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Enkelt underhåll 

Lättskött, har 
ett minimalt 
underhållsbehov.

Egenskaper och tillbehör

Brukarvänlig

Alla knappar och 
reglage sitter 
inom räckhåll på 
frontpanelen.

Den nya syrgaskoncentratorn Invacare Perfecto2 V är ett prisvärt tillskott i Invacares sortiment av 
stationära syrgaskoncentratorer. Denna 5-liters koncentrator är liten, tyst och lätt och är utrustad 
med SensO2-system. Perfecto2 V är en kostnadseffektiv syrgaskoncentrator för hemmet, som har 
ett minimalt underhållsbehov.

Kompatibel med 
HomeFill® II

Möjliggör enkel 
påfyllning av 
syrgasflaskor i 
hemmet.

Lågflödesmätare

För patienter som 
kräver lågt flöde. 
PreciseRX erbjuder 
ett reglerbart flöde 
från 0,05 l/min upp 
till 0.75 l/min.

Tekniska data

Perfecto2 V

Längd Bredd Höjd Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Strömförsörjning Elförbrukning Ljudnivå

305 mm 380 mm 585 mm 18.2 kg 230 V, 50 Hz  
(±10%)

320 W < 40dB(A)  
(TÜV certified)

O2 renhet

87 - 96%

För mer utförlig information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen för produkten, hänvisar vi www.invacare.se.

Perfecto2 V

Utloppstryck Pulsdosflöde Altitud ISO-kompatibel

34.5 kPa ± 10% 0.5 – 5.0 LPM 1820m (6000ft) ISO8359, AMD1

Scan here to access the website 
http://oxygen-therapy.net/en/

Tyst och lätt

Innovativ teknik minskar kompressorns ljud avsevärt. 
Genom att använda de senaste 
teknikerna har Perfecto2 V fått en låg vikt samtidigt som 
högsta möjliga syrekoncentration bibehålls vid alla flöden.

Säker och tillförlitlig

Alla Invacares noggrant testade säkerhetsfunktioner 
är införlivade i denna senaste utveckling inom vårt 
väl beprövade sortiment av oxygenkoncentratorer för 
hemvård. Den hållbara designen och konstruktionen 
säkerställer år av pålitlighet med minsta möjliga krångel.

Serviceintervall

Minimalt underhållsbehov. 
Ersätt förslitningsdetaljer 
vid behov.

SensO2-System
O2-koncentration

högre än 85%

- grönt ljus -

Normal

mellan 73 % och 85%

- gult ljus -

Kontrollera filter och 
flöde

Lägre än 73 %

- rött ljus -

Kalla på 
servicetekniker

Säkerhet & Alarm

• Batterifritt larm vid energiförlust 
• Automatsäkring 
• SensO2 syrgasrenhetssystem 
• Kompressorövertrycksventil 

• Kompressoravstängning 
pga höga temperaturer 

• Larm för högt respektive 
lågt tryck 

• Självdiagnostiska koder 
med minne för tekniker 

• Larm vid lågt flöde


