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SPECTRA ESSENTIAL 
 

Szyna do dwiczeo biernych stawu biodrowego i kolanowego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja użytkowania i konserwacji 

 
 
 
 
 
 

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wglądu  
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DEFINICJA 

KINETEC Spectra Essential umożliwia wykonywanie dwiczeo biernych dla ruchów wyprostu i zgięcia stawu 

kolanowego w zakresie od -10° do 120°. 

WSKAZANIA 

 Alloplastyka stawu kolanowego 

 Złamania śródstawowe w obrębie stawu kolanowego 

 Zabiegi artrolizy 

 Chirurgia stawu biodrowego (łącznie z alloplastyką) 

 Rekonstrukcje więzadeł 

 Chirurgia artroskopowa stawu kolanowego 

 Oparzenia 

KORZYŚCI KLINICZNE 

 Spowalnia proce zmniejszania się zakresu ruchomości w stawie 

 Zapobiega usztywnieniu stawu. 

 Umożliwia szybkie przywracanie zakresu ruchu po operacji. 

 Zapobiega zwyrodnieniu powierzchni stawowych. 

 Redukuje ból i obrzęki. 

 Pobudza proces regeneracji chrząstki stawowej. 

 Skraca czas hospitalizacji. 

 Zmniejsza potrzebę stosowania środków przeciwbólowych. 

 Umożliwia wprowadzenie ciągłych ruchów biernych we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach 

operacyjnych. 

 Odczyt osiągniętego zakresu ruchomości na wyświetlaczu pilota, motywujący do dalszej pracy. 

 Zapewnia utrzymanie pozycji zapobiegającej skróceniom mięśni i umożliwiającej wypoczynek 

PRZECIWSKAZANIA 

Rak kości, zwyrodnienie powierzchni stawowych, porażenia spastyczne, niestabilne złamania, 

niekontrolowane zapalenia. 

Urządzenie zaprojektowane jest dla osób o wzroście od 140cm do 200 cm. 
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OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA 

UWAGA: Po wyborze programu leczenia należy potwierdzid poprawne wprowadzenie danych (czas trwania 

sesji, częstotliwości, itp.). 

UWAGA: Przed rozpoczęciem zabiegu , należy uruchomid urządzenie bez pacjenta i sprawdzid poprawnośd 

jego działania 

UWAGA: Dla zwiększenia bezpieczeostwa, przed uruchomieniem urządzenia należy przekazad pacjentowi 

pilot. Pacjent musi znad funkcje pilota takie, jak START / STOP / REVERSE (patrz. str. 3) 

UWAGA: Mając na celu uniknięcia zmiany parametrów, zaleca się blokowanie pilota, przed przekazaniem go 

pacjentowi 

UWAGA: Ryzyko eksplozji: Urządzenie nie jest zaprojektowane do pracy w obecności łatwopalnych środków 

medycznych. 

UWAGA: Urządzenie podłącza się tylko do gniazda spełniającego odpowiednie wymogi bezpieczeostwa i 

posiadającego bolec uziemiający 

UWAGA: Należy sprawdzid czy gniazdo elektryczne jest w dobrym stanie, jest odpowiednie dla kabla 

zasilającego. Do podłączenia aparatu z gniazdem zasilającym należy użyd oryginalnego kabla dostarczonego 

wraz z urządzeniem. Kabel winien przebiegad swobodnie wokół urządzenia, co zapobiega jego ewentualnym 

uszkodzeniom 

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzid czy nie jest ono uszkodzone, dotyczy to w 

szczególności obudowy ochronnej urządzenia 

UWAGA: W przypadku interferencji z polem elektromagnetycznym innych urządzeo należy przesunąd 

urządzenie na bezpieczną odległośd. 

UWAGA: Podczas pracy urządzenia nie należy dotykad ruchomych części, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.  

UWAGA: Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji urządzenia  

 ZGODNOŚD Z NORMAMI 

KINETEC Spectra Essentials jest zgodna z normami dyrektywy 93/42/EWG, oraz posiada znak CE. 

KINETEC Spectra Essential spełnia obowiązujące standardy dotyczące pola elektromagnetycznego dla 

wyrobów medycznych (IEC 601.1.2) dotyczące bezpieczeostwa elektrycznego. 

