
Komputer nurkowy IQ-1204

Komputer nurkowy TUSA IQ1204 DC Solar Link to następna generacja urządzeń TUSA, zasilanych energią
słoneczną. Główne cechy: możliwość przeniesienia logbooka do smartfona lub tabletu dzięki technologii
Bluetooth® SMART; Akumulator ładowany energią słoneczną, co eliminuje konieczność wymieniania
baterii; możliwość zdefiniowania 4 mieszanek nitroksowych; tryb free divingu; szczelna i wytrzymała
obudowa, chroniąca przed zalaniem.

Używając technologii Bluetooth® SMART, możesz przenosić swoje zalogowane nurkowania z komputera
nurkowego IQ1204 DC Solar Link do jakiegokolwiek smartfona lub tabletu, z zainstalowaną aplikacją TUSA
Diving LOG. Dzięki temu możesz łatwo dzielić się nimi z przyjaciółmi za pośrednictwem mediów
społecznościowych.

Zalety

Dlaczego warto postawić na DC Solar Link?

Akumulator ładowany światłem słonecznym, lub sztucznym.Ta funkcja eliminuje konieczność
wymieniania baterii.
Technologia Bluetooth® SMART pozwala na przeniesienie,za pośrednictwem połączenia Bluetooth®,
zalogowanych parametrów nurkowań (wymagana aplikacja TUSA Diving Log).
Funkcja umożliwia ustawienie czterech różnych mieszanek nitroksowych (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4)
o frakcji tlenu w zakresie 21-100%, które można łatwo przełączać w trakcie nurkowania. Algorytm
dekompresyjny AA Buhlmann ZHL-16C zapewnia bezpieczne i proste wynurzanie
1/10 sekundowy stoper pomiarowy, timer, alarm i zegar światowy (do 48 miast).



Wbudowany pełny automatyczny kalendarz do roku 2099
Inteligentny tryb wysokościowy umożliwia komputerowi automatyczne dostosowanie parametrów do
nurkowania na wysokości.
Wyposażony w dźwiękowe i wizualne alarmy dla najważniejszych parametrów nurkowania.
Tryb free divingu kalkuluje czasy nurkowań i przerw powierzchniowych podczas nurkowania na
wstrzymanym oddechu.
Opcjonalny głęboki przystanek bezpieczeństwa podczas nurkowań bezdekompresyjnych, głębszych
niż 20 metrów
Pełne automatyczne podświetlenie diodami LED
Uszczelniona fabrycznie, trwała i kompaktowa konstrukcja z metalowymi częściami.
Używając technologii Bluetooth® SMART, możesz przenosić swoje zalogowane nurkowania z
komputera nurkowego do jakiegokolwiek smartfona lub tabletu, z zainstalowaną aplikacją TUSA
Diving Log.
Informacje do zapisu: podstawowe dane nurkowe: (punkt nurkowy, czas wejścia i wyjścia, całkowity
czas nurkowania, maksymalna głębokość, średnia głębokość, temperatura wody),informacje o
lokalizacji punktu nurkowego za pomocą funkcji mapy i podpis odręczny instruktora.
Danymi z dziennika nurkowania możesz łatwo dzielić z przyjaciółmi za pośrednictwem mediów
społecznościowych.

Filmy

 

 

Technologie

KOMPUTER 4 GAZOWY
Ta zaawansowana funkcja umożliwia nurkowi zdefiniowanie czterech indywidualnych
mieszanek gazowych (Mix 1, Mix 2, Mix 3, Mix 4), zawierających od 21 do 100% tlenu, które
mogą być w łatwy sposób przełączane pod wodą.

INTELIGENTNY TRYB WYSOKOŚCI
Pozwala na automatyczne dostosowanie komputera do nurkowań na wysokościach.

ALARM DŹWIĘKOWY
W momencie przekroczenia wartości (czas nurkowania, głębokość, koniec czasu bez
dekompresyjnego, zbyt szybkie wynurzanie...), rozlegnie się bardzo dobrze i głośno słyszalny
alarm dźwiękowy.
PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA
Komputery wyposażone są w bardzo jasne podświetlenie obrazu. Funkcja bardzo przydatna
podczas nurkowań nocnych lub przy ograniczonej widoczności. Funkcję aktywuje się
przyciśnięciem tylko jednego przycisku. Po włączeniu podświetlenia komputer świeci
przez parę sekund aby oszczędzać baterię.
BLUETOOTH® SMART
Technologia Bluetooth® SMART umożliwia smartfonom i tabletom z zainstalowaną aplikacją
Diving LOG odbiór danych z komputera nurkowego IQ1204 DC Solar, poprzez połączenie
Bluetooth®.



TRYB FREE DIVINGOWY
Oblicza czas nurkowania, a także przerwy na powierzchni podczas freedivingu

AKUMULATOR SŁONECZNY
Ładowanie baterii światłem słonecznym lub fluorescencyjnym. Zastosowanie akumulatora
słonecznego eliminuje konieczność wymieniania baterii.


