Invacare®

Perfecto2 V

Oksygenkonsentrator som dekker nåtidens behov
Invacare
Perfecto2 V
er
en
kompakt
og
stillegående
oksygenkonsentrator som gir fra 0,5 til 5 liter oksygen per minutt.
Perfecto2 V er enkel å bruke, og har mulighet for fukteflaske.
Konsentratoren har SensO2 system som overvåker oksygenets renhet,
trykk og flow. Konsentratoren trenger minimalt med vedlikehold.
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Invacare®

Perfecto2 V

Svært stillegående

Sikker og pålitelig

Ny
teknologi
har
gjort
det
mulig å redusere størrelsen på
konsentratoren og dempe lydnivået.
Med Perfecto2 V kan du nyte dine
omgivelser uforstyrret mens du
mottar oksygentilførsel i ditt eget
hjem.

Alle Invacares komponenter er
nøye testet, og holdbart design og
konstruksjon sikrer år med pålitelig
drift. Alarm utløses dersom det
oppstår feil, slik som klem på slange,
strømbrudd eller lignende.

Egenskaper og tilbehør

Lite vedlikehold
Filterbyttet gjøres enkelt på
baksiden av konsentratoren.

Enkelt for brukeren
All betjening utføres på
frontpanelet og er lett
tilgjengelig for brukeren

HomeFill®-kompatibel
Nyt
fordelene
ved
å
kunne
fylle
dine
egne
oksygenflasker.

Flowregulator for lav flow
PreciseRx gir regulerbar flow
0–0,75 LPM.

Tekniske data

SensO2-System

kg
g
Perfecto 2 V

305 mm

380 mm

585 mm

18.2 kg

O2
Perfecto 2 V

230 V, 50 Hz
(±10%)

Perfecto 2 V

34.5 kPa ± 10%

320 W

< 40dB(A)
(TÜV-sertifisert)

87 – 96%

RoHS 2

1

compliant

2

O2-konsentrasjon
høyere enn 85%
- grønt lys Normal

REACH
Produkt

Art. nr.

mellom 73% og
85%
- gult lys Sjekk filter og
flow-nivå

Perfecto 2 V

1521652-VAWSCAN

Compliant

REACH
Compliant

lavere enn 73%
- rødt lys Kontakt
servicetekniker

0.5 – 5.0 LPM Opp til 2500 moh ISO8359, MDD

Alarm og sikkerhet

0434

Alarm strømsvikt ■ igangsette kretsløp ■ SensO2 oksygenmåler ■ ventil kompressor ■ høy temperatur kompressor ■ alarm høyt og lavt trykk
■ minne feilsøkingskoder for teknikere ■ alarm lav flow
1/	Compliant with the directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment – RoHS (2011/65/EC).
2/	Compliant with the regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
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