
157 cm

65 cm

92,5 cm59 cm

46 cm

200 cm 8 cm

7 cm
70 cm

53 cm

60 cm

220 cm

max.
 25 cm

ca. 180 cm

max. 134 cm

max. 150 cm

max. 24 cm

42,5 cm

70 cm

Informações do produto

ergoselect 12 – Especifi cações Técnicas

Rev. S9 / 2021-10 ergoselect 12 – Especificações Técnicas Página 1 / 2

Dimensões

(sem acessórios montados)
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Ergómetro reclinável ergoselect 12

Ajuste da superfície do ergómetro 

(várias formas de inclinação)

0 – 45°, contínuo, motorizado, acionado por controlo remoto, 

3 posições programável pelo utilizador

Ajuste do assento contínuo, motorizado, por controlo remoto

Controlo remoto, cabo / sem fi os  / 

Superfície do ergómetro (marquesa) 200 cm x 65 cm

Altura do ergómetro (marquesa de exames) 73 cm

Tecido do estofo manutenção fácil, resistente à fricção, antimicrobiano, antibacteriano, conforme o método 

normalizado JIS Z 2801, e resistente a desinfetantes. Cumpre os requisitos da legislação 

alemã para dispositivos médicos (German Medical Devices Act, MPG), de acordo com a 

DIN EN ISO 10993-5, -10

Peso do paciente (máx.) 200 kg

Rebaixamento de emergência em falha de energia Pilhas recarregáveis integradas, rebaixamento até à posição de descanso com botão de emergência

Unidade de travagem

Sistema de travagem travão por correntes de Foucault controlado por computador

Acionamento tecnologia especial com correia de transmissão em várias fases (sem deslizamento, pouco desgaste)

Carga 6 – 450 watts, independente da cadência

Precisão de acordo com a norma DIN VDE 0750-238

Intervalo de cadência 30 – 130 rpm

Terminal de controlo Tipo «D» Tipo «M» Tipo «P» Tipo «T»

Integrado / em bancada separada  / — — /  — /  — / 

Visor, numérico — carga, cadência (rpm), tempo, tensão arterial (LCD) Visor a cores de 7”

Visor, gráfi co (ex., carga ou curva de pulsação) — — — 

Visor do paciente — cadência com o objetivo a alcançar, giratório

Teclado — — teclado de membrana Teclado tátil

Perfi s de testes de esforço

Programável pelo utilizador — — 10 10

Controlo manual da carga — —  

Perfi s de treino

Programável pelo utilizador — — — 10

Testes de desempenho pré-programados — — — 3

Opções de ampliação

Medição automática da tensão arterial    

Interfaces

Digital (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi  /  / 

Dimensões e peso

Ergómetro reclinável Ergómetro reclinável com embalagem

Comprimento: 220 cm Comprimento: 230 cm

Largura:  90 cm (com acessórios montados) Largura:  98 cm

Altura: 180 cm (máx.) Altura: 110 cm

Peso: aprox. 255 kg Peso: aprox. 295 kg

Diversos

Fonte de alimentação 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 200 VA máx.

 Padrão   Opção


