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UTRZYMIEMY TWÓJ SYSTEM 
        PRZY ŻYCIU



ANALIZATOR DLA ELEKTROCHIRURGII
SEculiFE ES PRo jESt ANAlizAtoREM dlA ElEktRYczNYch uRządzEń chiRuRGicz-
NYch, któRYch wYSokA dokłAdNość związANA jESt z jAkością kAlibRAcji. PRzEzNA-
czoNY jESt dlA PRoducENtów SPRzętu chiRuRGiczNEGo hF / wYSokiEj częStotli-
wości / oRAz użYtkowNików GENERAtoRów hF chcącYch jE SPRAwdzAć w tAki SAM 
SPoSób, jAk PRoducENt, PoNiEwAż MiERNik zAPEwNiA NiEPEwNość PoMiARową 1%. 

włASNości

 ¬ wskazanie w mV, mV szczytu, mA, współczynnik szczytu i mocy

 ¬ duży wyświetlacz graficzny ze sterowaniem kursorowym opcji i  
 nastaw parametrów

 ¬ 1% odchyłki wyniku pomiaru

 ¬ wyjście danych przez uSb i RS232

 ¬ opcjonalne oprogramowanie na Pc zapewnia dalsze  

 funkcje i rejestrację danych

 ¬ kalibracja cyfrowa – brak potencjometrów nastawczych

 ¬ Graficzna prezentacja na ekranie generowanych przebiegów z  

 możliwością przewijania i powiększania

 ¬ wewnątrz ekranowane obwody wejściowe

 ¬ Pomiar, zapis i wydruk tworzonych przez generator ESu 
 przebiegów z 32.768 próbkami przy pomocy oprogramowania

 ¬ pamięć wewnętrzna na 3 pełne zestawy przebiegów ESu

 ¬ tworzenie indywidualnej tabeli użytkownika rezystancji  
 obciążenia opartej na najczęściej stosowanych oporach

 ¬ konfigurowalne wyświetlanie danych

 ¬ niewielki i lekki tester diatermii chirurgicznych hF /w.cz./

Seculife ES Pro zapewnia dobrą dokładność i funkcjonalność, wymaganą od światowych producentów ESu. Seculife ES Pro używa zewnętrzne precyzyjne rezy-

stancyjne obciążenia i szerokopasmowy przetwornik z rdzeniem pierścieniowym dla osiągnięcia standardu przemysłowego pomiaru prądów wysokiej częstotliwo-

ści. Rezystancyjne obciążenia mogą być niezależne dołączalne lub moga być sterowane komputerem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania. wyniki pomiarów: 

prąd, napięcie, napięcie szczytowe, moc (w) i współczynnik szczytu wskazywane są na szeregu ekranów w sposób określony przez użytkownika. Można je również, 

włącznie z rezystancją obciążenia, wyświetlić na jednym ekranie. Można zapisać przebiegi ESu w formie cyfrowej z 32.768 próbkami, pokazać na ekranie i wy-

eksportować do analizy na Pc. dołączone do przyrządu oprogramowanie na Pc służy do analizowania najbardziej skomplikowanych przebiegów w Excel®.



zAkRES wEjściowY

 › napięcie (RMS)  2,0 - 700,0 mV RMS
 rozdzielczość wejścia  0,1 mV RMS

 › napięcie (szczytowe) 1000,0 mV
 rozdzielczość  0,1 mV

 › częstość  10 kHz - 10MHz

 › dokładność    0,5 mV, ≤ 50 mV
  1% wyniku, > 50 mV, do 1 MHz
  3% wyniku, > 50 mV, 1 do 10 MHz

 › max napięcie wejściowe  33 V międzyszczytowe
  ekranowanie wewnętrzne

 › impedancja wejściowa  50Ω 

zAkRESY obliczENiowE

 › prąd (z 0,1:1 CT) 7000 mA RMS
 rozdzielczość  1 mA

 › prąd (z 1:1 CT)  700,0 mA RMS
 rozdzielczość  0,1 mA

 › moc  999,9 W
 rozdzielczość 0,1 W

 › współczynnik szczytu  1,4 do 500
 rozdzielczość 0,1

 › PRZYRZĄD
 ›

 › wskaźnik  LCD graficzny 128 x 64 pixeli

 › pamięć nastaw  EEPROM, wszystkie parametry

 › podtrzymanie pamięci  10 lat bez prądu

 › temperatura pracy  15 do 30°C

 › temperatura magazynowania  -40 do 60°C

 › obudowa  tworzywo ABS
  front – Lexan, wypraska 

 › rozmiary  8,6 x 23,1 x 20,3cm (wys x szer x gł)

 › waga   ≤ 1,36kg

 › przyłącza wejście:  BNC
  wyjście: szeregowe DB-9 lub USB

 › zasilacz  6 VDC, biegun plus wewnątrz

  300 mA

Kompatybilność wejść

 › przetwornik prądu  HF [50Ω]RF Current Transformer 0.1:1
 tłumienie przetwornik prądu  HF 0,1:1
  1:1
  do wyboru dla użytkownika
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www.seculife.eu  www.gossenmetrawatt.com  info@gossenmetrawatt.com

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15

90449 Nürnberg

GERMANY

Fon: +49 911 8602-111 Fax: +49 911 8602-777

We keep your systems
 alive. We keep your sys-
tems

S
po

rz
ąd

zo
no

 w
 N

ie
m

cz
ec

h 
• 

Zm
ia

ny
 z

as
tr

ze
żo

ne
 •

 1
/2

.1
2 

• 
3-

33
7-

27
3-

22
 




