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Dimensões

(em posição de renúncia)
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Ergómetro reclinável ergoselect 1200

Largura da marquesa 50 cm

Ajuste da marquesa (inclinação vertical e lateral) 0 – 45 ° cada, contínuo, motorizado

(para inclinações verticais até 23°; inclinações laterais até 45° podem 

ser ajustadas)

Controlo do motor mediante unidade de controlo com teclado de membrana, 

3 posições  programáveis

Ajuste da altura do assento contínuo, para pacientes entre 120 cm e 210 cm (motorizado)

Peso do paciente (máx.) 140 kg

Unidade de acionamento

Sistema de travagem travão por correntes de Foucault controlado por microprocessador

Carga 6 – 999 watts, independente da cadência

Precisão de acordo com a norma DIN VDE 0750-238

Intervalo de cadência 30 – 130 rpm

Unidade de controlo

Visor / visor do paciente carga, rpm, velocidade, tempo, tensão arterial, frequência cardíaca (LCD) / rpm (LED)

Visor gráfi co (carga, frequência cardíaca) 

Teclado teclado de membrana

Perfi s de testes de esforço

Programável pelo utilizador 10

Perfi s de incremento fi xos (WHO, Hollmann, etc.) 5

Ajuste manual da carga 

Opções

Medição automática da tensão arterial 

Apoios para pernas (de encaixe), apoios para 

braços (aço inoxidável), suporte de infusão


Unidade de controlo destacável ou estendida 

Interfaces

Digital (RS-232, USB) / analógica / início remoto  /  / 

Dimensões e peso

Ergómetro Ergómetro com embalagem

Comprimento: 240 cm Comprimento: 209 cm

Largura:  90 cm Largura:  80 cm

Altura: 180 cm (máx.) Altura: 157 cm

Peso: aprox. 140 kg Peso: aprox. 158 kg

Diversos

Fonte de alimentação 230 V (225 VA máx.)

 Padrão   Opção


