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På jagt efter hajer
Live-aboard i det sydlige Maldiverne
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Maldiverne
Maldiverne ligger i det indiske
ocean, 650km sydvest for Sri Lanka og består af en række atoller.
En Atol er opstået ved, at der har
været en aktiv vulkan ude i havet.
I vandkanten rundt om vulkanen,
er der opbygget et rev af koraller.
Da vulkanen ikke længere af
aktiv synker den tilbage i havet
og efterlader en ring bestående af koraller med en lagune i
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På Jagt efter hajer
Turen, der skal føre mig langt
sydpå for at se mange af Maldivernes hajer, starter med ankomsten til en varm lufthavn, hvor
første jagt handler om at finde
dykkerselskabet i et mylder af
mennesker. Herefter bliver man
sejlet i Dhoni’en (der intet har at
gøre med en traditionel Maldivisk Dhoni, men er en følgebåd,
hvorfra der dykkes) ud til skibet,
hvor vi skal sove, spise og slappe
af mellem dykkene. Turen hedder
”Deep South”, og programmet
er egentlig ret simpelt – sejl til

Fakta:

Dykning på Maldiverne.
Maldiverne ligger tæt på ækvator, og den sydligste atol ligger
syd for ækvator. Derfor at man
garanteret varmt vejr og vandtemperaturer på mellem 28 og
30 grader året rundt. December
til april har det bedste vejr og
sigt, men er samtidig højsæson,
hvilket afspejles på priserne. Men
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MALDIVERNE

det sydligste af Maldiverne, og
undervejs se hajer! I turbeskrivelsen står der, at man kommer til at
dykke i dybe kanaler og kraftig
strøm for at opsøge de steder,
hvor hajerne ofte opholder sig.
Lidt længere nede i turbeskrivelsen står der yderligere, at man
helst skal være erfaren dykker
med mere en 100 dyk i logbogen,
og det viser sig at være særdeles
anbefalelsesværdigt også at have
et nitrox certifkat.
Første dyk foregår næsten ud for
hovedbyen ved en fiskefabrik, der
laver konserves – ikke umiddel-

er det mantarokker og hvalhajer,
man kommer efter, er chancerne
størst fra maj til november. Og
tager man turen til de sydlige
atoller, er der flest hajer at se i
februar og marts måned.
De fleste live-aboards er booket
lang tid i forvejen, så det er en god
ide at have booket turen hjemmefra. Kingfish har flere forskellige
rejser til Maldiverne på pro-

bart det mest charmerende, eller
for den sags skyld krævende dyk,
men faktisk viste det sig, at byde
på meget interessant liv. Det var
dog stilhed før stormen, for herefter gik jagten ind på at se hajer
i deres naturlige element.

der en dyb kløft, der danner en
kanal på tværs af revet, som hvis
en kniv havde skåret en trekant
ud. Kanalens bund er på omkring
30 meter, men foran indgangen
til kanalen er der langt dybere.
Da kanalen virker som forbindelse mellem vandet på hver
side af øen, kan der, afhængig af
vindretningen og tidevand, opstå
kraftig strøm igennem kanalen.
Og det er netop her, foran kanalens munding på 30 meter, der
findes de mest ideelle forhold for
at se hajer. Opgaven er at afkode
strømmens retning, hoppe i på
det rette tidspunkt og lade sig
glide med strømmen, indtil man
når et punkt i midten af kanalens munding, og her er det blot
at vente på, at hajerne kommer
glidende forbi. På den hvide tavle
både lyder og ser det nemt ud,
men virkeligheden er en anden,
når man først hopper i vandet.
Hvert hold, bestående af fire til

side af øen, men man går glip af
dykkets højdepunkt: Hajerne.

Krog i revet
Når man har nået bunden af
kløften, finder man det lille, men

strøm, er det formentlig langt
mere skånsomt for revet end at
forsøge at holde fast med hænderne, og samtidig er indgangene til
kanalerne ikke de steder, hvor der
findes sårbare koraller.
Indsatsen for have svømmet ned
til 30 meter og fået etableret fæste med krogen bliver kort efter
belønnet, da den første mørke
skygge glider forbi i det fjerne.
Inden længe kommer hajerne
tættere og tættere på, og svømmer graciøst og ubesværet forbi,
som om strømmen ikke eksisterer

Kanalen der deler revet
Der bliver ringet med skibsklokken ombord på båden – signal
til, at pausen er slut og det er tid
til breefing. På den hvide tavle
er tegnet en simpel tegning af
rev kanten, der ligger på blot 10
meter, men i midten af revet er

grammet, og priserne starter fra
16.000,- kr. Til den pris, får man
også en imponerende dykkeroplevelse og afslapning ombord på
båden.
Se mere på www.kingfish.dk
Vær opmærksom på, at nogle ture
stiller større krav til certifikat og
erfaring end andre.

