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Weinig onderhoud 
benodigd

Onderhoud is 
eenvoudig en snel.

Kenmerken en opties

Gebruiksvriendelijk

Alle bedienings- 
knoppen en -meters 
zijn goed bereikbaar 
aan de voorzijde.

De Invacare Perfecto2 V zuurstofconcentrator is een welkome toevoeging aan de eersteklas 
Invacare concentratoren-lijn. Deze 5-liter concentrator is klein, stil en lichtgewicht en is voorzien 
van de SensO2 zuurstof sensor technologie. De Perfecto2 V is een kostbesparende concentrator 
voor thuis.

Geschikt voor 
Invacare HomeFill II

Vereenvoudig uw 
zuurstofzaken thuis 
met HomeFill II, het 
praktische vulsysteem 
voor cilinders.

Geschikt voor 
pedriatrisch gebruik

Doorstroming 
instelbaar van 50cc 
tot 750cc per minuut.

Technische gegevens

Perfecto2 V

Lengte Breedte Hoogte Gewicht

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Lader Energieverbruik Geluidsniveau

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

320 W < 40dB(A)  
(TÜV certified)

O2 gehalte

87 - 96%

Voor meer informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, raadpleegt u de Invacare website.

Perfecto2 V

Uitgangsdruk Pulse dosering Hoogte
Voldoet aan 

ISO

34.5 kPa ± 10% 0.5 – 5.0 LPM 6000ft (1828 m) ISO8359, AMD1
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Stil en lichtgewicht

Innovatieve technieken zorgen ervoor dat het geluid 
van de compressor nauwelijks waarneembaar is. 
Dankzij het gebruik van geavanceerde materialen is 
de Perfecto2 V lichtgewicht, zonder aan kwaliteit in te 
boeten.

Hoogwaardig, veilig en betrouwbaar

Alle door Invacare uitvoerig geteste eigenschappen 
zijn samengebracht in deze telg van de Invacare 
zuurstofconcentratoren-lijn voor thuis. Het stevige 
ontwerp staat garant voor jaren probleemloos gebruik.

Service interval 

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

SensO2-System
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

Alarm en veiligheid

• Batterijvrij alarm bij stroomuitval 
• Herinstelbare cicuitonderbreker 
• SensO2 zuurstofgehalte monitor 
• Hogedruk ontluchtingsventiel 

• Oververhittingsuitschakeling 
• Hoge-/ lagedruk alarm 
• Zelfdiagnostische codes 
• Lage flow alarm