KINETEC Spectra Essential jest zgodna z normami dyrektywy maszynowej 2006/42/EC. 
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OPIS 

KINETEC Specta Essential składa się z 

następujących elementów: 

1. Podparcie podudzia 

2. Podparcie uda 

3. Poparcie stopy i miejsce na pilota 

podczas transportu. 

4. Pilot 

5. Regulacja ustawienia podparcia uda 

6. Regulacja podparcia podudzia 

7. Regulacja ustawienia podparcia stopy 

8. Uchwyty do transportu 

9. Przycisk wł. / wył. i bezpieczniki 

10. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (2 linie po 16 znaków) 

11. Przyciski zwiększ / zmniejsz 

12. Przycisk ustawieo dla ruchu WYPROSTU 

13. Przycisk ustawieo dla ruchu ZGIECIA   

14. STOP 

15. START 

16. PRZERWA 

17. PRĘDKOŚD 

SZCZEGÓŁY WYŚWIETLACZA: 

A. Linia 16 znaków, wyświetla komunikaty podczas 

uruchomiania oraz o rodzaju ruchu w trakcie trybu rozgrzewki  

B. Linia 16 znaków, wyświetla komunikaty podczas 

uruchomiania urządzenia oraz o rodzaju ruchu podczas pracy 

urządzenia 

C. Obszar 3 znaków informujący o limicie wyprostu 

D. Obszar 4 znaków informujący o funkcjach: RUN, STOP, 

EXT, FLEX … 

E. Obszar 3 znaków informujący o kącie zgięcia stawu 

kolanowego w czasie rzeczywistym, wartośd ta zmienia się 

zgodnie z ruchem 

F. Obszar 3 znaków informujący o limicie zgięcia 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

KINETEC Spectra Essential jest urządzeniem typu B klasy 1 ochrony 

przeciwporażeniowej. Przed podłączeniem urządzenia do źródła 

zasilania należy upewnid się, że wartośd napięcia w sieci elektrycznej 

jest zgodna z informacją zawartą na tabliczce znamionowej (100-240 V~ 

/ 50-60 Hz). 

Najpierw należy podłączyd pilot (4), a następnie kabel zasilający (18). 

UWAGA! NALEŻY SPRAWDZID CZY GNIAZDO ELEKTRYCZNE JEST W DOBRYM 

STANIE, CZY JEST ODPOWIEDNIE DLA KABLA ZASILAJĄCEGO, SPEŁNIA ODPOWIEDNIE 

WYMOGI I CZY POSIADA BOLEC UZIEMIAJĄCY 

Do podłączania aparatu z gniazdem zasilającym należy używad tylko 

oryginalnego kabla dostarczonego wraz z urządzeniem. Kabel winien 

przebiegad swobodnie wokół urządzenia. 

URUCHOMIANIE URZĄDZENIA 

Należy włączyd urządzenie przełącznikiem (9). Wyświetlacz jest włączony, urządzenie przeprowadza test, na 

wyświetlaczu pojawia się komunikat:  

Urządzenie KINETEC Essential jest gotowe do użycia.  

ZMIANA JĘZYKA WYŚWIETLACZA: 

Należy wcisnąd jednoczenie przyciski i , następnie użyd przycisków  lub  by zmienid 

wyświetlany język. 

Potwierdzenie wyboru następuje po przez wciśnięcie przycisku , następnie należy wyłączyd i 

ponownie włączyd urządzenie, by zastosowad wybrany język. 

Dostępne języki: Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpaoski. 

FUNKCJE START / STOP / REVERSE 

KINETEC Spectra jest urządzeniem, które posiada funkcje START/STOP/ PRZECIWNY KIERUNEK RUCHU. 

Kiedy urządzenie pracuje na wyświetlaczu widnieje napis RUN. 

Wciśnij przycisk  na pilocie. Urządzenie zatrzyma się, na wyświetlaczu pojawi się napis STOP. 
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Wciśnij  przycisk  na pilocie. Ruch rozpocznie się w przeciwnym kierunku, na wyświetlaczu pokaże się 

napis START.   

UWAGA! DLA ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEOSTWA NALEŻY PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PRZEKAZAD PILOT PACJENTOWI. 