Brugen af
rev-kroge kan
diskuteres, men hvis
man vil ligge på sam
men sted længere tid i
den kraftige strøm, er
det nødvendigt
seks dykkere, har deres egen
guide – og der er virkelig brug
for guiden til at sørge for, at man
kommer i vandet det rigtige sted,
men samtidig også når den rette
dybde på det rette tidspunkt. Hvis
man ikke er på samme dybde som
kanalens bund, når man nærmer
sig kanalen, vil man blive ført
med strømmen gennem kanalen – og det er umuligt at kæmpe
imod, for strømmen er ofte meget
stærk. Det er sikkerhedsmæssigt
ikke et problem, da man bare
bliver samlet op på den anden

særdeles nødvendige værktøj
frem, som man fik udleveret før
dykket – en rev-krog. Her gælder
det om at finde en tilpas stor sten
eller klippefremspring, hvor man
kan sætte krogen fast. Når det er
gjort, er det blot at fylde lidt luft i
vesten, så snoren bliver stram, og
man hænger og svæver halvanden
meter over bunden i den kraftige
strøm som en ballon. Brugen af
rev-kroge kan diskuteres, men
hvis man vil ligge på sammen
sted længere tid i den kraftige

og vandet ikke yder nogen modstand. Opvisningen fortsætter
længe, og man nærmest fornemmer, at hajerne venter på det
rette bytte.
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nyder forfriskningen og kigger
ud over vandet, kan man nyde
udsigten til de mange små øer, som
omringer skibet. Dhoni’en er sejlet
lidt væk for at fylde flasker – man
skulle nødig blive generet at støjen
fra kompressorerne.
Der begynder at komme lidt rutine

Enkelte gange er der en haj, der
sætter farten en smule op eller
vender hurtigt rundt for at komme tilbage, men ellers er det en
forestilling, der blot bliver ved.
Selvom man kunne blive længe
og nyde en af havets ultimative
jægere svømme forbi, sætter
luftmængden i dykkerflasken
en begrænsning,

Andet end hajer

Luksus har sin pris

Hovedattraktionen på turen er
hajerne, og det afspejler også de
fleste dyk, hvor det handler om
at komme ned til kløften i revet
og fastgøre rev-krogen, men der
bliver også tid til et par få andre
dyk, med koraller og fisk. Et af
disse dyk er på en ”pinnacle”,
der er en klippetop, der kommer
op fra havbunden, men hvor
toppen er nogle meter under
overfladen. Hele den ene side af
denne pinnacle er dækket af bord
koraller (table corrals), fuldstændig intakte og uden skader, med
masser af dyreliv. Andre steder
på pinnacle’en er der både bløde
og hårde koraller.

Turen startede ved Male og fulgte
en rute gennem de sydlige atoller
ned til Kadhdhoo lufthavn, hvor
turen sluttede – eller startede
for næste hold, for dykkerbåden
fortsætter endnu sydligere, hvis
det skulle have interesse. Ombord
på båden sørger kok og besætning for god mad og afslapning
mellem dykkene. Dhoni’en, der
følger den store båd på hele
turen, har sin egen besætning,
der søger, for at flaskerne er
fyldt til hvert dyk og endelig
er der guiderne, som sikre den
gode oplevelse under overfladen. Turen er ikke billig, men til
gengæld får man en afslappende

tur og uforglemmelige oplevelser
under overfladen – og især hvis
man gerne vil se hajer svømme
frit i deres naturlige element, er
denne tur ideel. Uanset hvilken
tur man vælger til Maldiverne, er
man sikker på en uforglemmelig
rejse, men læs turbeskrivelsen
grundigt, og find den rejse til
Maldiverne der passer dig bedst
– og kombiner eventuelt med et
ophold på resort på én af øerne.
Kingfish har flere ture og kan
hjælpe med at finde den tur, som
lever op til ønskerne.
Turen var arrangeret af Kingfish
(www.kingfish.dk)

