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Авторефкератометр  

ARKM-150 
Реалізація простих та високорентабельних функцій рефкерато з кольоровим сенсорним екраном та  

високошвидкісним принтером 
 

 

Рефрактометрія 

Простота в самостійному виконанні точного налаштування та вимірювання. 

Туманоутворення застосовується автоматично для кожного виміру для отримання  

більш точних результатів. 

 
 

Кератометрія 

Короткі послідовні вимірювання та час забезпечують надійні дані. 

Вимірювання при Ø3,0 мм (R = 8,0 мм) дають достатньо інформації для підбору 

контактних лінз. 

 
 

Вимірювання діаметра рогівки та зіниці 

Простий вимір шляхом переміщення двох курсорів на дисплеї до меж рогівки або 

зіниці. 

 
 

Вибір мови 

ARKM-150 має багатомовну функцію. Ви можете вибрати потрібну вам мову з 

"англійська", "японська", "німецька", "китайська", "іспанська", "іспанська Латинської 

Америки", "італійська", "португальська", "французька" та "російська". 
 

Т е х н і ч н і  х а р а к т е р и с т и к и    
 

Діапазони вимірювань 

  

 
Рефрактометрія 

Сфера Від -25,00 до +22,00D (VD=12,00 мм) 

Циліндр Від -10,00 до +10,00D (VD=12,00 мм) 

Вісь Від 0 до 180 градусів 

Мінімальний діаметр зіниці. Ø2.00мм 

Час вимірювання 0.2 секунди/одне око (час отримання даних) 

 
 
 
Кератометрія 

Діапазон Від 5,00 мм до 11,00 мм 

Рефракція рогівки Від 30,68D до 67,50D (n=1,3375) 

Астигматизм рогівки Від 0 до 10D (n=1,3375) 

Вісь Від 0 до 180 градусів 

Виміряна площа Ø3 мм (при кривизні рогівки 8,00 мм) 

Час вимірювання 0,1 секунди на одне око (час отримання даних) 

Вимірювання PD 50-86 мм 

Вимірювання діаметра рогівки та 

діаметра зіниці 

Діапазон вимірювань Від 1,0 мм до 14,0 мм 

Блок дисплея 0,1 мм 

Вбудований принтер Термопринтер 

Тип виведення даних RS232C / USB-D 

Дисплей 5,7-дюймовий кольоровий рідкокристалічний дисплей  

Розміри 297 (Ш) x 500 (Г) x 448 (В) мм 

Вага 17кг 

 
Вимоги до потужності 

змінний струм від 100 до 240 В 

50 / 60 Гц 

Від 80 ВА до 100 ВА 

 Для забезпечення безпечного та правильного 
поводження, будь ласка, прочитайте посібник 

користувача перед використанням 
Обережно 

Опис та зовнішній вигляд, наведені в даному каталозі, можуть бути змінені в міру вдосконалення продукції. 

• Кольори, представлені на фотографіях в каталозі, можуть відрізнятися від реальних виробів 

через умови освітлення під час зйомки або кольору друку. 

 
 

Для Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу 

   
330-2 Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan 

TEL : +81(0)269-22-4511(Switchboard) URL : https://www.takagi-j.com 
Для Європи та Африки 
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