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1. Disclaimer

Deze presentatie is louter een toelichting bij enkele eigenschappen 
van de Perdix AI en is op geen enkele manier een volledige 

handleiding. Instellingen mogen niet veranderd worden zonder de 
handleiding te lezen en te begrijpen wat de impact is.



1. Disclaimer

RTFM*
https://www.shearwater.com/wp-
content/uploads/2020/03/PerdixAI_Operating_Instructi
ons_RevC.pdf

*Read The Fucking Manual…
…and Release Notes

https://www.shearwater.com/wp-content/uploads/2020/03/PerdixAI_Operating_Instructions_RevC.pdf


2. Bediening

Aanzetten: beide knoppen samen indrukken; of vanaf +/- 90cm onder water

Linkerknop: menu oproepen; volgende menu item; aanpassen

Rechterknop: infoschermen doorlopen; menu selecteren; opslaan



3. Duikmodus

OC Recreational

Air: enkel lucht
Nitrox: 1 Nx gas (max 40%)
3 GasNx: 3 Nx gassen (tot 100%)

Onderste rij is aanpasbaar

OC Technical

5 trimix gassen
Meer controle over settings, ook 
meer ruimte voor errors.

Centrale rij is aanpasbaar

(De modi ‘CC/BO’ en ‘Gauge’ worden niet besproken)



Hoofdscherm – bovenste rij

OC Recreational OC Technical

Huidige Diepte / Stijgsnelheid

1 pijltje = +/- 3,4 meter/min.

Wit: 1 - 3 pijltjes
10,5 meter/min

Geel: 4 - 5 pijltjes
10,6 - 19,5 m/min

Rood: 6+ pijltjes
19,6+ meter/min



Hoofdscherm – bovenste rij

OC Recreational OC Technical

Duikduur / Batterij

Tijd in minuten.

15 seconden per 
letter in ‘TIME’

Wordt na de duik 
’oppervlaktetijd’



Hoofdscherm – bovenste rij

OC Recreational OC Technical

Nultijd / Deco tijd

Diepte eerste trap en Tijd

Waarschuwingen Wordt na de duik 
’oppervlaktetijd’



Hoofdscherm – Aanpasbare info

OC Recreational OC Technical
Volledig aanpasbaar

System Setup è Centre Row



Hoofdscherm – onderste rij

OC Recreational OC Technical
Informatie en Menu schermen

Bijkomende informatie tijdens of na de duik è rechter knop



Hoofdscherm – onderste rij



Waarschuwingen / alarmen

OC Recreational OC Technical

Waarschuwingen

Witte tekst Normale meldingen
Geel

Knipperend 
rood

Waarschuwingen

Kritische alarmen



5. Nuttige instellingen



5. Nuttige instellingen
1. Lucht integratie (AI)
System Setup à AI Setup

• Stel de reservedruk in om een alarm te krijgen wanneer deze bereikt is.
• Opgelet: als AI mode ‘aan’ staat terwijl je geen transmitter gebruikt, zal 

dit een negatieve impact hebben op het batterijverbruik.



5. NuFge instellingen
2. Mini Displays
System Setup à Center Row

• Optioneel, tot 2 ‘mini-displays’ met extra informatie die steeds 
weergegeven wordt op het hoofdscherm.

• Werd geïntroduceerd in Firmware upgrade (v84)



5.Nuttige instellingen
3. Alerts Setup
System Setup à Alerts Setup

• Waarschuwing bij max Diepte.

• Waarschuwing bij max Duikduur

• Waarschuwing bij max NDL

• Geeft een waarsschuwing op het onderste scherm in het GEEL die je 
moet bevestigen.



5. Nuttige instellingen
4. Deco Setup
System Setup à Deco Setup

• Gradient Factors instellen (zie verder)

• Last Stop: diepte waarop je laatste, meest 
ondiep trap, wordt uitgevoerd.

