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BT Enjektör pompası, çift kafalı



Toplam ağırlık maks. 26Kg

220VAC 50HZ

kablosuz, 

Enjektör parametrelerini

İki enjektörün

binas@binasmedikal .com 

veya basınç grafiklerinin

Kolay doldurma 200ml
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■ 80 injection profiles can
be defined and stored by
the user

■

■

■

■ 2 x 200 ml

■

■ 21 bar (304 psi), pro-
grammable from 5 to 21
bar in increments of 1 bar
(72.5 to 304 psi in 14.5
increments)

■

■

■ 1 to 6

■ 0 – 255 s

■ 0 – 255 s

■ 0 – 255 s

■

■

■

■

■

■
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Teknik veriler

Uygulama

BT uygulamalarında

kontrast madde ve salin

solusyonu vernek için, 

tam dijital, programlanabilen,

çift kafalı enjektör 

Enjektör konsepti

Güç kaynağı

Hafıza kapasitesi

Şırınganın doldurulması

akış hızı

Faz sayısı

Enjektör gecikmesi

Faz gecikmesi

OpsiyonlarEnjeksiyon parametreleri
Maks. enjeksiyon
hacmi

Kısmı enjeksiyon hacmi

Maks. basınç

 

Scan gecikmesi

Uzaktan kumanda

Mekanik dizayn

Elektronik olarak

çalışan, iki şırınga

ve iki kafalı ünite

Çok fazlı, program

kontrollü, kontrast

madde ve salin
enjeksiyonu

Aluminyum kasa

Dahili ısıtma sistemi

KVO özelliği

Dokunmatik ekranlı

kumanda paneli

Enjektör parametrelerinin

izlenmesi

Başlama ve durma 

için el kumandası

Manuel piston

hareketi için manuel kol

Çıkarılabilen, hareketli
enjeksiyon kolu
mobil unite

Emniyetli enjeksiyon
pozisyonu, 15 derece

açı verme

Ana güç kaynağından

Güç tüketimi 100VA

dan az

Hacim girişi ile

menüden otomatik

doldurma

veya

manuel doldurma

değişik hızlarda

Doldurma hızı

1-5 ml/sn.

Kontrol valfleri ile

en uygun yüksek

basınçlı tüp sistemi

0.1-10ml/sn. arası

programlanan hız

0.1sn basamakla

Akış hızı girişi

veya faz süresi

Kablosuz, dokunmatik

ekranlı uzaktan kumanda

veya basınç eğrilerini

izleyebilme

Doldurulmuş şırınga

kullanabilme

Arabirim/arabirim açabilme

Tavan askısı

Sürekli kullanım

için güç ünitesi

Teknik değişiklikler

yapılabilir

1 ml basamakla, programlanan

1-200 ml

Türkiye Temsilcisi;

Türkiye Temsilcisi:

Binaş Medikal Sistemler 

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0212 2215929 

Faks: 0212 2216776

www.binasmedikal.com
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