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Ergómetro ergoselect 4

Sistema de travagem travão por correntes de Foucault controlado por computador

Acionamento tecnologia especial com correia de transmissão de duas fases (sem deslizamento, 

 pouco desgaste)

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 de 360°  / altura do guiador com motor 

Ajuste da altura do selim contínuo, mecânico  / com mola pneumática  / com motor (incl. paciente) 

Altura do paciente para pacientes com altura entre aprox. 120 cm e 210 cm

Peso do paciente (máx.) 160 kg  / 200 kg 
(Para o peso máximo de 200 kg permitido para um paciente, é necessário o ajuste da 

altura do selim com mola pneumática ou assistido por motor.)

Terminal de controlo M (controlo remoto) P (ergometria) T (tátil, a cores)

Visor, numérico carga, cadência (RPM), tempo, tensão arterial, 

 frequência cardíaca (LCD)
Visor a cores de 7”

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

Visor do paciente cadência (RPM), altura do selim (com motor de selim opcional)

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   

Medição de SpO2 —  

Conjunto cardio (recetor FC / faixa torácica) —  

Interfaces

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

Dimensões e peso

Ergómetro Ergómetro com embalagem

Comprimento: 105 cm Comprimento: 116 cm

Largura:  49 cm (largura do guiador aprox. 53 cm) Largura:  60 cm

Altura:  127 cm (114 – 140 cm com guiador regulável eletricamente) Altura: 148 cm

Peso: aprox. 66 kg Peso: aprox. 80 kg

Diversos

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

(máx. 140 VA para ergómetros com ajuste do guiador assistido por motor)

 Padrão  Opção