• NDL Display (zie verder)

• Clear Cntr: ‘Deco Clear Counter’, zie volgende 
slide



5. Nuttige instellingen
4. Deco Setup => Clear Counter
System Setup à Deco Setup

• Bij nultijdduik zal deze beginnen optellen vanaf 6 meter (veiligheidsstop)

• Bij decoduik zal deze beginnen optellen na beëindigen trapper.



5. Nuttige instellingen
5. Gasmengsels
System Setup à OC Gases

• Tot 5 lucht, Nitrox of Trimix gassen

• ‘On’: gas is actief en wordt meegerekend in 
decompressiemodel.

• ‘Off”: gas is niet actief en wordt niet 
meegerekend.

• Layout: ‘Percentage 02 / Percentage He’



5. Nuttige instellingen
6. Advanced Configuration 1
System Setup à Advanced Configuration

• Kleuren van de tekst en titels

• End Dive Delay: na hoeveel seconden de 
computer de duik beëindigd na bovenkomen.

• Bat Icon: wanneer je de batterij statuts wilt zien 
(Surf+Warn; Always; Warn Only)

• Gas Select : zie volgende slide



5. Nuttige instellingen
6. Advanced Configuration 1 => Gas Select
System Setup à Advanced Configuation

Classic Style New Style



5. Nuttige instellingen
7. Advanced Configuration 2
System Setup à Advanced Config

• Partiële Zuurstofdruk instellen voor duiken, MOD 
en decompressie.

• NELOS:
• OC Mod: 1.40
• OC Deco: 1.40



En nog veel meer…
Kompas

Deco / NDL planner

Sidemount mode

Rebreather CC/BO



6. Decompressie



Wat is decompressie

Diepte (m)

Over-
verzadiging

Spanning N2 in 
weefsel (bar)

0,8

Gradiënt

Partiële 
omgevingsdruk N2



Decompressiemodellen
• Tekortkomingen

• Geen ‘absolute’ waarheid
• Vaak gebaseerd op de ‘ideale duiker’ en ‘ideale omstandigheden’ 

=> conservatisme

• Gas-modellen

• Bellen-modellen

• Gradient Factors (Gradiëntfactoren)



Gas modellen
Spanning N2 in 
weefsel (bar)

Diepte

M-Waardelijn

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



M-waardelijn
• M-waardelijn of oververzadigingslimiet, geeft voor een bepaalde 

diepte, de maximale spanning van een inert gas dat een hypothetisch 
weefsel kan tolereren zonder dat er decompressieverschijnselen 
optreden.



M-waardelijn



Gas modellen
Spanning N2 in 
weefsel (bar)

Diepte

Oververzadigings-
limiet

Bühlmann ZH16

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



Gas modellen – conservatisme
Pog N2 in weefsel

Diepte

M-Value

P1
Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



Bellen modellen
Pog N2 in weefsel

Diepte

Oververzadigings-
limiet

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



Gradient Factors
Pog N2 in weefsel

Diepte

Oververzadigings-
limiet

30%

GF 30/70

70%

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8

100%



Gradient Factors
• Meeste computers werken met ‘1 cijfer’ om een veiligheidsmarge in te 

stellen op de computer. Bijvoorbeeld P0, P1, P2 (Mares, Suunto, …) of 
High, Medium, Low.

• Deze instellingen gaan de ‘ceiling’ (decompressieplafond) lineair 
verschuiven ten opzichte van de M-waardelijn.

• Bühlmann ZHL-16 met Gradient Factors laten toe om ‘2 cijfers’ aan te 
passen zodat de ‘ceiling’ lineair verschuift van de lage naar de hoge 
gradiënt.

• Bijvoorbeeld: GF 30/70: Low Gradient (GF Lo) is 30 en High Gradient 
(GF Hi) is 70.



Gradient Factors
Pog N2 in weefsel

Diepte

Oververzadigings-
limiet

50%

GF 50/80

80%

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



Gradient Factors
Pog N2 in weefsel

Diepte

Oververzadigings-
limiet

50%

GF 50/80

80%

Partiële 
omgevingsdruk N2

0,8



Gradient Factors



Gradient Factors

GF Lo bepaalt de 
eerste stop.

