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IANTD
Advanced Recreational
Trimix Diver
A. Doel – op een veilige manier duiken tot 45m
Je bouwt verder op de skills en ervaring die je hebt geleerd in je Advanced EANx cursus.
Het “Advanced Recreational Trimix” programma is ontworpen om je kennis te laten maken met Trimix, je zal
ervaren hoe veel aangenamer en veiliger het is om voor diepere duiken (vanaf 30m voel je echt een wezenlijk
verschil) met Helium in je ademgas te werken. Je plant decompressie duiken tot 15’ deco-tijd met trimix als
bodemgas en EAN50 als decogas.
B. Vooropleiding
Je bent in het bezit van een Advanced EANx Diver brevet of je bent bezig met je opleiding. De duikers die het
ADV EANx programma al een langere tijd geleden afgerond hebben dienen te overleggen met hun instructeur
aangaande het inlassen van een zwembadsessie of bijkomende ondiepe buitenwaterduiken.
Je hebt een duikverzekering (DAN of ander) of we voorzien voor jou een dekking tijdens deze cursus (kostprijs
: na te vragen).
C. Inhoud van het programma
•

Naast een herhaling van de theoretische basis die je in je ADV EANx hebt opgebouwd leer je over:
o Inert Gas Narcose
o Helium
o Trimix, gasanalyse, END, samenstellen van de ideale mix, standaard mengsels
o Duikplanning, deco software,
Je beschikt over je cursusboek, en tevens kan je bij ons exclusief gebruik maken van onze e-learning
modules om je voor te bereiden. Zo kan je leren wanneer het jou best past.

•

2 buitenwaterduiken met Trimix en deco-gas tussen de 30m en 48m plannen en uitvoeren, waarbij je
skills verder getraind worden. (zijn exclusief aan de cursusprijs: kosten gassen, kosten toegang
duikplaats)

D. Uitrusting
De IANTD Student Diver Kit is inbegrepen in je cursusprijs, met deco tabellen voor de standaard Trimix
mengsels.
Voor het materiaal: zie ADV EANx.
E. Vaardigheden
Zie ADV EANx, vaardigheden worden verder geoefend.
Contacteer ons voor meer informatie svendv@gmail.com