Strømtur igennem
kanalen

Efter at have ligget stille i 20
minutter, frigør vi rev-krogen og
bliver straks ført ind i kanalen,
hvor dybden er mere moderat,
og hvor der dukker koraller og
undervandsvegetation op, og i

i forhold til dykningen, med første
dyk før morgenmaden, andet dyk
midt på formiddagen og midt på
eftermiddagen. Alle dyk begynder
med en breefing efterfulgt af,
at man hopper over på Dhoni’en
og klæder om, tjekker at flasken
er fyldt og måler ilt procenten
på flasken. Mellem dykkene er

DANMARKSPREMIERE FALCON RIB 650

LAVET AF
DYKKERE
TIL DYKKERE
Pris: Båd 119.000 kr.
med 150 HK
fra 209.000 kr.
takt med at dybden bliver lavere,
kommer der også flere farver.
Man skal være hurtig, for inden
længe er man nået igennem
kanalen og til den anden side
af øen, hvor dybden igen bliver
større, og dykket derfor slutter.
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På overfladen venter Dhoni’en,
på dykkerne skal komme op til
overfladen. Når alle dykkerne er
kommet ombord sættes kursen
tilbage til hovedskibet, hvor
kokken og besætningen venter
med forfriskninger. Og mens man

der afslapning på programmet
eller spisning og efter de første
par dage, kan man mærke, at alle
gæsterne ombord har fundet sig
til rette. Turen indbefatter seks
dage med dykning, hvor man får
mulighed for op til 16 dyk.

(incl. 10 speedbådskørekort til klubben)

Nautic Marine

Havnevej 4 · 2670 Greve · Tlf. 51 30 44 55
www.nauticmarine.dk

Bestil en prøvetur,
Det fortryder I ikke
Fotoet viser en båd med extraudstyr,
som ikke er indeholdt i prisen.
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UV FOTO

UV FOTO

Det skal være
RAW under vandet

Værktøjsmenu - f.eks. kan du med fordel sætte hvidpunktet og starte din
regulering ud fra det.
Histogram viser fordelingen af farve spekteret i dit billede.
Billede info.
Reguleringsmenuer - den første er den vigtigste.
Mulighed for at vælge standart profiler og forskellige hvid profiler.
Farvetonen i dit billeder, her kan billeder med et farvestik ændres.

Store fordele ved at fotografere i RAW formatet under vandet
Det kan være svært at styre de
mange faktorer, der er ved at
lave et godt billeder under vandet...-du har alle indstillinger
på kamera, blitz og lys og ikke
mindst dykket i sig selv, dybde,
strøm og alle naturens luner.
Derfor kan man ligeså godt hente den hjælp kameraet giver.

Bedre eksponering
Hvis din eksponering ikke er i
top, og dit billede ser helt hvidt
eller sort ud, kan du i de fleste
tilfælde rette det i RAW bearbejdningen.
I JPG billedet kan store dele af et
område være helt hvidt (brændt
ud), og det kan ikke reddes. Bru-

En af de vigtigste parameter i dit billede og her kan du rede mange billeder ved at
gøre dem lysere eller mørkere - start her inden du ændre på de næste parameter.
De næste 5 har alle med lys og mørke at gøre, prøv dig frem for bedst resultat.

kan være, at der er stor forskel
mellem skyggerne og højlyset når du er på stor dybde. Her kan
RAW også hjælpe dig til et bedre
billede også ved højre ISO tal.

Her kan du styre skarphed og dybe i dit billede og dine farve områder - specielt
”Clarity” og ”Dehaze” giver god effekt i undervandsbilleder.
Se dit regulerede billede før og efter for at vurdere effekten.
Vend tilbage til originalen.
Knapper: ”open image” åbner billede i Photoshop du kan og fortag de sidst ændringer inden du kan gemme billedet i det format du ønsker (PSD, JPG, Tiff osv).

Desuden kan du bearbejde dig til
langt bedre forhold mellem støj
og detaljer, end i et JPG billede.

Reguler tone med flere
forskellig muligheder, kan fin
justeres når billedet er åbnet
i Photoshop.

Brug værktøjerne - f.eks. kan
billedet reguleres i udtoninger i forskellige områder.

