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Велоергометр

Технічні характеристики

Деякі з ілюстрацій у цій брошурі показують опції, які потрібно купувати окремо. Вся надана інформація основана на валідних даних на дату публікації.

Ергометр ergoselect 200 P

Система гальмування індукційні гальма з комп'ютерним керуванням із вимірюванням 

Навантаження 6 - 999 Ват, незалежне від швидкості

Точність у відповідності до DIN VDE 0750-238

Діапазон швидкості 30-130 об/хв

Налаштування рукоятки руля нахил: 360° /  висота: 90 × 150 см

Налаштування висоти сидіння безперервне, за допомогою двигуна

Вага пацієнта (макс.) 160 кг /  200 кг із платформою з захистом від перекидання (опція)

Модуль управління

Дисплей  /  дисплей пацієнта навантаження, обороти, швидкість, час, тиск крові,  ЧСС /  обертів на хвил

Клавіатура мембранна клавіатура

Графічний дисплей (навантаження, частота серцевих скорочень)  (тип K)

Протоколи фізичних навантажень

Програмовані користувачем 10

Фіксовані протоколи із зростаючою інтенсивністю фізичних навантажень (ВОЗ, Холман, напр.) 5

Ручне налаштування навантаження 

Протоколи тренувань

Тренування, що контролюються за пульсом (інтегрований ЧСС приймач)  (тип K)

 (тип K)

Опції

Автоматичне вимірювання артеріального тиску крові 

Вимірювання насичення киснем артеріальної крові 

Ергометрія в педіатрії / діагностичні тести для спортсменів 

Інтерфейси

Цифровий (RS-232, USB) / аналоговий / віддалений  /  / 

Miscellaneous

Розміри, макс. (Д x Ш x В) Приблизно 92 см х 46 см х 133 см

Вага 64 кг

Електроживлення 100-240 В / 50-60 Гц / 50 ВА макс.

  Стандарт    Опція

такий, що орієнтується на практику компетентний

Цифрові інтерфейси (RS232, USB) електрично 
ізольовані - всі порти можна знайти в безпечному 
розташуванні під ергометром.
Гумована механічна конструкція гарантує визначну
безпеку та безпроблемну роботу, навіть коли ергометр 
постійно використовується та має витримувати 
високі навантаження.
Всі ергометри ergoline виробляються виключно з 
компонентів високої якості та, звісно, відповідають 
усім відповідним стандартам для ергометрів з 
кривошипами.
Мережа авторизованих, тренованих ergoline 
сервісних інженерів доступна у вашій країні 
для ремонту або іншого обслуговування 
ергометрів (такого, як перевірка 
вимірювальної системи).
 

-Ергометр може бути додатково 
укомплектований системою автоматичного 
вимірювання артеріального тиску, яка 
дозволяє проводити точні вимірювання - 
навіть на високих рівнях фізичних 
навантажень.
Для моніторингу насичення крові киснем 
під час тестів з використання фізичних 
навантажень, ергометр може бути 
укомплектований модулем SpO2.
З використанням 2 різних контрольних
терміналів, одного для тестів з фізичними 
навантаженнями та іншого для тренувань
 / реабілітації, ви будете оптимально готові
 для різних медичних процедур.
Зручна незалежна робота з
попередньо заданими протоколами 
фізичних  навантажень та тренувань 
також, як і  універсальна можливість 
під'єднання до всіх типів запитуючих 
пристроїв ЕКГ або комп'ютерних 
ЕКГ систем.

 

Автоматичне вимірювання артеріального тиску крові   

Налаштування висоти сидіння за допомогою 
двигуна з індикацією висоти

      

Вимірювання насичення киснем 
артеріальної крові (SpO2)

   

Тренування, що контролюються за пульсом (інтегрований ЧСС приймач)

Розробка всієї продукції ergoline відповідає сертифікації  системи управляння якості DIN EN ISO 13485:2003.
Вся продукція ergoline має відмітку CE та відповідає Директиві ЕС про медичне устаткування 93/42/EEC.

Офіційний представник:

ТОВ «ЛАБІОПРО»
м. Київ, Україна

Тел./факс: + 38 (044) 3310587 
Тел./факс: +7 (901)  9030434
Skype: labiopro
Ел. пошта: info@labiopro.com
Вебсайт: http://labiopro.com/



розроблено для комфорту пацієнта

ergoselect  200

Високотехнологічний ергометр ergoline справить на вас враження своєю неперевершеною 
можливістю модульного удосконалення:
Він відповідає всім вашим вимогам і може виконувати функції від потужного ергометра для
 стрес-тестів з ЕКГ і оцінки фізичної працездатності до окремої системи для тренувань 
контрольованих по ЧСС. Інтеграція цілого діапазону різних модулів дає вам прекрасну 
ступінь гнучкості в конфігурації ергометру для ваших спеціальних вимог.

          

              

              

              

 

Протягом багатьох років виробники ЕКГ інтегрували наші ергометри в свої системи для 
тестування з використанням фізичного навантаження - понад 50,000 ергометрів ergoline 
в даний час використовуються в медичній практиці, госпіталях, центрах спортивної 
медицини та реабілітаційних центрах по всьому світу.

              

               

     

    

Кривощипи, що налаштовуються  

Горизонтальне налаштування 
сидіння

  

Руль, що можна налаштовувати безперервно (по висоті)  

Руль, що можна налаштовувати безперервно (кут)   

Ергометр    

Різні типи панелей управління (P та K)      

Цифровий нагрудний пояс для 
вимірювання частоти 
серцевих скорочень

     

Чип карта для тренувань  

Руль, що можна налаштовувати безперервно (кут)  

Вага пацієнта до 200 кг    

Кошик

З цими ергометрами, ви можете налаштовувати висоту 
сидінь з допомогу електричного двигуна.  Це дозволяє 
навіть пацієнтам похилого віку або людям
із захворюваннями нижніх кінцівок налаштовувати 
ергометр без будь-яких проблем.

За допомогою можливості подвійного налаштування 
керма (по куту і висоті) можна завжди пристосувати 
ергометр за допомогою кривошипів для прийняття і
деальної позиції зовнішньої частини тіла і кута ніг.  

Спеціальні доповнення такі, як регулювання сидіння 
і різні кривошипи, дозволяють використовувати 
ергометри для тестування фізичної працездатності 
спортсменів і для проведення тестів з фізичними 
вправами в педіатрії.

 

 

 

Різні типи панелей управління (P та K)


