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Ergómetro ergoselect 200

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

Ajuste do guiador inclinação: 360° / altura: 90 – 126 cm

Ajuste da altura do selim contínuo, motorizado

Altura do paciente aprox. 120 cm – 210 cm

Peso do paciente (máx.) 160 kg / 200 kg com placa estabilizadora (opção)

Painel de controlo

Visor / visor do paciente carga, rpm, cadência, tempo, tensão arterial, SpO2 (opção), 

frequência cardíaca (LCD) / rpm (LED)

Teclado teclado de membrana

Visor gráfi co (carga, frequência cardíaca)  (tipo K)

Perfi s de testes de esforço

Programável pelo utilizador 10

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

Controlo manual da carga 

Perfi s de treino

Treino controlado pela frequência cardíaca 

(recetor FC integrado)
 (tipo K)

Testes de desempenho pré-defi nidos  (tipo K)

Opções

Medição automática da tensão arterial 

Medição da saturação de oxigénio 

Ergometria pediátrica / testes de diagnóstico 

para atletas


Interfaces

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

Dimensões e peso

Ergómetro Ergómetro com embalagem

Comprimento: 90 cm Comprimento: 107 cm

Largura: 46 cm (largura do guiador aprox. 53,5 cm) Largura:  60 cm

Altura: 90 – 139 cm Altura: 146 cm

Peso: aprox. 67 kg Peso: aprox. 84 kg

Diversos

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

 Padrão   Opção


