
 
System rentgenowski do zdjęć kostno-płucnych Koss Classic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawca  Rentgen-Serwis Zygmunt Koss Rafał Koss 
Model  Koss Classic 

 
 
 
Generator  (model do wyboru):  
- zasilanie z sieci 3x400V 50 Hz 
- moc 32 kW (maksymalna moc dostępna podczas 
ekspozycji) 
- zakres napięć 40-125 kV  
- zakres prądów 25-400 mA, 300 mA przy 100 kV 
- zakres mAs 0,4 – 600 
- pulpit z programami anatomicznymi 
 
Lampa rtg Varian:  
- z anodą wirującą o pojemności cieplnej 130 kHU 
- dwuogniskowa, ogniska: 0.6/1.2 mm,  
 
Stół rtg: 
 Stylix, Control-X (do wyboru) 
 -typ: o stałej wysokości, z blatem pływającym (110 cm 
wzdłuż, 24 cm w poprzek)  
- długość blatu stołu: 220 cm  
- szerokość blatu stołu: 81 cm  
- ładowność stołu z pacjentem: 250 kg  
- wysokość blatu stołu od podłogi: 74,5 cm  
- aretaż: hamulce elektromagnetyczne  
- zakres ruchu szuflady z kasetą: 57 cm  
- rozmiary kaset: od 13x18 cm do 35x43 cm  
- kratka: typu Bucky z napędem oscylacyjnym  
- komora trójpolowa do zdjęć w trybie automatyki (opcja)  
 - kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 86-112 
cm 
 
Phoenix, Control-X (do wyboru) 
 -typ: podnoszony, z blatem pływającym (110 cm wzdłuż, 
24 cm w poprzek)  
- długość blatu stołu: 220 cm  
- szerokość blatu stołu: 81 cm  
- ładowność stołu z pacjentem: 220 kg  
- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 86-112 
cm 
- mnimalna wysokość blatu stołu od podłogi: 54,5 cm  
- maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi: 54,5 cm 

- aretaż: hamulce elektromagnetyczne  
- zakres ruchu szuflady z kasetą: 57 cm  
- rozmiary kaset: od 13x18 cm do 35x43 cm  
- kratka: typu Bucky z napędem oscylacyjnym  
- komora trójpolowa do zdjęć w trybie automatyki (opcja) 
 
Kolumna TS99, Control-X:  
- typ: jezdna, podłogowa lub podłogowo-sufitowa  
- aretaż: hamulce elektromagnetyczne  
- sterowanie hamulcami za pomocą ergonomicznych 
przycisków na konsoli przedniej  
- zakres ruchu kolumny z lampą RTG: 195 cm (standard) 
lub 315 cm (opcja)  
- w pełni wyważone ruchy ramienia lampy  
- zakres wysuwu lampy (opcja): 49.5 cm lub 105 cm  
- obrót lampy w osi poziomej ±180

o 

- położenie ogniska od podłogi – od 25 do 187 cm 
- wskaźnik kąta pochylenia lampy – mechaniczny 
 
 
Kolimator R302F/A, Control-X:  
- wersja manualna 
- regulacja filtracji za pomocą dodatkowych filtrów 
montowanych na zewnątrz kolimatora 
- źródło światła: lampa halogenowa 150W 
- obrót kolimatora +/- 90 st.  
 
Statyw WS99, Control-X:  
- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 100-180 
cm 
- najniższe położenie środka szuflady od podłogi – od 38 
do 187 cm (opcja w cenie dostawy)) 
- hamulce elektromagnetyczne  
- waga – 113 kg 
 
Aparat może być dodatkowo wyposażony np. w stół 
podnoszony, automatykę zdjęciową AEC, generator 
wyższej mocy, większy zakres napięć anodowych (40-150 
kV), itp.

 