Ubearbejdet

En RAW fil indeholder flere
informationer. Det betyder, at
den ukomprimerede RAW fil har
et større dynamik område og et
meget større farverum end en
komprimeret JPG fil.
RAW filen indeholder information om, hvor meget lys hver
pixel har modtaget på sensoren i kameraet, og de data skal
gennem en RAW bearbejdning i et
billedbehandlingsprogram (som
f.eks. Photoshop) eller en RAW
konverter.

14
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Bearbejdet som JPG optagelse

ger du RAW, har du langt bedre
mulighed for at få rette op på det
tabte.
RAW er dog ikke et vidundermiddel til dårligt eksponerede
billeder, men der vil altid kunne
reddes mere af billedet end i et
JPG billede, derfor er RAW super
til undervandsfotografering hvor
der er nok andet at tænke på.

Mindre støj(korn) med raw
Noget af det, der altid er en udfordring ved dykning er lys. Det

Skarphed og støj reduktion
indstilles.

Brug evt. nogle af de standarter der ligger, hvis du
er usikker på hvor du skal
starte. Adobes plejer at være
gode.

En super feauters er mulig
heden for at ændre mørke
hjørner som dit objektiv kan
give.

Der er mulighed for at vælge
forskellige indstillinger, der
kan også gemmes en XMP fil
som din indstillinger kan importes hvis du har et lignende
billede.

Når billedet er åbnet i Photoshop kan du
foretage fin indstilling med f.eks. ”Levels”
- brug evt. info paletten for at måle hvidpunktet så det ikke forsvinder.
Photoshop har masser af muligheder rengør f.eks. snav fra Domeporten - med
”plaster” værktøjet.

Bearbejdet som RAW optagelse

Fakta:

Arbejdsgang med RAW

Kamera
Det viste eksempel er lavet med
et Canon Mark 5 i et Ikelite hus.
Indstil filformat i menuen på dit
kamera.

RAW filer fylder betydeligt mere,
er tungere at gennemse og det giver en noget tungere arbejdsgang.
Du kan med fordel fotografere i
både RAW og JPEG, og efterfølgende bruge JPEG filerne til at
sortere hvilke du vil bearbejde.
Gemmer du din RAW filer kan du
altid gå tilbage og bearbejde det
igen hvis du ikke er tilfreds med
resultatet.
Et kort indput til et stort område.
God fornøjelse.

Redigeringen er vist med
sidste nye version af
Photoshop 2020, 21.1.3.

RAW formatet
RAW-filer er ikke bearbejdet af
kameraets billedbehandlingssystem, men fremstår i rå form med
direkte angivelse af hvor meget
lys hver enkelt pixel på sensoren
har opfanget.
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TEST

Komplet Atomic udstyr
Atomic er en af sværvægterne blandt udstyrs producen
terne, og så tør de gå nye veje. Det sidste har Atomic
tydeligt bevist med vesten BC2, som byder på både nye
materialer og nye innovative løsninger. Det er interes
sant, når en udstyrs producent tør gå nye veje, og
derfor også en test værd.
BC2 Vest
BC2 BCD’en kalder Atomic selv for en ”back to the Future” vest, hvor
mange nye ideer er blevet integreret. Mange af ideerne fungerer
rigtig godt, men en enkelt idé knap så godt: stroppen til at fastholde
flasken er erstattet af et gummibånd, men det kræver stor indsats
at stramme gummibåndet tilstrækkeligt inden låsesystemet lukkes, for at flasken sidder godt fast og ikke falder ud. Men det, der
især gør denne vest unik, er overfladematerialet, som er et dobbelt
lamineret polyurethan belagt produkt, der giver en mat overflade,
som nærmest skyr vand, så vesten er tør få sekunder efter, dykkeren er kommet ud af vandet. Materialet er også UV-bestandigt
og modstår kemikalier og skimmelsvamp/mug. Vesten har ikke
lommer – kun en meget lille ekstra lomme, som er for lille til at
indeholde en maske eller bøje – til gengæld er der mange D-ringe
til at hænge ekstra udstyr fast.
Vesten sidder utrolig godt på ryggen, og flasken har ingen tendenser til at ”vælte” eller bevæge sig. Samtidig ligger man, takket
være vestens vinger, meget stabilt i vandet, og kan nyde fornemmelsen af at være vægtløs.
Pris: kr. 10.999,00

Lille lomme
Den lille lomme er også vestens eneste lomme. Den er meget
lille og kan reelt ikke indeholde noget udstyr, så det må man
finde anden plads til.

