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Boyutlar

Çizim pediatrik oturma kısmını göster-

mektir. İsteğe bağlı standart oturma 

kısmını kullanırken oturma kısmı yükse-

kliği 45 cm ile 82 cm arasındadır (krank 

aksından ölçerek)
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Ergometre ergoselect 150

Fren sistemi mikroişlemci kontrollü elektromanyetik fren

Yük 6 – 999 watt, hızdan bağımsız

Doğruluk DIN VDE 0750-238 uyarınca

Hız aralığı 30 – 130 devir/dk

Gidon ayarı eğim: 360° / yükseklik: 90 – 126 cm

Oturma kısmı yüksekliği ayarı devamlı mekanik

Hasta yüksekliği yaklaşık 120 cm – 210 cm

Hasta ağırlığı (maks.) maks. 60 kg (pediatrik oturma kısmı) / maks. 160 kg (yetişkin oturma kısmı)

Kontrol paneli

Ekran / hasta ekranı yük, devir/dk, hız, süre, kan basıncı, SpO2 (seçenek), kalp hızı (LCD) / devir/dk (LED)

Klavye membran klavye

Grafi k ekran (yük, kalp hızı) 

Egzersiz testi protokolleri

Kullanıcı tarafından programlanabilir 10

Önceden tanımlanmış basamaklı protokoller

(WHO, Hollmann, vs.)
5

Manuel yük kontrolü 

Eğitim protokolleri

Nabız kontrollü eğitim (entegre POLAR alıcı) 

Önceden programlı performans testleri 

Seçenekler

Otomatik kan basıncı ölçümü 

Oksijen satürasyonu ölçümü 

Kelepçe sabitlemeli standart oturma kısmı 

Arayüzler

Dijital (RS-232 USB) / analog (yük) / uzaktan başlatma  /  / 

ERS rehabilitasyon sistemi iletişim portu

Boyutlar ve Ağırlık

Ergometre Paketlenmiş ergometre

Uzunluk: 90 cm Uzunluk: 107 cm

Genişlik: 42 cm (gidon genişliği yaklaşık 53,5 cm) Genişlik:  60 cm

Yükseklik: 90 – 135 cm Yükseklik: 146 cm

Ağırlık: yaklaşık 80 kg Ağırlık: yaklaşık 98 kg

Çeşitli

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

 Standart   Seçenek


