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Technika 
pomiarowo-kontrolna dla 

medycyny i przemysłu 
 

 

 

 

 

 

 
 

GS-X baza do modułowego systemu sprawdzania 

funkcji urządzeń medycznych 

  

  

�  test funkcjonalny  

�  bezpieczeństwo elektryczne  

�  wytrzymała i lekka obudowa metalowa 

 

 

� wersja V4 do maks. 4 modułów  
       lub V5 do maks. 7 modułów testowych 

 

   



 

Dane techniczne 

(Z zastrzeżeniem zmian technicznych i omyłek. 03/2012) 

 

 
S.P.L. Elektronik, Forstweg 1, 14656 Brieselang, Germany 

Tel. +49 33232 39915, Fax +49 33232 39911, www.spl-elektronik.com 
 

- box dla modułów z zasilaniem napięcia 
- system sterowany mikrokontrolerem 
  z 12 bitowym A/D- i D/A - konwerterem 
- cyfrowe wej. / wyj. do podłączenia  
  maks. czterech / siedmiu  modułów          
  sprawdzających 
- RS-232 wyjście do komputera 
- napięcie zasilania AC 230/115 V 75 VA 
 

- wymiary: 24 / 34 x 14 x 32 cm  
  (szer. x wys. x gł.) 
- ciężar: ok. 2 kg 
- stopien ochrony: IP20 
- temperatura otoczenia pracy urządzenia: 20-40°C 
- temperatura przechowywania: 5-50 °C 
- relatywna wilgotność powietrza  
  przy pracy urządzenia: 20 - 80% 

 

 

GS-X system sprawdzający – opis funkcji  

 
GS-X system służy do sprawdzania funkcji 
urządzeń medycznych jak i sprawdzania 
bezpieczeństwa elektrycznego. Systemem 
tym można przede wszystkim sprawdzać 
pompy infuzyjne, defibrylatory, zewnętrzne 
rozruszniki serc, urządzenia do elektrycznej 
terapii i chirurgiczne urządzenia wysokiej 
częstotliwości. 
 
GS-X to uniwersalny system sprawdzająco - 
kontrolny. Wszystkie dane do zarządzania 
programem są koordynowane przez 
sprawdzający program komputerowy. Dzięki 
oprogramowaniu, wcześniej zapisany 
przebieg badania może zostać 
przeprowadzony automatycznie.  
Praca z bazą danych umożliwia podczas 
badania okresowego bardzo wygodną i 
efektywną kontrolę urządzeń. 
 
 
 
 

 
 
GS-X system sprawdzający jest zbudowany 
modułowo i składa się z jednostki bazowej 
oraz różnych modułów sprawdzających, które 
według potrzeby możemy podłączyć do 
jednostki bazowej.  
Napięcie zasilania oraz interfejs RS-232 
służący do komunikacji z IBM-kompatybilnym 
komputerem znajduje się w jednostce 
bazowej. 
 
GS-X system składa się z nastepujących 
komponentów: 
 
GS-X Jednostka bazowa: 
 Moduł-box 
GS Moduł INFU: 

Moduł do sprawdzania pomp infuzyjnych 
GS Moduł DEFI: 

Moduł do sprawdzania defibrylatorów 
GS Moduł PACE: 

Moduł do sprawdzania zewnętrznych 
rozruszników serc 

GS Moduł STIMU:  
Moduł do sprawdzania elektrycznych 
urządzeń terapeutycznych 

GS Moduł HF: 
Moduł do sprawdzania chirurgicznych 
urządzeń wysokiej częstotliwości  

GS Moduł SAFE: 
Moduł do sprawdzania bezpieczeństwa  
elektrycznego 

GS Moduł ES 
Moduł do sprawdzania urządzeń EKG 

 


