
O desempenho otimizado de 
um concentrador com alto 
débito

Invacare®  Platinum® 9



Porta de acesso ao 
filtro de admissão

Apresentamos o concentrador de alto débito Invacare Platinum 9 compatível  com o compressor Invacare 
HomeFill® ll. Assegurando uma concentração de oxigénio otimizada no dia a dia, o Platinum 9 oferece uma 
nova autonomia ao utilizador porque necessita de poucas intervenções por parte do prestador, comparando 
com os fornecimentos habituais de oxigénio liquído. Os utilizadores poderão apreciar o conforto e a 
segurança deste aparelho graças à sua simples utilização. 

Saída para conexão do 
Invacare Homefill ll

Características técnicas

Platinum 9
Profundidade 

total Largura total Altura total Peso

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Carregador AC
Consumo de 

energia
Volume débito 

pulsado

365 mm 467 mm 670 mm 24 kg 230 V, 50 Hz 475 W 1 - 9 l/min

Outlet 
pressure

62 kPa 

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

Platinum 9 Nível sonoro
Pureza do 
oxigénio Altitude ISO Compliant

< 47 dB(A) 87-96% Up to 1230m ISO8359, AMD1
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Opções e características técnicas

Conexão do cabo de 
energia segura

Performance e segurança no dia a dia 

•  Uma tecnologia inovadora e uma
electrónica de ponta

•  Assegura uma concentração de
oxigénio até 95.6 % a 9 lt / min

•  Sistema de auto diagnóstico
identificado por sinais luminosos e
alarmes visuais e sonoros

•  O sistema SensO2 controla em
permanência a FiO2

Económico 

A manutenção é simplificada graças a :

• Somente 4 parafusos a desapertar
para aceder aos componentes
internos

•  Filtros de admissão de fácil acesso
(portas laterais)

•  A memorização dos códigos de erro
no cartão eletrónico identificada por
luzes para ajudar ao diagnóstico do
técnico

SensO2-System

Sem manutenção 
programada 3 anos. 
Substituição preventiva 
de componentes de 
manutenção conforme 
necessidade.

Intervalo de serviço 

Sistema de controlo da concentração 
de oxigénio SensO2

Superior a 85 %

Sinal verde

Normal

Entre 73% e 85 % 

Sinal amarelo

Verificar os filtros e o débito

Abaixo de 73 %

Sinal vermelho

Ligue ao serviço técnico 

Garantia

2 anos

Compatibilidade com 
Homefill ll

O sistema Homefill® II 
acoplado ao Platinum 9 
permite o enchimento de 
botijas no domicílio para 
a deambulação e permite 
ainda tratamento em 
posto fixo.
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