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Професионален апарат за биорезонансна терапия
( Rife/Clark честотен генератор )

иновативен
продукт

Heiron

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Професионалният електронен апарат
“Heiron” (Хейрон) е ново поколение уред и
е предназначен за извършване на активна
биорезонансна терапия (АБТ) върху
човешкия организъм, основаваща се на
генериране на електромагнитни сигнали с
определена честота и форма, чрез които се
въздейства на вредните патогени (вируси и
бактерии) и паразити в човешкия
организъм, както и изчистването му от
токсини. Лечение без медикаменти на
много широк спектър от заболявания.
Апарата е разработен специално
да удовлетворява всички изисквания
за професионална контактна
биорезонансна терапия според трудовете
на на учените д-р Хулда Кларк (Hulda
Clark) и д-р Реймънд Райф (Raymond Rife),
като за удобство е приложен справочник с
утвърдените от тях честот. Приложен е и
допълнителен компютърен CD-ROM диск
с цялата база данни от честоти на CAFL за
над 1300 заболявания. Честотния диапазон
е от 0 до 10 000 000 Hz (0-10MHz) със
стъпка от 1Hz и точност 0.1Hz Възможни
са два сменяеми режима на работа според
вида на терапията: правоъгълен изходен
сигнал (за Clark терапия) и синусоидален
изходен сигнал (Rife терапия). Изходната
мощност е плавно регулируема и може
прецизно да бъде адаптирана към
чувствителността на всеки отделен

организъм и заболяване (0-22V).
Настройката на честотите и смяната на
режимите са максимално улеснени и се
извършват с натискането на квазисензорни
бутони. Изходната честота се визуализира
на прецизен осветен LCD дисплей, който
улеснява контрола и. Наличен е светлинен
индикатор за чувствителност (контрол на
изхода), чрез който може да се следи на
100% контакта с организма. Предвидени са
звукови и светлинни индикатори.
Налични са 4 защити по ток, което
гарантира пълна безопасност при
използването. Двата вида електроди
(гривни и дръжки) в комплекта осигуряват
гъвкавост на терапията. Използваните наймодерни технологии съчетани с уникална
микропроцесорна програма позволяват на
апарата да притежава високи технически
параметри съчетани с максимално
улеснено използване. Тези му свойства
позволяват да бъде прилаган от всякакви
медицински специалисти и терапевти в
тяхната практика, а също така и за
самостоятелна ежедневна употреба. Спада
към професионалния клас апарати.
Произведен и проектиран изцяло в
Европейският съюз.Налична е
подробна инструкция за експлоатация
адаптирана на български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. Повече информация може
да намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com.

Технически характеристики:
- Честотен спектър:
Режим “Rife”: синусоидален изходен
сигнал ( КНИ: <0.01%)
Режим “Clark”: правоъгълен изходен
сигнал с коефициент на запълване 50%
- Честотен диапазон:
Режим “Rife”: 0 – 9 999 999 Hz
(синусоида)
Режим „Clark”: 0 – 7 000 000 Hz
(правоъгълник)
- Точност на генерираните честоти:
<0.1Hz
- Резолюция на честотата: 1Hz
- Визуализация на честотата: STN LED
LCD дисплей
- Изходен офсет: 100% положителен
- Изходно напрежение: плавно
регулируемо 0 – 22V +/- 10% (5 – 4 000
000 Hz)
- Точност на отметките на регулатора за
изходна мощност: <20% (5 – 4 000 000 Hz)
- Максимален изходен ток: 0.01 А
- Защити: 3 вградени защити по ток +
допълнителен външен сменяем
предпазител.
- Захранване на апарата: от мрежа
220/230V /50Hz (+/- 15%)
- Консумирана мощност: max.10W
- Температурен интервал за нормална
работа: от +10 до + 35 градуса по Целзий
- Експлоатация при влажност на въздуха:
<70%
- Маса: не повече от 3 кг.
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