PROCEDURA ZATRZYMANIA URZĄDZENIA:  

By zatrzymad urządzenia należy wcisnąd przycisk  

By wyłączyd zasilanie urządzenia należy użyd przełącznika ON / OFF (9)  

BLOKOWANIE PILOTA 

Jednoczesne przyciśnięcie klawiszy  i  spowoduje zablokowanie pilota. 

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat LOCK. By odblokowad pilota należy wykonad tą samą czynnośd. Na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat UNLOCK. 

Jeśli wyświetlony jest komunikat: LOCK zmiana parametrów nie jest możliwa, przy próbie zmiany 

parametrów zostanie wyświetlony komunikat: LOCK SOFT 

ZALECA SIĘ BLOKOWANIE PILOTA, PRZED PRZEKAZANIEM GO PACJENTOWI UWAGA: BLOKADA PILOTA POZOSTANIE AKTYWNA 

NAWET PO UŻYCIU PRZYCISKU ON / OFF 

USTAWIANIE PARAMETRÓW RUCHU 

Wybór parametru do zmiany: 

Limit wyprostu , limit zgięcia , prędkośd  lub limit przerwy  w 

wyproście lub zgięciu. 

By zmienid ustawienia wybranego parametru należy nacisnąd  lub . Nowa wartośd będzie 

pulsowad. 

Potwierdzenie nowych ustawieo następuje automatycznie po 5 sekundach lub po naciśnięciu kolejnego 

przycisku funkcyjnego. 

Parametry ruchu można ustawiad, gdy urządzenie jest zatrzymane lub gdy pracuje. 

Kolejne naciśnięcie przycisku  umożliwia zmianę limitu przerwy dla wyprostu lub zgięcia 

MOŻLIWE WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PARAMETRÓW 
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 Możliwe wartości Ustawienia standardowe 

Limit wyprostu - 10° do 115° 30° 

Limit zgięcia - 5° do 120° 70° 

Prędkośd 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę) 2 

Siła 1 do 6 6 

Przerwa w wyproście 0 do 900 sekund (15 minut) 0 

Przerwa w zgięciu  0 do 900 sekund (15 minut) 0 

KORZYSTANIE Z ZESTAWU PLASTIKOWYCH PODKŁADEK KINETEC 

Zestaw plastikowych podkładek w urządzeniu KINETEC jest przystosowany do szybkich regulacji, utrzymania 

optymalnej higieny i zapewnienia komfortu pacjentowi. 

Podkładki wyposażone są w specjalne klipsy, umożliwiające montaż podkładek na rurkach urządzenia oraz w 

pasy mocujące zapewniające szybkie i łatwe dopasowanie urządzenia do wymiarów pacjenta. 

CZYSZCZENIE: 

Dla zapewnienia optymalnej higieny należy stosowad oddzielny zestaw podkładek i pasów dla każdego 

pacjenta. 

Do czyszczenia należy używad środków dezynfekcyjnych w sprayu (Propanolu, Izopropanolu lub środka o 

zbliżonych właściwościach) 

CZĘŚCI ZAMIENNE: 

a. 4670024048 Kompletne podparcie stopy  

b. 4635010561 Zestaw pasów do podparcia 

stopy 

c. 4635010157 Podparcie łydki 

d. 4635024329 Podparcie łydki z pasami 

e. 4635010165 Podparcie uda 

f. 4670024337 Podparcie uda z pasami 

g. 4650001876 Pas mocujący (1 szt.) 

Numery części zamiennych zamawianych w 

zestawach: 

 Mocowanie/ zapięcie z klipsami 4670024345 

 Mocowanie/ zapięcie bez klipsów 4670023701 ( do urządzeo nie wymagających użycia klipsów) 
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KORZYSTANIE Z ZESTAWU MIĘKKICH PODKŁADEK PACJENTA KINETEC 

Zestaw podkładek pacjenta KINETEC jest przystosowany do szybkich regulacji, utrzymania optymalnej 

higieny i zapewnienia komfortu pacjentowi. 

 Właściwe ułożenie pasów przedstawia zdjęcie poniżej. Należy upewnid się, że elementy z rzepem są 

widoczne. 

