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ERGOMETRIE

ERGOSELECT 200

� zátìž nezávislá na otáèkách

� dvì rùzné øídící hlavy

� pøesnost zátìže dle DIN VDE 0750-238

� elektricky nastavitelná výška sedla, zobrazení výšky sedla

� nastavitelná øídítka (výška i úhel otoèení)

� digitální i analogové rozhraní pro pøipojení EKG a PC-EKG

� možnosti testù pro sportovce, dìti, apod. (volitelné)

� automatické mìøení tlaku (volitelné)

� mìøení SpO  (volitelné)2



ERGOSELECT 200 P

mikroprocesorem øízené brzdy na principu víøivých proudù
20-990 W, nezávislá na otáèkách

dle DIN VDE 0750-238
30-130 otáèek za minutu

pro výšku postavy 120-210 cm
ovýška 90- 126 cm / úhel otoèení øídítek 0-360

LCD (128 x 64)
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90 cm x 40 cm x 133 cm
64 kg

90-230 V (100VA max.)

ERGOMETRIE ERGOSELECT 200

Standardní øídící hlava, typ P

ovládání z EKG i z PC-EKG
zátìžové testy definovatelné uživatelem
zobrazení všech dùležitých údajù
automatické mìøení tlaku (volitelné)
mìøení SpO   (volitelné)2

pulsní oxymetrie  (volitelné)

Rozšíøená øídící hlava, typ K

grafický displej s vysokým rozlišením
klávesnice krytá fólií
uživatelsky definovatelné zátìžové a tréninkové programy
grafické zobrazení prùbìhu zátìžových a tréninkových programù
zabudovaný pøijímaè POLAR    pro program "pulse steady state"
automatické mìøení tlaku (volitelné)
mìøení SpO   (volitelné)2

pulsní oxymetrie  (volitelné)

Technické parametry

brzdící systém
zátìž
pøesnost
rozsah otáèek
výška elektricky nastavitelného sedla
nastavení øídítek

displej
graf. prùbìh zátìže a tepové frekvence
údaje pro pacienta
klávesnice

uživatelsky nastavitelné
pøednastavené (napø. WHO, Hollman, ..)
manuální nastavení zátìže

pulse steady state (nutný POLAR  )
pøednastavené fitness testy

automatické mìøení tlaku
pulsní oxymetrie (SpO )2

digitální RS-232
analogové propojení pro zátìž
synch. impuls pro EKG

rozmìry (d x š x v   max)
hmotnost
napájení

ERGOSELECT 200 K

Grafický LCD (320 x 240)
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zátìž

øídící hlava

zátìžové programy

tréninkové programy

volby

interface

rùzné

o -  volitelnì
• -  standard
-- -  nelze
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