
- Technologia obrazowania w wysokiej rozdzielczości 1k X 1k, system przewoźny.
- Udoskonalona konstrukcja mechaniczna, system do wielu zastosowań. Prosty

interfejs użytkownika skraca czas trwania zabiegu, zwiększa skuteczność.
- Odpowiednia wielkość ramienia C ułatwia jego zastosowanie w środowisku

klinicznym.
- Wysoka jakość obrazu przy najmniejszej możliwej dawce.
- Wysokiej jakości lampa rentgenowska z ogniskiem 0,5/ 1,5 mm
- Duża moc wyjściowa: 3,2 kW.
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Uwaga: Ecotron zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub elementach 
opisanego urządzenia albo zaprzestania produkcji urządzenia w dowolnym czasie bez uprzedniej 

Innowacyjne, mobilne ramię C  Seria ULTRA charakteryzuje się wysokiej jakości obrazem, 
odtwarzalnością wyników oraz długotrwałą stabilnością. Szybkie tempo wzrostu kV 
minimalizuje naświetlenie pacjentów, gwarantuje też najwyższą jakość obrazu i jego 
wydajne odświeżanie.
Panel sterowania jest łatwy w użyciu i eksploatacji. Istnieje możliwość zmiany 
konfiguracji za pomocą dużego, membranowego przełącznika.

GŁÓWNE CECHY ULTRA 60HF
- Monitoring w czasie rzeczywistym, funkcja samo diagnostyki.
- Ochrona przeciążeniowa, podgląd komunikatów o błędach.
- Automatyczna kalibracja bez sprzętu pomiarowego.
- Możliwości zmiany ustawień gwarantuje precyzję przy długotrwałym użytkowaniu.
- Mniejsza, lżejsza i bardziej wygodna konstrukcja oraz łatwa konfiguracja.
- Stała moc dawki - regulacja kV i mA.
- Generator rtg wysokiej częstotliwości.
- Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki systemu, przez Internet.
- Kolimator pozwala zmniejszyć dawkę napromieniowania.
- Łatwy w użyciu panel sterowania zwiększa możliwości kontroli oraz przejrzystość.
- Czujnik termiczny zapobiega przegrzaniu się lampy.

SPECYFIKACJA
Nazwa modelu     ULTRA-60HF

1) Zapotrzebowanie systemu na energię
(1) Napięcie sieciowe 200-240 V 50/60 Hz
(2) Faza sieci              Jedna

2) Generator RTG
(1) Rodzaj   INWERTER HFG wysokiej częstotliwości
(2) Moc wyjściowa             3,2 kW

3) Lampa rentgenowska
(1) Typ lampy rentgenowskiej    Stacjonarna anoda 
(2) Maks kV             110 kV
(3) Ognisko
- Małe            0,5 mm
- Duże            1,5 mm
(4) Kąt docelowy                120

4) Kolimator
(1) Rodzaj            Silnikowy
(2) Otwieranie/Zamykanie         Dwu-drożne
(3) Obrót               3600

(4) Przesłona            Silnikowa
5) Wzmacniacz obrazu

(1) Średnica pola obrazowego (w calach) 9’’ 
(2) Liczba pól obrazowych 3
(3) Rozmiary pól obrazowych (w calach)             9/6/4,5’’
(4) Uchwyt kaset              10 x 12’’

6) Kamera CCD
(1) Rodzaj CCD
(2) Rozmiar w pikselach              1K*1K

7) Monitor (na wózku)
(1) Rodzaj             TFT-LCD
(2) Liczba monitorów 2

8) System obrazowania cyfrowego
(1) Rodzaj AIS

9) Opcje
(1) Miernik dawki pochłoniętej                TAK
(2) Cyfrowy system obrazowania z PACS                TAK
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