Invacare®

Perfecto2 V

Mais leve, o companheiro ideal
compatível para cada modo de
vida

O concentrador de oxigénio PerfectO2 V foi concebido para um tratamento de oxigenoterapia até 5 lt/mn em
posto fixo e/ou deambulatório acoplado com o sistema Invacare Homefill II. Mais leve e tão compacto como
o seu antecessor o concentrador PerfectO2, ele irá seduzir tantos os prescritores como os utilizadores!

Silencioso e leve

Poupança de energia

Novas tecnologias ligadas ao compressor interno
permitiram reduzir o som por forma a conseguir um
nível sonoro quase imperceptível. Dotado de peneiras
inovadoras de última geração, o PerfectO2 V é mais
leve (18,2 kg) mantendo um excelente desempenho,
incomparável em termos de pureza de oxigénio até
5 lt/mn.

Graças à tecnologia de ponta, o PerfectO2 V
consome pouco e otimiza os gastos de energia.
Um cartão inteligente situado no interior do
aparelho permite regular diferentes sistemas
internos de pressão. O concentrador só tem um
consumo de 320 watts.

Opções e características técnicas

Facilidade de manutenção

Simplicidade de utilização

Regulador de débito pediátrico

A substituição do filtro de
admissão efetua-se através de
uma porta de entrada prevista
para o efeito.

O humidificador, disponível como
acessório, é de fácil colocação
e verificação. O regulador
de débito e o conjunto dos
elementos do painel de controlo
são bem visíveis.

Compatível com toda a gama
de concentradores Invacare,
permite o fornecimento de
débitos inferiores a 0,75 l/mn.
(Ref. : 1522424-IRCPF16AW)

Características Técnicas
Para informação mais detalhada sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare www.invacare.pt.
Profundidade
total

Largura total

Altura total

Peso

Carregador AC

Consumo de
energia

Nível sonoro

Pureza do
oxigénio

320 W

< 39 dB(A)

87 - 96%

kg
Perfecto2 V

305 mm

380 mm

585 mm

Outlet
pressure

Volume débito
pulsado

Altitude

TOTAL PRODUCT WEIGHT

18.2 kg

230 V, 50 Hz
(±10%)

ISO Compliant

Systema SensO2
Perfecto2 V

34.5 kPa ± 10%

0.5 – 5.0 LPM

Up to 2500m

ISO8359, AMD1

Manutenção

Superior a 85 %

Sem necessidade de manutenção preventiva durante 3 anos. Substituir os
filtros em conformidade com o manual de utilização.

0120

Sinal verde
Normal
Entre 73% e 85 %
Sinal amarelo

Alarmes & segurança
• Disjuntor
• SensO2 para controlo da pureza
do oxigénio. Válvula de segurança
alta pressão do compressor
• Segurança de alta temperatura

Concentração de
oxigénio

• Alarmes de alta e baixa pressão
• Função auto-diagnóstico com
memorização dos códigos
• Alarmes de baixo fluxo
• Compressor High Temperature shut down

Verificar os filtros e o
débito
Abaixo de 73 %
Sinal vermelho
Ligue ao serviço
técnico

7

