
                                                            

 

               
 

 

H/P/COSMOS MERCURY un H/P/COSMOS QUASAR tehn. specifikācija. 

 
Nr. 

p.k. 

Piedāvātajā 

komplektācijā 

iekļautais aprīkojums 

h/p/cosmos mercury 

med 

h/p/cosmos quasar med 

1. Slīdvirsmas izmērs Garums 150 cm,  

platums 50 cm 

augstums no grīdas 22 cm 

- Soļus amortizējoša un 

neslīdoša slīdvirsma 

pieļaujamais max. svars – 

200 kg 

Garums 170 cm, 

 platums 65 cm 

augstums no grīdas 22 cm 

- Soļus amortizējoša un 

neslīdoša slīdvirsma 

pieļaujamais max. svars – 

200 kg 

2 Slīdvirsmas kustības 

ātrums 

0 … 22,0 km/h (0 … 6,9 

m/sek) 

0 … 25,0 km/h (0 … 6,9 

m/sek) 

3 Kustības paātrinājums 7 līmeņi ( 3 … 131 sek.; no 0 

… max. ātrumam) 

7 līmeņi ( 3 … 131 sek.; no 0 

… max. ātrumam) 

4 Regulējams slīdceliņa 

virsmas slīpums 

1)   0 …25 %; 0 … 13,5°) 

2) elektroniska motora 

bremzēšanas sistēma novērš 

paātrinājuma rašanos pie 

max. slīdvirsmas elevācijas. 

1)   0 …28 %; 0 … 15,6°) 

2) elektroniska motora 

bremzēšanas sistēma novērš 

paātrinājuma rašanos pie max. 

slīdvirsmas elevācijas. 

5 Motora jauda 3,3 Kw 3,3 Kw  

6 Sirdsdarbības 

monitorēšana 

1) Ar Polar tipa krūšu jostu 

2) Automātiska slīdceliņa 

virsmas ātruma un slīpuma 

kontrole atbilstoši 

uzstādītajai sirds darbības 

frekvencei 

 

1) Ar Polar tipa krūšu jostu 

2) Automātiska slīdceliņa 

virsmas ātruma un slīpuma 

kontrole atbilstoši uzstādītajai 

sirds darbības frekvencei 

 

7 Lietotāja termināls 6 šķidro kristālu displeji, 4 

gaismas diodes darbības 

veida uzstādīšanas kontrolei, 

 20 gaismas diodes 

parametru uzstādīšanas 

kontrolei (0,1 km/h vai 

m/sek vai m/min); (laiks 

00:00 – stundas, minūtes 

6 šķidro kristālu displeji, 4 

gaismas diodes darbības veida 

uzstādīšanas kontrolei, 

 20 gaismas diodes parametru 

uzstādīšanas kontrolei (0,1 

km/h vai m/sek vai m/min); 

(laiks 00:00 – stundas, minūtes 

&sekundes); (elevācija – 0,1% 



&sekundes); (elevācija – 

0,1% / °); (attālums – 1metrs 

– 999,9 km vai mailes); 

(programmas solis / numurs); 

(enerģija – 1KJ / kcal); 

(fitnesa indekss (1)); (jauda – 

(1 Wats)); (sirds darbība - 

frekvence min.) 

/ °); (attālums – 1metrs – 999,9 

km vai mailes); (programmas 

solis / numurs); (enerģija – 

1KJ / kcal); (fitnesa indekss 

(1)); (jauda – (1 Wats)); (sirds 

darbība - frekvence min.) 

8 Strāvas parametri 220 / 240 V; 50 / 60 Hz, 1 

fāze, 16 A 

220 / 240 V; 50 / 60 Hz, 1 

fāze, 16 A 

9 Programmu 

nodrošinājums 

20 programmas / profili: 

 - 6 pamatprogrammas - 

vingrojumu profili 

(izmaināmi / 131 variācija) 

- 10 testa profili (Cooper, 

UKK 2 km staigāšanas tests, 

Conconi, u.c.) 

- 4 lietotāja uzstādāmi 

profili  

20 programmas / profili: 

 - 6 pamatprogrammas - 

vingrojumu profili (izmaināmi 

/ 131 variācija) 

- 10 testa profili (Cooper, 

UKK 2 km staigāšanas tests, 

Conconi, u.c.) 

- 4 lietotāja uzstādāmi profili  

10 Programmatūras 

nodrošinājums 

slīdvirsmas vadīšanai 

no datora  

(CD formātā) 

h-p-cosmos para control 

vadīšanai caur datoru. 

 

Prasības datoram: 

Windows 95 / 98 / 2000 / 

NT4,0 / XP 

VGA standarta video karte 

800 x 600 

Min. 64 MB RAM 

Min 50 MB brīva atmiņa 

cietajā diskā 

CD-ROM 

Pentium tipa procesors 

 

h-p-cosmos para control 

vadīšanai caur datoru. 

 

Prasības datoram: 

Windows 95 / 98 / 2000 / 

NT4,0 / XP 

VGA standarta video karte 800 

x 600 

Min. 64 MB RAM 

Min 50 MB brīva atmiņa 

cietajā diskā 

CD-ROM 

Pentium tipa procesors 

 

11 Drošības standarti CE0123; IEC EN 60335-1 

(VDE 0750); IEC EN 60601-

1-2 (EMC atbilstība); IEC 

NE 60601-1-4 VDE 0701; 

VDE 0751; EN 957-1; EN 

957-2; EN 957-6; avārijas 

izslēgšanas slēdzis 

CE0123; IEC EN 60335-1 

(VDE 0750); IEC EN 60601-

1-2 (EMC atbilstība); IEC NE 

60601-1-4 VDE 0701; VDE 

0751; EN 957-1; EN 957-2; 

EN 957-6; avārijas izslēgšanas 

slēdzis 

12 Krāsa tredmila rāmim pelēka–alumīnijs, vai balta 

Nr.9007 (pulvertehnoloģija) 

pelēka–alumīnijs, vai balta 

Nr.9007 (pulvertehnoloģija) 

13 Tredmila rāmja izmēri Garums: 210 cm 

Platums: 82 cm 

Augstums: 136 cm,  

svars: 200 kg 

Garums: 230 cm 

Platums: 105 cm 

Augstums: 140 cm,  

Svars: 380 kg 

14 1x USB (RS COM1) 1 izeja datora vai printera 

pieslēgšanai 

1 izeja datora vai printera 

pieslēgšanai 

 


