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Product Beschrijving
De Geïntegreerde Onderwaterloopband biedt een ideale omgeving voor oefeningen met verminderd
gewicht, een persoonlijke hydrotherapeutische omgeving waar de vooruitgang van de cliënt gemakkelijk
kan worden gecontroleerd.
Aan weerszijden van de loopband zijn staanplaatsen voorzien, zodat de gebruiker snel en gemakkelijk van
de loopband kan stappen. Goed zichtbare markeringen op de loopband geven de snelheid van de loopband
aan en er kunnen ondersteunende handgrepen worden aangebracht voor comfort en veiligheid van de
gebruiker.

Functie
Voor het uitvoeren van stationaire loop- en/of loopoefeningen op een vaste plaats in het zwembad voor revalidatie-
of trainingsdoeleinden. De regelbare snelheid (tussen 0,2 km p/u en 11 km p/u) stelt de therapeut en de gebruiker
in staat de weerstand aan te passen aan de behoeften van de gebruiker, op basis van de fysieke conditie van de
gebruiker.

Het bedieningsscherm geeft tijdens het gebruik verschillende waarden weer, zoals de werkelijke snelheid, de
afgelegde afstand en de verstreken tijd van de sessie.

De onderwater loopband wordt volledig vlak met het oppervlak van de beweegbare vloer of bodem van het
modulaire zwembad geïnstalleerd.

Opties
• Verwijderbare handrails aan beide zijden van de onderwater loopband.
• Touch screen bediening
• Druktoetsbediening
• Afstandsbediening
• Interval trainingsprogramma's

Kenmerken van het product
1. Loopband

2. Staart Roller

3. Teruglooprol

4. Aandrijftrommel

5. Loopbandframe
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Operationele parameters

Treadmill load capacity, 17VAC Drive 250kg (550lbs) with 50%weight bearing

Treadmill load capacity, 24V DC Drive (option) 175kg (386lbs) with 50%weight bearing

Treadmill speed range, 17VAC Drive 0.2 – 11.0 kph (0.06 – 7mph)

Treadmill speed range, 24V DC Drive (option) 0.8 – 8.0 kph (0.5 – 5 mph)

Recommended water depth 1.0 – 1.3 m

Diensten, vermogens en capaciteiten

Elektrische voeding naar hoofdbedieningspaneel 16Amp 220/240Volt Enkele fase 50/60Hz

IP-classificaties, ondergedompelde componenten IP68

Spanning van LOOPBANDMOTOR 17VAC

Spanning van LOOPBANDMOTOR (DCOPTIE) 24V DC

Spanning bij BEDIENINGSPANEEL 12V DC

Spanning van HOOFDBEDIENINGSPANEEL 220/240VAC

Max. afstand van hoofdbedieningspaneel tot loopband 10 m

Max. afstand van hoofdbedieningspaneel tot bediening 15 m

Afmetingen en gewicht

Externe afmetingen 1750 x 1200mm

Loopvlak 1405 x 855 mm

Gewicht 150 kg

Verpakkingsinformatie
Materiaal: Houten kist
Breedte: 1370 mm
Lengte: 2070 mm
Hoogte: 750 mm
Gewicht: 470 kg


