtórzeniowe
- wielodniowe
- nurkowanie górskie (ISA)
- akweny słodkie i słone

Mieszaniny oddechowe
- powietrze
- nitrox (32% - 50%)
- trimix (wybrane)
- tlen 100% (szkoleniowo)

Zestawy oddechowe
- pojedyncze (12l-18l)
- podwójne (2x8,5l-2x15l)
- powietrze atmosferyczne
   (szkoleniowo)
- pojemność pow. (2400l - 4800l)

Dekompresja i przystanki
- przystanki bezpieczeństwa
- przystanki głębokie
   (GF,NAUI,Pyle,SSA)
- przystanki dekompresyjne
   (ZHL16+ warianty A,B,C)

Bezpieczeństwo i limity
- przystanki dekomp. i bezp.
- ciśnienia parcjalne (NOAA)
- toksyczność tlenu (CNS,OTU)
- narkotyczność gazów
- głębokość, czas, saturacja
- zużycie gazów

Aplikacja
- licencja na 2 komputery
- rozszerzona licencja dla
   instruktorów
- zgodność Windows XP,7,8
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