M1 – Den alsidige regulator
Med M1 regulatoren, har Atomic taget de bedste elementer fra deres øvrige modeller, for at skabe en perfekt regulator til alle forhold. Materialerne
er særligt udvalgt til ekstreme situationer, og eksempelvis M’et står for
Monel, der er en særdeles stærk og bestandig metal legering, som er meget
modstandsdygtig overfor korrosion. Det er svært at beskrive, hvordan en
regulator giver et behageligt åndedrag, men M1 regulatoren leverer luften på en
behagelig måde med lille åndingsmodstand. På siden af regulatoren, kan man justere
luftmodstanden ved at dreje på en lille knap. Man kan ikke umiddelbart føle den helt
store forskel, men det gør egentlig ikke noget, for der er ikke behov for justeringen. Det store
silikone mundstykke er behageligt at have i munden, og det er nemt at fastholde regulatoren,
selv i kraftig strøm. Prisen er for 1. og 2. trin, uden octopus og manometer.
Pris: kr. 5.499,00

Swivel ball joint
Det bevægelige dreje led ”ball-joint” gør, at man skal bruge færre kræfter på at fastholde regulatoren
i munden – især hvis man drejer hovedet.

TEST
Venome Frameless maske
Med markante røde kanter og store klare glas, er det en maske, som både bliver set, men
som også giver et godt udsyn. Atomic beviser med Venom masken, at de mestrer kunsten
at støbe i silikone – og faktisk består støbningen af to forskellige slags silikoner – en hårdere silikone, som fastholder glasset og sikrer maskens facon, og en blødere silikone, som
giver en komfortabel og blød pakning mod huden. Silikonens tykkelse varierer også efter, hvor
der er behov for struktur og styrke eller blot blødhed. Resultatet er en maske, der giver et imponerende udsyn og ekstrem komfort. Den eneste lille hage er prisen, for den ligger i den dyre
ende. Er man ikke til den markante røde udgave, findes også en mere ”neutral” sort udgave.
Pris: kr. 1.199,00

Blød silikone
Silikone i to forskellige hårdheder og tykkelser, for at sikre størst mulig komfort.

Schott Superwite™ Ultraclear glas
Masken har også Atomics eksklusive Schott Superwite Ultraclear linse, som gør, at op til
96% af det tilgængelige sollys under vand trænger igennem, og giver dig et meget klarere
udsyn.

Rammeløs konstruktion
Der er ingen ramme, men kun et silikone-skørt. Spændet, til nakkeremmen, sidder på
selv skørtet, og dermed meget fleksibelt. Det er i øvrigt nemt at justere nakkeremmen,
ved blot at trykke på knapperne på spændet.

Vinger
Vesten har vinger, som man også kender det fra wing veste - det giver en god
balance i vandet.

Polyurethan overflade
Overfladen er lavet af polyurethan, som er slidstærkt og UV bestandigt. Samtidig suger overfladen ikke vand, og dermed tørrer vesten hurtigt efter hvert dyk.

Små vægtlommer
Den finere afbalancering foretages ved at fylde de små lommer, som sidder
længere oppe på vesten, med bly. Derved kan man opnå og justere balancen i
vandet. Lommerne kan indeholde 2,5kg.

D-ringe
Vesten har mange D-ringe til fastgørelse af udstyr. D-ringene er lavet i metal
og virker særdeles solide.

Integreret vægtsystem
Fjeder belastede låse gør, at blyet bliver på plads, når
det skal, men er let at dumpe, når det er nødvendigt.
Håndtagene sidder, hvor de skal, så de er til at betjene i
en nødsituation. Hver lomme kan indeholde op til 6 kg.

Flaske spænde
Flaske spændet er vestens eneste Achilleus hæl. Meningen med at ”genopfinde”
flaskespændet er god, da det gør det nemmere at montere flasken. Desværre er
det vanskeligt at trække gummibåndet tilstrækkeligt til, inden låsesystemet
lukkes.

Enviromental seal
Første trinnet er forseglet med et såkaldt ”enviromental seal” der forhindrer vand i at komme ind og dermed
hindrer det også frysning.

