


Režim ponoru: Vzduch, Nitrox, trimix, CCR
Algoritmy: Buhlmann, ZHL-16B a VPM-B
Nastavení algoritmů: 6 přednastavených 
úrovní bezpečnosti
Varování: Vibrace, zvuk, vizuálně
GNSS: GPS, GLONASS, QZSS, SBAS, BEIDOU
Display: 2,8“, 320x 240 pixelů

iX3M Deep, iX3M Tech+. iX3M Reb



Umění GNSS umožňuje využít všechny typy satelitních systémů (GPS, GLONASS, QZSS, SBAS, BEIDOU), které poskytují všechny 
velké mocnosti (USA, Rusko, Japonsko, Čína) pro dokonalý celosvětový signál.

• Nastavte souřadnice bodu a jděte.
• Uložte si Vaše aktuální souřadnice a pak se sem vraťte (např. 

místo ponoru nebo lodě)
• Sleduj svoji pozici, rychlost a směr. (Např. pro záchranný tým)

Pozn. Satelitní signál není dostupný pod vodou.



iX3M nabízí obojí jak Buhlmannův ZHL16, tak VPM-B algoritmus.

Oboje předinstalováno, v kompletní verzi a běžící v reálném čase.

Je čas zvolit si v IX3M menu, jaký algoritmus použijete pro Váš ponor.



Více ponorů za den ve více dnech: vůbec žádný problém.
Funkce časově reálného algoritmu iX3M počítá Váš stav nasycení tkání a 

zahrnuje tuto skutečnost do Vašich následujících opakovaných ponorů.





Jedno tlačítko na vynulování záznamu hloubky,
Jedno tlačítko na vynulování času,

Jedno tlačítko na kompas.

To je vše.



Úplná tabulka dekompresního profilu
Ne pouze celkový TTS, ale celý přehled všech 
dekompresních zastávek a časů včetně použitých 
dýchacích směsí.
Aktualizuje se v reálném čase během celého ponoru.

Saturace tkání
Vaše aktuální saturace tkání.
Během dekomprese můžete vidět, kterou tkáň musíte 
desaturovat, aby Vám bylo umožněno pokračovat ve výstupu.



HD profil ponoru
Grafika aktuálního profilu ponoru na obrazovce v rozměru 2,8“ 
se 144dpi rozlišením
Aktualizace je v reálném čase během ponoru.

A mnoho dalšího
Samozřejmě iX3M má také další informace, které 
možná chcete. 
Aktivní dýchací směs, parciální tlak kyslíku, rychlost 
výstupu
Aktuální úroveň konzervatizmu, OTU, CNS
Teplota, průměrná hloubka a maximální hloubka



iX3M Vás nikdy nenechá samotného
Ani v neočekávaných situacích

Můžete měnit konzervatizmus, dokonce i během 
ponoru.

Co když se něco špatně na Vašem ponoru a vy nemáte dostatek 
plynu, abyste dodržely předepsaný čas k návratu na hladinu TTS?

iX3M Vám umožní změnit konzervatizmus během ponoru a tím 
zmenšit TTS a dovede Vás k hladině v bezpečí.
Máte kompletní kontrolu nad Vaším technickým ponorem.







Upozornění vibracemi
iX3M má alarmy pouze pokud chcete

k tradičnímu vizuálnímu a akustickému upozorněním 
na alarm iX3M přidává ještě silné vibrační upozornění. 

Tak silné, že je ucítíte i v suchém obleku.
Bzzz… bzzz… bzzz…



Nabíjecí baterie přes USB s dlouhou životností
Má Váš chytrý telefon jednorázovou baterii?
Více než 40 hodin v aktivním stavu.
Vždy viditelný stav baterie v levém horním rohu.

Jeden kabel k připojení všeho

K připojení k PC a nabití baterie



Nejlepší kompas, který jste kdy viděli
3D, 1°rozlišení a +/- 1°přesnosti

Náklon je kompenzován až do 85°, což je podpořeno kompletní 
vnitřní platformou.
Vizuální a numerické označení přímého a zpátečního směru.





Magnetometr 
Hledáte něco velkého a 
vyrobeného ze železa?
iX3M může meřit
magnetické pole Země a 
jeho magnetické odchylky 
způsobené 
feromagnetickým 
materiálem jako je železo.

Luxmetr
Kolik máme světla?
iX3M umí změřit okolní světlo.

Předpověď počasí
Slunečno, zataženo, déšť



Měřič nadmořské výšky
Automaticky kompenzuje nadmořskou 
výšku pro potápění ve vyšších 
nadmořských výškách.

Teploměr
Celsius nebo Fahrenheit

Barometr
Pro barometrický tlak



Náklonoměr
iX3M akcelerometr zaznamenává Vaši 
polohu jak vertikální, tak horizontální.

Fáze měsíce
Novum, úplněk, couvání, dorůstání
Můžete zkontrolovat vývoj a stav 
měsíčních fáze.

Stopky
Připravte se, pozor, start!
Přehledné dílčí časy a i mezičasy.




