
Negatoscópios  

Tomográficos de Metal 1 

Corpo ou 2 Corpos 

 

TROCA DE LÂMPADAS 

Naturalmente com o uso do equipamento a lâmpada irá apresentar um desgaste que 

eventualmente poderá causar sua queima.  Esta por sua vez pode ser facilmente trocada de 

acordo com os passos a seguir: 

1- Desparafuse a parte inferior do produto removendo-a. 

2- Retire a tampa acrílica frontal. 

3- Puxe cuidadosamente a lâmpada para a parte externa ao produto até que seja possível 

remover os soquetes. 

4- Encaixe a nova lâmpada aos soquetes. 

5- Empurre delicadamente a lâmpada, já encaixada nos soquetes, para dentro do 

equipamento. 

6- Coloque a tampa acrílica. 

7- Encaixe a parte inferior e parafuse-a. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

1 corpo 2 corpos 

Chave liga/ desliga Duas posições 

Chave seletora de 
tensão 

127 ou 220 V 

Painel Leitoso translúcido branco 

Material Metal 

Cor do corpo Branco 

Dimensões do produto 390 x 95 x 480 mm 780 x 95 x 485 mm 

Área visível 368 x 440 mm 757 x 430 mm 

Peso 3,7 Kg 6,6 kg 

Voltagem 127 ou 220 V (Bivolt com chave seletora de voltagem) 

Frequência 50 / 60 Hz 

Potência máxima 30 W 60 W 

Reator 1 reator de 2 x 16 W 2 reatores de 2 x 16 W 

Garantia 1 Ano 

 

LIMPEZA DO PRODUTO 
 

1- Desligue o equipamento antes de começar qualquer tipo de limpeza.  
2- Faça a limpeza do produto com uma flanela levemente umedecida em água.  

 
ATENÇÃO! NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS E/OU SOLVENTES PARA LIMPEZA. 
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INTRODUÇÃO 

Parabéns, você acaba de adquirir um produto tecnológico e inovador 
da Biotron!  

A FAMÍLIA DE NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL são 
equipamentos utilizados por profissionais da área da saúde para visualização 
de radiografias. Os NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL 
desenvolvidos com moderna tecnologia de iluminação que utiliza LED de alto 
desempenho permitem uma visualização mais uniforme e sem áreas de 
sombra com baixo consumo de energia. 
 
 

1 Corpo 2 Corpos 

 



 

FIXAÇÃO 

1- Com um auxílio de um nível e uma régua, demarque primeiramente os dois 
pontos na parede que sustentará o produto. 

2- Fure a parede nestes pontos e insira posteriormente buchas. 
3- Instale pregos ou parafusos de parede que se adequam a abertura dos orifícios.   
4- Encaixe o produto nestes parafusos instalados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO  
 

4- Conecte o cabo de alimentação (4) na rede elétrica.  
 

Próximo ao cabo de alimentação conectado ao corpo do produto 
encontra-se uma chave seletora de voltagem (3) que deve ser alterada 
conforme a voltagem correta do local de utilização (127 ou 220 V). 
Tenha certeza de que a voltagem do equipamento selecionada esteja 
de acordo com a da rede elétrica. A seleção errada da voltagem pode 
danificar o equipamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orifícios para fixação na parede 

 

NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACESSÓRIOS E PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO 
 

1- Corpo do produto. 

2- Botões eletromagnéticos (o modelo de 2 CORPOS possui dois botões 

eletromagnéticos e o de 1 CORPO apenas um ). 

3- Chave seletora de voltagem.  

4- Cabo de alimentação.  

5- Chave liga/desliga.  

 
CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

 

1- Painel translúcido. 

2- Chave seletora de voltagem 127 ou 220 V. 

3- Alta luminosidade com baixo consumo de energia. 

4- Alto brilho e ausência de áreas de sombra.  

5- Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada. 

6- Design moderno, inovador, leve e compacto.  

7- Fácil instalação e manuseio com sistema inovador de fixação das radiografias por 

ímãs neodímios (botão eletromagnético).  
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Figura 2. Figura 3. 
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1- Coloque a chave liga/desliga (5) na posição “I” de 
acionamento. 

2- Utilize os botões eletromagnéticos (2) para fixar a 
radiografia (Figura 4). 

3- Para desligar o equipamento posicione a chave 
liga/desliga (5) na posição “O” de desligamento. 
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Figura 1. 

Figura 4. 


