








fig. I

Base Móvel opcional para o item 9 da fig. A 









não biocompatíveis do equipamento.
que o mesmo não entre em contato com materiais
cilíndro localizador e a superfície do paciente, para
Mantenha a distância de no mínimo 5mm entre o 
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xo. O braço flexível  deve estar voltado  para  o  centro
da base junto com o emissor de Raio-X.

Para  garantir  a segurança  do  operador, recomenda-
se que o  manuseio  do  equipamento  pelo  ambiente
instalado, deve  ser  realizado conforme imagem abai-

Transportando seu equipamento pela sala (para equi-
pamento dos modelos Coluna Móvel").



*** Para garantir a faixa de tensão, recomenda-se utilizar um estabilizador de tensão acima de 2 kVA.

Faixa de Tensão***

E-7696-Toshiba ou KL1-0,8-70-Kailong

Potência em stand by

**********124 a 130 Vac 124-130 V(127V) e 215-225 V(220V)215 a 225 Vac

0,028 kVA ± 10%0,028 kVA ± 10%0,028 kVA ± 10%
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5A para 220V 
'10A para 127V 

para 220V
para 127V

0,50

7,5A (127V) e 4,3A (220V)

127 / 220 Vac

Raio-X Spectro 70X SeletronicRaio-X Spectro 70X Eletronic

5A (fusão normal -
vidro - 6,35x31,80mm)

220Vac127Vac

4,3 A

vidro - 6,35x31,80mm)
'10A (fusão normal - 

7,5 A

Flutuação permissível
para faixa de tensão 

Resistência aparente 
da rede elétrica 

Spectro 70X Seletronic 127/220 V 

Spectro 70X Eletronic 127V ; Spectro 70X Eletronic 220V 

Angulo do alvo relação eixo referência
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Características técnicas

Modelos

Nota: a versão padrão é fornecida com “Coluna Móvel”

Opcional Fixação  na “Parede” (sem coluna / base)

Classificação conforme Diretiva 93/42 Classe II b

Proteção contra choque elétrico

Proteção contra penetração nociva

PARTE APLICADA TIPO B - Classe I

Grau comum - equipamento fechado sem proteção contra penetração de água

Operação contínua em estado de ação iminente para aplicação de cargas 
especificadas (carga intermitente)

Imerso em óleo isolante mineral naftênico

Equipamento não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica 
inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso

Tempo de resfriamento controlado automaticamente. Durante o período de 
resfriamento (15 segundos) o equipamento permanece travado para seleção 
e acionamento

60,9 kg – Coluna Móvel Cabeçote: 8,4 kg

Base: 37 kg

46,4 kg – Parede Cabeçote: 8,4 kg 

Caixa Timer/Suporte/braço: 38 kg

Modo de operação

Gerador

Condições de resfriamento

Grau de proteção

Pesos

Classificação conforme norma NBR IEC 60601-1

Conjunto emissor de Raios X não apresenta pressão em seu interior.

Dados de entrada

Tensão nominal

Corrente

Frequência 50 / 60 Hz

Potência 1,20 kVA ± 10%

Número de fases Monofásico

Tipo de corrente AC (corrente alternada)

±3V~

0,17Ω

Fusível 

Dados do Gerador de Alta Tensão
Tensão nominal do tubo de Raios X 70 kVp ± 10% 

Corrente 8 mA ± 20%

Potência 0,41 kW (nominal)

Modelo do tubo

Material alvo Tungstênio

20º (D-082B-Toshiba) ou 19° (KL1-0,8-70-Kailong)

Ponto focal 0,8x0,8 mm (posicionado em relação ao eixo de referência) do tubo
de Raios X conforme IEC 60336

50 / 60 Hz

1,20 kVA ± 10%

Monofásico

±3V~

0,50Ω

AC (corrente alternada)

50 / 60 Hz

1,20 kVA ± 10%

Monofásico

AC (corrente alternada)

±3V~

0,17Ω
Ω



2,97 mm AI / 70kV3,03 mm AI / 70kV

0,58 mm Al / 70kV

0,25 mm Al / 70kV

0,67 mm Al / 70kV

1,41 mm Al / 70kV

0,70 mm Al / 70kV

0,25 mm Al / 70kV

1,41 mm Al / 70kV

0,67 mm Al / 70kV

Dissipação Térmica Contínua Máxima (DTCM) = 2 mA x 70 kV = 140 W.

0,54 kW

± 1,6 mA8,0 mA 

70 kVp 
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Desligadores de sobrecorrentes (considerar valores abaixo, caso necessite na instalação predial)
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Valores de Parâmetros de aplicação de Carga relativos à Radiação de Vazamentos:

De acordo com a norma NBR IEC 60601-1-3 os valores de radiação de vazamentos não excedem o limite de 0,25 
mGy em uma hora.

Declaração de Conformidade

A Dabi Atlante Garante que o Raios X Spectro 70X em todos os modelos citados neste Manual estão em 
conformidade com a NBR IEC 60601-1:1997 

Conjunto-fonte de Radiação X SPECTRO 70X, NBR IEC 60601-2-28:2001

Obs.: o revelador Kodak não usa mistura.

As teclas não funcionam

Na radiografia, aparece um
semi-círculo

Posicionamento incorreto do
cilindro localizador

Radiografia com uma tarja escura Câmara de revelação

O comando com uma tarja escura

Tensão 127V~ Disjuntor de 15 A~

Tensão 220V~ Disjuntor de 10 A~

Filtração de equivalência de qualidade Tubo Toshiba Tubo Kailong

Vidro do tubo

Óleo isolante (coluna de óleo 10,5mm)

Acrílico
Filtro adicional (alumínio)

Filtração total

Dados para aplicação de carga de 0,3 segundos

Tensão ± 5 kVp

Corrente

Potência

Produto corrente tempo 2,1 mAs

•	
•	 O campo especificado de conformidade de tempo de irradiação esta compreendido entre 0,3 e 2,5 segundos.

Falhas Causas Soluções
O plug não está ligado à rede Ligar o plug
Fusível queimado Substituir o fusível
Chave geral desligada Ligar a chave geral
Disjuntor desligado Ligar o disjuntor
Tomada sem energia Aguardar normalização da rede

Radiografar utilizando a técnica do
paralelismo, usando para isso as linhas
auxiliares do cilindro colimador
Sua câmara de revelação está com 
penetração de luz. Deixe-a sempre 
fora do alcance de raios solares e
excesso de luminosidade

Defeito no circuito eletrônico Retire da tomada e chame o técnico
Ajustar o tempo de exposição (verificar o Tempo de exposição excessivo
tópico Técnicas Radiográficas neste Manual)Radiografia totalmente escura

Tempo de revelação excessivo No calor, o revelador tem ação mais rápida
  Revelador O revelador pode estar com pouca 

mistura (3X água / 1X revelador)

Falhas, causas e soluções

















not come into contact with non-biocompatible materials
cylinder and the surface of the patient, so that it does
Keep a distance of at least 5mm between the locator

equipment.



0,58 Al / 70

1,47 Al / 70

0,70 Al / 70
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0,67 Al / 70

1,41 Al / 70

2,97 Al / 703,03 Al / 70

0,25 Al / 70

0,67 Al / 70

124 a 130

216 a 225 Vac124 a 130 Vac















26
08

0-
24

1/
6 

- 
R

E
V

.: 
09

 -
 A

B
R

IL
 / 

20
16