20
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Udstyret der er blevet testet, var venligst udlånt af Kingfish (www.kingfish.dk)
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TEST

TEST

Paralenz
Med det solide cylindriske yde og den
markante blå drejeknap adskiller
Paralenz kameraet sig fra andre
aktion kameraer på markedet,
som eksempelvis GoPro Hero, der
længe har haft en stor andel af
dette marked. Men Paralenz er et
aktion kamera lavet til dykkere, og
det er her kameraet har sine fordele.
Paralenz kameraet er et aktion
kamera, men i modsætning til
andre kameraer i denne klasse, er Paralenz kameraet lavet
specifikt til dykkere, og dette ses
ved, at man ikke behøver et undervandshus – kameraet er i sig
selv vandtæt til 250 meter. Der
er sensorer, som løbende måler
dybde og temperatur under dykket, og endelig er der app’en, som
tydeligvis er lavet til dykkere.
Betjeningen af kameraet er meget simpel, flyt drejeknappen hen
til tænd/sluk symbolet og hold
den anden knap inde i 3 sekunder. Herefter vælges på drejeknappen hvilken funktion man
ønsker at benytte: kamera, video
eller ”brugervalg” – sidstnævnte
dækker over, at man kan vælge,

Specifikationer:
Optage opløsning:

4K ved 30fps
2K ved 60fps
1080p ved 100 fps
720p ved 200 fps

ISO område:

Auto / 100-800

Batteri tid:

> 2 timer ved 4K og > 3 timer ved 1080p

Max dybde:

250m

Hukommelseskort:

Micro SD-card 64 GB eller 128 GB
(Class U3 eller V30)

om det skal være kamera eller
video funktion med en anden opsætning. Det kunne eksempelvis
være oplagt at vælge, at ”custom”
funktionen optager video i 4K
med 30 fps (billeder pr. sekund)
og ”standard” funktionen optager
i Full HD 100 fps. Begge dele kan
enten indstilles i app’en eller

gennem menuer på skærmen.

God billedkvalitet
Det er virkelig svært at sætte en
finger på video og billede kvaliteten over vand. Belysningen
er korrekt og farverne meget
naturtro uden at være for mættede, og selv kraftigt sollys klarer

kameraet fint. Under overfladen,
som kameraet er skabt til, klarer
det sig også godt, men nogle af
udfordringerne ved at optage
under vand begynder at melde
sig, for når man kommer ned på
dybder, hvor de røde farver er
helt væk, har kameraet svært
ved at justere hvid-balancen og
kompensere for den manglende røde farve. Funktionen DCC
(Depth Color Correction) skulle
netop kunne rette op på de meget
blå farver, men er ikke til megen
hjælp. Det er dog et generelt
problem for alle kameraer, at det
næsten er umuligt at forstærke
de røde farver, når der ingen røde
farver er tilstede – derfor er videolys stadig en vigtig parameter,
så forvent ikke at DCC funktionen giver farver som på en BBC
natur fjernsyns udsendelse. Brug

i øvrigt QR nederst i artiklen til
at se film optaget under testen af
kameraet.
Kameraet optager også billeder i
samme opløsning på 4K. Billederne er fine, men hvid-balancen
kan enten sættes til auto eller
vælges i faste trin, og filerne kan
kun gemmes i JPEG og ikke et
RAW format, der ville giver flere
muligheder for at rette på farverne efterfølgende, og bringe nogle
af de røde farver tilbage.
Både film og billeder står skarpt
og med god farve gengivelse i
forhold til virkeligheden. Paralenz lover, at næste
generation af
kameraet (se
faktaboks)
har mulighed
for at gemme
billeder i RAW.

Gennemtænkt app med
små fejl
Ligesom kameraet, er appen både
vel gennemtænkt og intuitiv at
benytte. Ende-kappen skrues af
kameraet, for at kunne forbinde
kameraet med WiFi på telefonen
– når dette er sket, er det blot at
starte appen. Her bliver man præsenteret for flere muligheder,
heriblandt opsætning af kameraet, hvor man på en nem måde
kan overskue alle parametre, der
kan indstilles. Mere interessant
er dykkerloggen, som består af to
dele – den første viser de aktuelle dyk, hvor data ligger i kameraet. Dykket præsenteres ved en
tidslinje på x-aksen og dybden op

Fakta:

Skan QR-koden
med din mobil
eller tablet for
at se TEST film.
Test foto på 22 m. uden brug af eksterne lys.
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Næste generation
Næste generation af Paralenz
er på vej og kan allerede nu ses
på deres internetside. En af de
væsentlige forskelle er, at der,
i modsætning til den testede
udgave med et simpelt display,
er en regulær farveskærm, som
viser, hvad man filmer. Selve kameraets udformning og håndtering har Paralenz holdt fast i, og
dermed er det samme anvendelsesområder, som det nye kamera
tilfredsstiller. Formentlig bliver
der også plads til ny funktioner,
og billeder optaget i RAW skulle
være én af dem.

