
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Hệ thống X-quang di động

ELMO-T3S



Thông tin
Sản phẩm

TỔNG QUAN
Thiết bị X-quang di động này được thiết kế để chụp X-quang chẩn đoán và cho bệnh nhân cấp cứu trong điều kiện 
không thoải mái hoặc không thể di chuyển.

Bao gồm máy phát tia X, bộ nguồn, thiết bị di động. Có thể di chuyển và dễ dàng di chuyển trong đường hẹp nhờ 
kích thước nhỏ gọn. Có thể được sử dụng rộng rãi theo nguồn điện thông thường (250VAC / 60Hz)

Phương pháp điều khiển đa vi xử lý

Bù điện áp đường dây tự động do mạch kín của dòng x-quang và điện áp

Có thể di chuyển trong không gian hẹp với thiết kế gọn gàng.

Giảm chi phí điện năng vì sử dụng điện chung
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CẤU HÌNH

Máy phát điện HV

Ống X

Cánh tay ống

S / W tay

Chuẩn trực

Bộ điều khiển X-quang

Điều khiển từ xa

Dây cáp điện

Bộ giá đỡ máy tính xách tay (tùy chọn)
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BỘ ĐIỀU KHIỂN

Cửa sổ hiển thị trạng thái

Điều chỉnh Sec / mAs

Phím bật / tắt nguồn chính

Sec / mAs thay đổi S / W

Hiển thị sạc pin

Điều chỉnh mật độ S / W

Mức Pin S / W

Mức tiếp xúc với X-ray  S / W

Sẵn sàng S / W

Đèn Chuẩn trực S / W

Hướng bệnh nhân S / W

Chọn Phần cơ thể S / W

Lưu APR S / W

Chọn Kích thước bệnh nhân S / W

Bật / tắt APR S / W

Điều chỉnh kV S / W

Màn hình mA

Tay cầm

Cửa sổ trạng thái

Đèn Chuẩn trực S / W

Điều chỉnh kV S / W

Điều chỉnh mAs S / W

Chuẩn trực
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THÔNG SỐ CHI TIẾT

Bộ điều khiển

(Model: GX -110P)

Nguồn điện đầu vào
Tần số

Công suất ngắn hạn
Khoảng kV

Khoảng mAs

Máy phát điện 
cao thế 

(Model: HX-110P)

Nguồn điện đầu vào
Tần số

Công suất ngắn hạn
Khoảng kV

Khoảng mAs
Tần số biến tần

Tối đa Đầu ra �a X
Tiêu thụ 

năng lượng điện

Ống 
(Model: OX/110-15)

Tiêu điểm
kV Tối đa

Công suất sưởi Anode
Góc mục �êu

Bộ lọc

Bộ chuẩn trực 
chùm �a

(Model: BL-50P)

Loại
Chùm �a X trường tối đa

Chùm �a X trường tối thiểu
Cường độ chiếu sáng

Lọc cố hữu
Lọc bổ sung

Thân máy chính 

Chuyển động thẳng đứng
Xoay cánh tay

Xoay ống

Chức năng

Điều khiển từ xa

Bộ điều khiển (kV & mAs) Dual (Đầu ống, thân máy chính)

Tùy chọn Pin Module: 12VDC (24A) x 4EA
Khoảng 145kg

Điện 1 chiều 220VAC

Điện 1 chiều 220VAC

100mA tại 50kV

100mA tại 50kV

15 độ

Tự điều chỉnh
SID tại 100cm nhỏ hơn 47 cm x 47 cm

SID tại 100cm nhỏ hơn 5 cm x 5 cm
Hơn 100 lux

+/- 90 độ
+/- 180 độ
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Tel: 0976296659
www.vikohealthcare.com
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LẮP RÁP ĐIỆN
Điện áp đầu vào
Pha & Tần suất
Độ lệch Volt đầu vào cho phép
Công suất điện

Một pha 50Hz/60Hz

Ghi chú
  Mỗi giá trị trong Bảng dữ liệu sản phẩm này là một giá trị tiêu chuẩn và nó có thể thay đổi một chút so với 
  thực tế tại mỗi địa điểm. Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi vìlý do cải thiện mà không cần 
  thông báo trước.
  Một số cấu hình có thể không có sẵn theo quy định tạm hoãn. Liên hệ với đại diện hệ thống y tế DK của bạn 
  để biết thông tin về các cấu hình cụ thể.

Certificated by GMP


