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Technické údaje
proudění kyslíku                      0,5 až 5 l / min. 
hladina koncentrace               0,5 - 5 l / min., 87 až 96%  
výstupu kyslíku (po 30 minut provozu) 
max. výstupní tlak                    34,5 kPa ± 10%
teplota vycházejícího kyslíku +3° C méně než okolní teplota
tepl. chlaz. vzduchu z odsávání +19°C méně než okolní teplota
hladina hluku                            <40 dB (A)                                                                            
střídavý proud                           230V, 50Hz  (± 10%)
opticko-akustický alarm

STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha tel./fax: 261 211 788 
• Nádražní 651/82, 701 00  Ostrava tel./fax: 596 115 329 
• v CSS Hrabyně, 747 67  Hrabyně tel./fax: 553 775 002 1/2020                                     

Koncentrátor kyslíku je plně hrazen všemi ZP v systému denního půjčovného 
pod kódem SÚKL 5003677 sk. 10  - úhrada 60,00 Kč/den  cena 60,00 Kč/den
nebo 
koncentrátor kyslíku Perfect O2 V je možné si zakoupit v ceně 23.950,00 Kč vč. DPH.

KONCENTRÁTOR KYSLÍKU

INVACARE PerfectO2 V
Koncentrátor kyslíku s funkcemi pro dnešní náročný životní styl                                                              

Invacare PerfectO2 V kyslíkový koncentrátor je nejnovější ekonomickou verzí
kyslíkových koncentrátorů značky Invacare. Tento 5-ti litrový malý, tichý a lehký
koncentrátor je vybaven SensO2 technologií. PerfectO2 V může být doplněn o plnič
kyslíkových lahví HomeFill ®. Tato kombinace dvou přístrojů nabízí nákladově
nejefektivnější dodávku kyslíku na životnost výrobku.

PerfectO2 V je kompaktní a velmi tichý (<40dB (A)). Díky inovativní technologii byly
kompresor a sací zvuky téměř úplně eliminovány. To zajišťuje uživateli kontinuální
dodávku kyslíku bez vedlejších rušivých zvuků.

Úspora energie
Při průměrném používání se ušetří přibližně 20 wattů za hodinu pod již nízkou 
maximální spotřebou 300 wattů. Tato technologie  nabízí nízkou spotřebu energie     
s výjimečným výkonem.

Vzhledem k modernímu designu je  PerfectO2 V jedním  z nejkompaktnějších           
5-litrových koncentrátorů na trhu. Velikost a výkon kompresoru, stejně jako filtr, 
nebyly svými novými rozměry omezeny. Snadno ovladatelný displej a již známé 
bezpečnostní vybavení zůstaly zachovány.
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