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Plasma Generator RP Z 14 er en eksperimentell frekvensgenerator
som er konstruert på bakgrunn av Raymond Rifes oppdagelser. Den
blir tilbudt for videre utprøving til spesielt interesserte personer
eller grupperinger. All bruk av denne generator er under kjøpers
ansvar. Produsent eller agent tar intet ansvar for effekt forårsaket
av dette apparatet
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Etter 3 år med intensivt og komplisert arbeid har Z-technology P/L bragt sin
egen plasmagenerator ut på markedet. I følge produsenten er Plasma
Generator RPZ 14 så avansert at det ikke finnes annet utstyr på markedet
som kan sammenlignes . Dette apparatet er fullstendig kontaktløs og
rekkevidden er 15 meters radius fra generatorens plassering.

Produsentens tekniske beskrivelse:
Plasma Generator RPZ 14 benytter seg av en teknologi , oppfunnet av
Raymond Rife, som ikke krever fysisk tilkobling, men som overfører
frekvenser innenfor en radius på 15 meter.
Generatoren vi nå tilbyr er versjon 14, og vi har gjennom de siste 3 årene
utviklet en generator som er langt over gjennomsnittet når det gjelder
kvalitet og presisjon.

Tekniske spesifikasjoner:
•
•
•
•
•
•
•

230 V
Strømforbruk ca. 300w
350 forvalgsmuligheter
Pulskraft på høyeste frekvens ca 7 kw
Effektiv styrke ut på 900 hz – ca 225 W
Dimensjoner: 600 x 300 x 200mm
Vekt: 25 kg

Rekkevidde på frekvenser:
Lav frekvens:
• Fra 1 hz til 999 hz
• Mulig å stille inn frekvenser med 1/1000
hz nøyaktighet
• Pulslengde 3 mikrosekunder
Høy frekvens:
• Fra 1 – 900 Hz
• Mulig å stille inn frekvenser med 1/1000
hz nøyaktighet
• Pulslengde 200 nanosekunder
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