 Należy umieścid podkładkę, stronę wyłożoną gąbką przy skórze pacjenta 

DLA ZAPEWNIENIA OPTYMALNEJ HIGIENY, NALEŻY STOSOWAD ODDZIELNY ZESTAW PASKÓW I PODKŁADEK 

DLA KAŻDEGO PACJENTA. KAŻDY ZESTAW WYPOSAŻONY JEST W ETYKIETĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ ZAPISANIE DANYCH PACJENTA. 

CZYSZCZENIE 

Sterylizacja podkładek (w razie konieczności) w temperaturze 134°C przez około 18 minut 

Dezynfekcja podkładek: Prad w temperaturze 30°C z dodatkiem środków czystości 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie KINETEC Spectra wyposażone jest w kompletny zestaw pasów i podkładek, zawierający: 

 4 pasy (4650001107) 

 1 podparcie stopy (4650001420) 

 1 podkładka duża (4650001090) 

Numer zamówieniowy pełnego kompletu: 4650001868 

USTAWIENIE PACJENTA 

Urządzenie KINETEC Spectra Essential należy ustawid w pozycji, która będzie wygodna dla pacjenta. 

 Należy zmierzyd( w calach lub cm) długośd uda pacjenta (L) i dostosowad podparcie uda do 

uzyskanego wyniku, regulując długośd podparcia pokrętłem (5), 

 Należy ułożyd pacjenta na urządzeniu, 

 Następnie trzeba podnieśd podparcie stopy (3) do góry, w kierunku pacjenta i dokręcid pokrętła (6), 

 Należy dostosowad zgięcie podeszwowe (40°) lub grzbietowe (30°) stopy, za pomocą pokręteł (7), 

 Należy dostosowad supinację (30°)lub pronację (30°) stopy, za pomocą pokrętła (27). 
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UWAGA!!! 

NALEŻY USTAWID OŚ STAWU BIODROWEGO PACJENTA (21) W OSI ROTACJI (22) URZĄDZENIA KINETEC SPECTRA ESSENTIAL 

NALEŻY USTAWID OŚ STAWU KOLANOWEGO PACJENTA (23) W OSI ROTACJI (34) URZĄDZENIA KINETEC SPECTRA ESSENTIAL 

OPCJE 

 

 

 

 

 

 

 

Wózek do wszystkich szyn CPM   Wózek przyłóżkowy do szyny Podstawa do szyny do dwiczeo w 

(4655001053)    (4665003297)   pozycji siedzącej (4670024098) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Walizka transportowa   Płytka na podparcie stopy dla dzieci 

  (4640001927)    (4670023777) 

KONSERWACJA 

Po 2 000 godzin pracy, KINETEC Spectra Essential wymaga serwisowania (uzupełnienia zużytego smaru na 

ruchomych połączeniach). O konieczności dokonania konserwacji urządzenie informuje wiadomością 

SERV.MOTOR na wyświetlaczu przy włączaniu urządzenia. 

Pomimo tego ostrzeżenia, można kontynuowad prace z urządzeniem przez wciśniecie przycisku START, lecz 

należy jak najszybciej skontaktowad się z serwisem firmy KINETEC w celu wykonania konserwacji. W 
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przypadku kiedy urządzenie jest zepsute i nie przewiduje się jego naprawy lub nie jest i nie będzie więcej 

używane prosimy o odesłanie włącznie z akcesoriami w celu zniszczenia. 

Można uzyskad dostęp do licznika czasu pracy silnika. W tym celu należy jednocześnie wcisnąd przycisk 

 i  wyświetlacz pokazuje  RESET TIME 215H  ( wartośd przykładowa ) 

Licznik może byd skasowany przez naciśnięcie przycisku . 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

W celu otrzymania katalogu części zamiennych prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem. 

Jeśli po podłączeniu urządzenia do prądu i uruchomieniu urządzenia:  

 Wyświetlacz na pilocie nic nie wskazuje, wtedy: 

a. Należy podłączyd do gniazdka inne urządzenie elektryczne, by sprawdzid czy gniazdko 

działa prawidłowo, 

b. Należy sprawdzid czy pilot jest podłączony prawidłowo 

c. Należy wymienid bezpieczniki (25) na 2 bezpieczniki o oznaczeniach T 750mA 250V (6.3 

x 32) (nr ref. KINETEC: 4610007434) 

d. Jeśli nadal brak reakcji ze strony urządzenia, należy skontaktowad się z autoryzowanym 

serwisem. 