SPORTSDYKKEREN NR. 2 · JUNI 2020

25

TEST

Paralenz et kickstarter projekt
Paralenz startede oprindeligt
som et kickstater projekt, der
fra starten havde stor succes og
fik megen støtte. Dette skyldtes
primært den robuste kamera
udformning og nyheden, hvor
farverne blev justeret efter dyb-

ad y-aksen. Hver prik på kurven
er relateret til enten, at der er taget et billede eller video sekvens.
Billeder og video vises med små
ikoner (thumbnailes), men er
ikke synlige uden at man importerer billeder og film, og her
starter første udfordring, for det
er kun muligt at vælge enten alle
eller ingen filer – ingen selektiv
udvælgelse, og har man taget
mange billeder og film, tager det
lang tid at overføre. Når film og
billeder er overført, kan man gå
ind i en anden del af app’en, der
fungerer som egentlig dykkerlog, hvor man
kan

se film og billeder i løbet af dykket ved at klikke på tidslinjen –
smart og intuitivt. Desværre har
Paralenz ikke fuldendt loggen
med mulighed for indtastning
af dykkersted, dykkermakker
og andre informationer, man
normalt skriver ind i dykkerlogbogen – havde de gjort det, ville
man have haft en ”billed dykker
logbog”. I nyeste udgave af app’en
fra Paralenz, er der mulighed for
at tage backup til en gratis cloud
server, så man altid genfinde sin
dykkerlog.

Seriøst bud på et aktion-
kamera
Aktion-kameraet fra Paralenz
er et seriøst bud på et alsidigt
undervandskamera. Det er nemt
og intuitivt at betjene – især

den. Dette betø,d at Paralenz fra
starten indbyggede en dybdemåler og kunne vise på billeder og
film, på hvilke dybde optagelsen
er sket – noget som stadig er en
vigtig parameter for kameraet.
Kameraet er designet og udviklet
i Danmark.

DAG TIL DAG
LEVERING
under vand og med tykke handsker på. Når man starter eller
stopper kameraet, vibrerer det
tydeligt, og indikerer, at man har
foretaget en handling, og det lille
display viser hvad der er foretaget – blot vær opmærksom på, at
teksten i displayet er forholdsvis
lille, og uden skarpe øjne, kan
være svær at læse. Kombinationen af et godt kamera og en
app, der næsten fungere som en
billed-dykker-logbog, gør dette til
en interessant mulighed for dykkere, som gerne vil dokumentere
dykket ikke blot i ord, men i billeder og video. Paralenz leverer en
holder med til kameraet, så det
kan fastgøres på maskeremmen,
og disket optage hele dykket.
Pris: kr. 3.999,00

Godt

Mindre godt

• Særdeles solid konstruktion

• Ingen mulighed for RAW ved optagelse af stil billeder

• Nem at betjene og intuitive menu/opsætning

• Manglende mulig for at indstille hvid balance

• God farve gengivelse både over og under vand
• God app til dels at logge dykket men også at se

billeder og optagelser
• God app til at foretage opsætning af kameraet
• Opladning/data overførsel med standard USB-C

FERIE
UDSTYR

UV SPORT
aquashoppen.dk

FYSISK BUTIK

SOMMERVEJ 19 - 8210 AARHUS V
MANDAG-TORSDAG KL. 10-17
FREDAG KL. 10-18 LØRDAG KL. 10-14

• Ingen skærm, hvor man kan se, hvad der optages
• Lang overførseltid af film og billeder till app’en –

uden mulighed for specifikt at vælge hvilke billeder, der skal overføres, eller annullere overførslen,
hvis man ikke har tid til at vente.

Kameraet til test var venligst udlånt af Paralenz (www.paralenz.com)
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DYKNING

(kun faste indstillinger)

• Man kan høre ”vibratoren” i mikrofonen.
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DIN LOKALE DYKKERBUTIK

%

OUTLET

SVØMNING

SPAR OP TIL

80%

VI ER
SELVFØLGELIG
E-MÆRKET
- FOR DIN
SIKKERHED

Aquashoppen.dk v/Aquatic Marine & Aquasyd

Fakta:

BØRNE
UDSTYR