GF Hi bepaalt de 
verzadiging (% van de M-
value) waarmee je boven 
komt.



Gradient Factors op de Perdix AI
OC Recreatief

• Low: 45/95 (minder conservatief)
• Medium: 40/85 (medium conservatief)
• High: 35/75 (meer conservatief)

- Low komt overeen met de PADI en NOAA nultijdtabellen.
- Vooral gericht op ‘recreatieve’ duiken

OC Technical
• Staat standaard op 30/70
• Mogelijkheid om aan te passen naar eigen wens.

• GF Low ≦ GF High 
• GF High ＞ 30 
• GF Low ＞ 10



Conservatisme - Gradient Factors
• Combinatie van geloof, comfort en bereidheid om een beperkt risico te

lopen

• Shearwater in Tec Mode is standard 30/70. Aanpassen en gebruik zijn
de volle verantwoordelijkheid van de duiker zelf. 

• GF Lo verhogen: eerste diepe decostops minder diep
• GF Lo verlagen: eerste diepe decostops dieper uitgevoeren. 

Opgelet: extra opname van inert gas in de tragere weefsels.

• Recente studies hebben aangetoond dat het absoluut noodzakelijk is 
om voldoende lange ondiepe trappen te maken, zeker bij diepe duiken.

• Informeer bij college duikers, met kennis en ervaring

• Maak planningen met verschillende 'Gradient Factors' en vergelijk met 
planningen op andere duikcomputers



7. Realtime risicobeheer
• Mogelijkheid om real-time je duikplanning of decompressie aan te

passen, te begrijpen of in te spelen op situaties onder water.



7. Realtime risicobeheer
• Via ‘@+5’, ‘Δ+5’, ‘CEIL’, ‘GF99’ en ‘S.GF’

• 3 mogelijkheden:

1. ’NDL’ waarde vervangen
door ander waarde. 
Dive Setup è NDL

2. Via mini-display op centrale rij van het  
hoofdscherm.

3. Via informatieschermen tijdens de duik.
rechterknop



7. RealSme risicobeheer
@+5: Jouw Time To Surface (TTS) als je nog 5 minuten op dezelfde
diepte blijft.
Wat als je nog wat langer op het wrak zit?

Δ+5 : Het verschil tussen ‘@+5’ en ‘TTS’. 
Indien positief ben je aan het verzadigen, indien negatief ontgas je al.

CEIL : ruwe decompressieplafond, niet afgerond per 3 meter. 
Geeft aan of je al wat ondieper aan de lijn kan decompresseren als
het daar druk is. Genereert ‘MISSED DECO’ alarm. 

GF99 : je huidige Gradient Factor: hoe dicht zit je nu tegen de M-
waardelijn. 
Impact inschatten indien je boven je deco-stop zou opstijgen. 

SurfGF : de Gradient Factor waarmee je bovenkomt als je nu zou
opstijgen. 
Binnen de M-waardelijn bovenkomen bij een noodopstijging. 

Noodgeval



7. Realtime risicobeheer
Oefening



7. RealSme risicobeheer
• Huidige Diepte:

• 13.2 meter
• Time to Surface: 

• 27 minuten
• Hoeveel is onze totale trap: 

• 26 minuten (27’ – 1’ opstijgen)
• Eerstvolgende Decostop?

• 2 minuten op 12 meter
• Ceiling? 

• 11 meter, we kunnen eventueel op 11 meter decompresseren
• Wat gebeurt er als we 5 minuten langer op deze diepte blijven?

• Dan zou onze TTS met 4 minuten verminderen: we zijn aan het 
ontgassen.

• Wat is onze huidige Gradient Factor: 
• 37%

• Wat is de GF als we nu een noodstijging naar de oppervlakte maken?
• 180%, zeker niet aan te raden dus!!!



Kristof.luycx@gmail.com