 Jeśli po podłączeniu urządzenia do prądu i uruchomieniu urządzenie nie pracuje, a wyświetlacz 

pokazuje komunikat 15 STOP 25 115, należy jeszcze raz nacisnąd przycisk START. Jeśli nadal brak 

reakcji ze strony urządzenia, należy skontaktowad się z autoryzowanym serwisem. 

 Jeśli po wyłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pozostaje komunikat: 

a. SERVICE D1 (niepowodzenie w wymierzaniu kąta) 

b. SERVICE D2 (brak ruchu) 

c. SERVICE D3 (nieprawidłowe zużycie prądu) 

d. SERVICE D4 (awaria podłączenia silnika)  

e. Jeśli po wyłączeniu, włączeniu i ponownej próbie uruchomienia urządzenia za pomocą 

przycisku START pojawia się ten sam komunikat, należy skontaktowad  się jak najszybciej 

z autoryzowanym serwisem. 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 

Zanim przystąpi się do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyd i wyjąd 

kabel zasilający.  
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By zapewnid optymalną higienę, zaleca się czyszczenie urządzenia dla każdego nowego pacjenta. 

Czyszczenie należy przeprowadzad w warunkach środowiskowych określonych w specyfikacji technicznej 

(patrz poniżej). 

Do czyszczenia należy używad środków dezynfekcyjnych (bezalkoholowych lub o zawartości alkoholu do 5%). 

Środek czyszczący rozprowadzamy tylko i wyłącznie na tych częściach urządzenia, które wykonane zostały z 

plastiku, bądź metalu. 

By zapewnid odpowiednią higienę podkładki powinno się czyścid dla każdego pacjenta. Wszystkie elementy 

zużywalne można utylizowad bez zagrożenia dla środowiska. 

RECYCLING 

A. OPAKOWANIE: Elementy z tworzyw sztucznych należy oddzielid od papierowych, bądź tekturowych 

elementów opakowania, następnie należy je wyrzucid do odpowiednich pojemników. 

B. PODKŁADKI PACJENTA KINETEC: Podkładki należy oczyścid, zdezynfekowad i wyrzucid do specjalnego 

pojemnika 

C. URZĄDZENIE: Urządzenie zawiera elementy elektryczne, kable, aluminium, stal i części z tworzyw 

sztucznych. Kiedy urządzenie nie jest już zdatne do użytku, należy zdemontowad i podzielid części na 

grupy, z uwzględnieniem surowców, z jakich zostały wykonane. Posegregowane części należy 

wyrzucid o odpowiednich pojemników. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

URZĄDZENIE: 

Waga:  12 Kg  

Wymiary szyny:  95 cm x 33 cm x 33 cm  

Limit wyprostu: -10°  

Limit zgięcia: 120°  

Prędkośd: od 45° do 155° na minutę  

Wymiary pacjenta: długośd całej nogi: od 71 do 99 cm 

 długośd łydki: od 38 do 53 cm 

 długośd uda: od 33 do 46 cm 
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ZASILANIE: 

Napięcie zasilania: 100-240 V~ 

Częstotliwośd:   50-60 Hz 

Pobór mocy:   50 VA 

Urządzenie typu B klasy I IP 20 

Bezpiecznik T 750mA 250V 6.3x32mm (nr ref.  KINETEC 4610007434) 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE: 

Przechowywanie/warunki transportu: 

 Temperatura: -40 do 70°C  

 Względna wilgotnośd: do 90% 

Warunki eksploatacji: 

 Temperatura pokojowa:  10 do 40°C 

 Względna wilgotnośd: do 80% 

UŻYTE SYMBOLE 
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GWARANCJA 

Gwarancja KINETEC jest dokładnie określona co do wymiany elementu lub elementów, które zostały 

uszkodzone, bez ponoszenia kosztów przez użytkownika. 

KINETEC udziela gwarancji na okres 24 miesięcy do daty zakupu urządzenia. 

Tylko firma KINETEC może wydad decyzję o naprawie urządzenia w ramach gwarancji. 

Gwarant może odmówid wykonania naprawy serwisowej, jeśli uzna że urządzenie zostało uszkodzone w 

wyniku niewłaściwej eksploatacji. 

