
Invacare®

Perfecto2

Betrouwbare zuurstofvoorziening bij u thuis

De stijlvol vormgegeven Invacare Perfecto2 zuurstofconcentrator is 
speciaal ontworpen voor de veeleisende markt voor zuurstofproductie 
aan huis. Het energieverbruik is laag en de geluiddemping is goed. Dit 
verlaagt de gebruikskosten van de zuurstofconcentrator en verhoogt het 
gebruikscomfort. Door zijn vormgeving valt het apparaat nauwelijks op, 
terwijl hij toch tot 5 liter aan zuurstofconcentraat per minuut kan leveren. 
Bovendien vereist deze Perfecto2 weinig onderhoud. Daarmee is hij op 
langere termijn in combinatie met een HomeFill® II* een voordelige 
oplossing om uw eigen zuurstofvoorziening thuis te realiseren.
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Invacare®

Perfecto2

SensO2 biedt patiënten de 
gemoedsrust dat zij hoogwaar-
dige zuurstof binnen krijgen.

Fluisterstille werking

Compact en stil; dankzij die eigenschap-
pen is de nieuwe Invacare Perfecto2 
in elk huis te gebruiken. Met innova-
tieve technieken zijn de compressor- en 
spoelgeluiden tot een vrijwel onhoorbaar 
niveau teruggebracht. Uw rust wordt niet 
verstoord, terwijl er toch een betrouwba-
re zuurstofvoorziening in de eigen woon-
omgeving kan worden gerealiseerd.

Zuinig met energie

De intelligente en energiebesparende 
software vermindert de inwendige 
systeemdruk als de zuurstofvraag 
dat toelaat. Voor de gemiddelde 
gebruiker levert dat zo'n 20 watt extra 
energiebesparing op, dat van het sowieso 
al lage standaardverbruik van 300 watt 
kan worden afgetrokken. Verlaging van 
het energieverbruik van de Perfecto2 
past binnen het streven van Invacare naar 
energiebesparing zonder in te leveren op 
prestaties.

100% betrouwbaarheid

De compressor heeft een lage onder-
houdsbehoefte. Jaarlijks onderhoud 
wordt wel geadviseerd. Dat geeft u de 
garantie dat er altijd zuurstof beschik-
baar is wanneer u het nodig heeft. De 

Perfecto2 gebruikt de modernste filters 
en compressor-technologie, wat resul-
teert in een zuurstofconcentrator voor 
thuisgebruik met de laagste gebruiks-
kosten.

Zuinig met energie
De intelligente software bespaart 
energie en ontziet daarmee het 
milieu.

Betrouwbare zuurstofleve-
ring
Geen compromissen: de 
volwaardige compressor vraagt 
5 jaar lang geen onderhoud.

Onderhoudsvriendelijk
De filters zijn eenvoudig te 
verwisselen via het deurtje aan 
de achterkant.

Opties en kenmerken
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Invacare®

Perfecto2

Ontworpen voor gebruiksgemak
Voorzien van een handig in het zicht geplaatste houder voor de 
luchtbevochtigerfles. Alle knoppen en meters zijn goed toegankelijk.

Geschikt voor pediatrisch gebruik
Zonder ombouw aan te sluiten op het Precise RX-systeem dat de 
concentrator geschikt maakt voor patiënten die toekunnen met lage 
doorstroomvolumes. Doorstroming instelbaar van 50cc tot 750cc per 
minuut. (model: IRCPF16AW).

Geschikt voor Invacare HomeFill® II 
U vult nu heel gemakkelijk zelf uw lichtgewicht-zuurstofcilinders 
(model: IOH200AW) en dat geeft u extra bewegingsvrijheid.

Opties en kenmerken

Complete gebruikersoplossing
XPO2 biedt in compbinatie met Perfecto2 een totaaloplossing
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Invacare®

Perfecto2Perfecto2

Technische specificaties

Perfecto2
305 mm 380 mm 585 mm 20,5 kg 230 V, 50 Hz

kggkgkg

<37 dB (A)Perfecto2
34,5kPa ± 10%

280 W @ ≤  
3 l/min 

max. 300 W 

0,5 - 5 l/min

Tot 2500m ISO8359, MDD87 - 96%

O2

SensO2-System

Service Interval

1 maal per jaar onderhoudsplanning geadviseerd. Te 
vervangen onderdelen zijn te bestellen.

Alarm & veiligheid

Batterijvrij alarm bij stroomuitval ■ Herinstelbare 
cicuitonderbreker ■ SensO2 zuurstofgehalte monitor 
■ Hogedruk ontluchtingsventiel ■ Oververhittingsuit-
schakeling ■ Hoge-/ lagedruk alarm ■ Zelfdiagnosti-
sche codes ■ Lage flow alarm

O2-concentratie
hoger dan 85%
- groen licht -
Normaal

tussen 73% en 85%
- geel licht -
Controleer filter en flow

lager dan 73%
- rood licht -
Neem contact op met 
technische dienst
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