
Počítače Freedom. 

Dekompresní počítače DIVESOFT Freedom splňují nejnáročnější požadavky nejlepších 
technických potápěčů a zároveň velmi zpříjemňují potápěčský zážitek sportovním potápěčům 
a začátečníkům. Vybírat lze ze čtyř variant softwaru, které odpovídají výcvikovým úrovním 
většiny výcvikových systémů. K dispozici je jedna až devět směsí, od vzduchu až po trimix a 
on-line dekomprese pro přístroje s uzavřeným okruhem.  

Všechny verze spojuje mimořádná kvalita zpracování a odolnost testovaná do 600 metrů. 
Skvěle čitelný a přehledný TFT displej, na který si nemusíte svítit a uvidíte jej i v těch 
nejtemnějších hlubinách. O upozornění se starají vibrační alarmy.  

Jedinečný systém upgradů umožňuje začátečníkům pořídit skvělý přístroj za přijatelnou cenu 
a spolu se svými zkušenostmi rozšiřovat jeho možnosti použití. Freedom s vámi doslova bude 
růst.  
 
Vlastnosti:  

• skvěle čitelný plně barevný TFT displej  
• odolné hliníkové tělo  
• dekompresní algoritmus ZHL-16 pro vzduch, nitrox, kyslík, trimix a heliox s možností 

nastavení gradientních faktorů  
• volitelné hloubkové zastávky  
• volba mezi klasickými zastávkami a dekompresí podle stropu  
• SCR a CCR online dekompresní výpočet  
• připojení pro 3 kyslíková čidla  
• vysoce přesný tlakový senzor  
• snadno ovladatelná tlačítka  
• dobíjecí Li-Ion baterie  
• precizní mechanické provedení 
• elektronika v průmyslové kvalitě s dlouhou životností 
• vibrační alarmy  
• barevně kódovaná varování  
• vestavěný pokročilý plánovač ponorů  
• až 9 dekompresních směsí  
• 4 přepínatelné obrazovky během ponoru, včetně grafického profilu ponoru  
• detekce okolního světla a automatické přizpůsobení jasu displeje  
• gauge mode  
• samostatný free diving mode se sofistikovanými funkcemi  
• barevně odlišené režimy pro snadnější orientaci  
• USB port pro přenos dat  
• 3 editovatelné zóny výstupové rychlosti  
• volba poslední dekompresní zastávky (3/6m)  
• přetočení displeje pro pravou a levou ruku  
• hry  
• maximální hloubka 300 m, testováno do 600 m  
• metrické/imperiální jednotky  
• textilní řemínek nebo gumicuky  
• připojení k WETNOTES.COM  



 
Funkce verzí počítačů FREEDOM 

verze směsi vzduch nitrox kyslík trimix SCR/CCR režimy 

BASIC NITROX 1 ANO do 
40% NE NE NE OC, Free, Gauge  

ADVANCED 
NITROX 3 ANO ANO ANO NE NE OC, Free, Gauge  

FULL TRIMIX 10 ANO ANO ANO ANO NE OC, Free, Gauge  

CLOSED CIRCUIT 10 ANO ANO ANO ANO ANO OC, Free, 
Gauge,CCR  

 