Gwarancja zostanie utracona w przypadku nieautoryzowanej próby naprawy lub ingerencji wewnątrz 

urządzenia. 

WYTYCZNE I DEKLARACJE PRODUCENTA 

Emisja zakłóceo 

Urządzenie KINETEC Essential przeznaczone jest do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Użytkownik lub odbiorca 
urządzenia powinien zapewnid odpowiednie warunki środowiskowe. 

Rodzaj emisji Podatnośd Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne 

Emisja fal elektromagnetycznych 
CISPR 11 

Grupa 1 

Urządzenie KINETEC Essential wykorzystuje energię z zakresu fal radiowych (RF) 
tylko do swoich wewnętrznych funkcji. Ponieważ poziom emisji RF urządzenia ma 
bardzo niską wartośd, nie ma ono wpływy na pracę innych, blisko umieszczonych, 
elektronicznych urządzeo. 

Emisja fal elektromagnetycznych 
CISPR 11 

Klasa B 
Urządzenie KINETEC Essential jest przeznaczone do użytku we wszelkiego rodzaju 
firmach, instytucjach, itp., a także w środowisku domowym i może byd podłączane 
bezpośrednio do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia. Emisja harmonicznych 

IEC 61000-3-3 
Klasa B 

Ograniczanie wahao napięcia i migotania 
światła 

IEC 61000-3-3 
W normie 

 
Odpornośd na zakłócenia 

Urządzenie KINETEC Essential jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Użytkownik lub odbiorca 
urządzenia powinien zapewnid odpowiednie warunki środowiskowe. 

Rodzaj zakłócenia 
Poziom zakłócenia 

wg IEC60601 
Podatnośd 

Środowisko elektromagnetyczne - 
wytyczne 

Wyładowania elektrostatyczne 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 
±2kV, ±4kV, ±6kV kontakt 

±2kV, ±4kV, ±8kV powietrze 
±2kV, ±4kV, ±6kV kontakt 

±2kV, ±4kV, ±8kV powietrze 

Podłoga powinna byd drewniana, 
betonowa lub z płytek ceramicznych. Jeśli 
jest pokryta syntetycznym materiałem, to 
wilgotnośd względna musi wynosid 
minimum 30%. 

Serie szybkich elektrycznych 
stanów przejściowych 

IEC 61000-4-4 

±2kV dla przyłącza zasilania 
sieciowego 

±1kV dla przyłączy 
wejścia/wyjścia 

±2kV dla przyłącza zasilania 
sieciowego 

±1kV dla przyłączy wejścia/wyjścia 

Sied zasilająca powinna mied jakośd typową 
dla środowiska szpitalnego lub biurowego. 

Udary 
IEC 61000-4-5 

±0,5kV, ±1kV tryb różnicowy 
±0,5kV, ±1kV±, 2kV tryb 

wspólny 

±0,5kV, ±1kV tryb różnicowy 
±0,5kV, ±1kV±, 2kV tryb wspólny 

Sied zasilająca powinna mied jakośd typową 
dla środowiska szpitalnego lub biurowego. 

Przerwy napięcia  
CEI 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% zapadu UT ) 

dla 5 sekund 

<5% UT 
(>95% zapadu UT ) 

dla 5 sekund 

Podczas przerw napęcia urządzenie 
KINETEC Spectra i Spectra DC resetuje się. 
Po ponownym włączeniu urządzenia należy 
sprawdzid parametry ruchu, a następnie 
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należy ponownie nacisnąd przycisk start. 

Odporności na zapady i 
zmiany napięcia 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 0,5 cyklu 
40% UT 

(60% zapadu UT) 
dla 5 cykli 

70% UT 
(30% zapadu UT) 

dla 25 cykli 

<5% UT 
(>95% zapadu UT) 

dla 0,5 cyklu 
40% UT 

(60% zapadu UT) 
dla 5 cykli 

70% UT 
(30% zapadu UT) 

dla 25 cykli 

Sied zasilająca powinna mied jakośd typową 
dla środowiska szpitalnego lub biurowego. 

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 

elektroenergetycznej 
IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej powinny mied poziom 
typowy dla środowiska szpitalnego lub 
biurowego 

Uwaga  UT – napięcie zasilające urzadzenie 

 






