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Boyutlar

(ek kısımları olmadan)
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Yatan ergometre ergoselect 12

Yatak yüzeyi ayarlama (eğim / açı) 0 – 45 °, her biri, devamlı, uzaktan kumanda ile motor tahrikli, 

kullanıcı tarafından programlanabilir 3 pozisyon

Oturma kısmı ayarı devamlı, uzaktan kumanda ile motor tahrikli

Uzaktan kumanda, kablolu / kablosuz  / 

Yatak yüzeyi 200 cm x 65 cm

Yatak yüksekliği (muayene yatağı) 73 cm

Kumaş döşeme kolay bakım, çizilmeye dirençli, antimikrobiyel, JIS Z 2801 uyarınca antibakteriyel, 

dezenfektana dirençli, Alman Tıbbi Cihazlar Yasası (MPG) gerekliliklerini 

DIN EN ISO 10993-5, -10 uyarınca karşılar

Hasta ağırlığı (maks.) 200 kg

Güç kesilmesi durumunda acil alçaltma entegre, şarj edilebilir bataryalar, acil düğmeyle istirahat pozisyonuna alçaltma

Fren ünitesi

Fren sistemi bilgisayar kontrollü elektromanyetik fren

Tahrik özel çok evreli kayış teknolojisi (kayma yok, düşük aşınma)

Yük 6 – 450 watt, hızdan bağımsız

Doğruluk DIN VDE 0750-238'e göre

Hız aralığı 30 – 130 devir/dk

Kumanda terminali Tip “D” Tip “M” Tip “P” Tip “T”

Entegre / ayrı standda  / — — /  — /  — / 

Ekran, sayısal — yük, hız (devir/dk), zaman, kan basıncı (LCD) 7 inç renkli ekran

Ekran, grafik (örneğin yük veya nabız eğrisi) — — — 

Hasta ekranı — hedef aralıkta hız, dönmeli

Klavye — — membran klavye Dokunmatik klavye

Egzersiz testi protokolleri

Kullanıcı tarafından programlanabilir — — 10 10

Manuel yük kontrolü — —  

Eğitim protokolleri

Kullanıcı tarafından programlanabilir — — — 10

Önceden programlı performans testleri — — — 3

Genişletme seçenekleri

Otomatik kan basıncı ölçümü    

Arayüzler

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

Boyutlar ve ağırlık

Yatan ergometre Paketlenmiş yatan ergometre

Uzunluk: 220 cm Uzunluk: 230 cm

Genişlik:  90 cm (ile kısımları) Genişlik:  98 cm

Yükseklik: 180 cm (maks.) Yükseklik: 110 cm

Ağırlık: yaklaşık 255 kg Ağırlık: yaklaşık 295 kg

Çeşitli

Güç kaynağı 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 200 VA maks.

 Standart   Seçenek


