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M50 Oxigénkoncentrátor 

Cikkszám Leírás
304052021 M50 oxigénkoncentrátor EU csatlakozóval

304053021 M50 oxigénkoncentrátor brit csatlakozóval

304051021 M50 oxigénkoncentrátor amerikai csatlakozóval

14090417 Párásító (50 darab/doboz kiszerelésben szállítva)

14090328 Baktériumszűrő az M50, OC-E80 és OC-E100  
típusokhoz

501150007 Légszűrő az M50 készülékhez

501010261 Két rétegű papír szűrő az M50, OC-E80 és OC-E100 
típusú készülékekhez

501010182 M50 levegő szívó szellőzőnyílás fedél

501010183 M50 papírszűrő szekrény hozzáférési panel

501010191 M50 papírszűrő ház

M50
OXIGÉNKONCENTRÁTOR 
A könnyű, ergonómiailag megtervezett M50 oxigénkoncentrátor 
egyszerűbbé teszi azon betegek életét, akik hosszú távú 
oxigénterápiát igényelnek.

Az M50 magas koncentrációjú oxigént szolgáltat, akár 5 liter / perc 
áramlási sebességgel. A kompakt kialakításnak köszönhetően az 
M50 könnyen mozgatható, tárolható és karbantartható - mindössze 
egy perc szükséges a felhasználó által karbantartandó alkatrészek 
cseréjéhez. Tartalmaz egy integrált oxigénérzékelő eszközt az oxigén 
tisztaságának ellenőrzésére, és alacsony oxigén tisztaság riasztással 
figyelmezteti a beteget alacsony oxigénellátás esetén. 

TECHNIKAI ADATOK
Szállítási arány (l/min) 0.5-5

Áramlási mód Folyamatos

Oxigénkoncentráció 93% (+/- 3%)

Súly 15.2kg (33lbs)  

Méretek (MaxSzxMé) 600x390x230 mm

Kimeneti nyomás (MPa) 0.05+0.005

Átlagos energiafogyasztás 300W/230V/50Hz és
310W/120V/60Hz

Hangszint <42dB

Működési környezet 10 - 37 (°C)

Besorolás IIa osztály

Páratartalom (%) 15 - 95

Oxigén-tisztasági riasztás Alacsony oxigén: 82%

További funkciók Fém oxigén kimenet a  
tűzvédelemhez

Áramlásmérő

Két rétegű papír szűrő

Légszűrő
(A fedél mögött található)

JELLEMZŐK
• Könnyű - mindössze 15.2 kg
•  Csendes működés
• Karcsú, kompakt kivitel, fogantyúval az egyszerűbb  

mozgathatóságért
• Állítható áramlási sebesség akár 5 liter/perc
• Tűzbiztos oxigénkivezetés a fokozott biztonság érdekében
• Alacsony oxigén tisztaság riasztás a nyugalom érdekében
• Kompatibilis különféle párásító palackokkal
• Két év jótállás
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egyszerűbbé teszi azon betegek életét, akik hosszú távú 
oxigénterápiát igényelnek.

Az M50 magas koncentrációjú oxigént szolgáltat, akár 5 liter / perc 
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Áramlási mód Folyamatos

Oxigénkoncentráció 93% (+/- 3%)

Súly 15.2kg (33lbs)  

Méretek (MaxSzxMé) 600x390x230 mm

Kimeneti nyomás (MPa) 0.05+0.005
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• Állítható áramlási sebesség akár 5 liter/perc
• Tűzbiztos oxigénkivezetés a fokozott biztonság érdekében
• Alacsony oxigén tisztaság riasztás a nyugalom érdekében
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A könnyű, ergonómikusan megtervezett M50 oxigénkoncentrátor 
egyszerűbbé teszi azon betegek életét, akik hosszú távú 
oxigénterápiára szorulnak.

Az M50 magas koncentrációjú oxigént állít elő, akár 5 liter/perc 
áramlási sebességgel. A kompakt kialakításnak köszönhetően az 
M50 könnyen mozgatható, tárolható és karbantartható – mindössze 
egy perc szükséges a felhasználó által karbantartandó alkatrészek 
cseréjéhez. Az oxigén koncentrátor rendelkezik egy beépített  
érzékelővel, ami folyamatosan ellenőrzi a beállított áramlás oxigén 
százalékát, és alacsony százalék esetén riasztással figyelmezteti 
a beteget.

százalék



OC-E Oxigénkoncentrátorok  

OC-E SOROZAT 
OXIGÉNKONCENTRÁTOROK
Az OC-E80 és az OC-E100 oxigénkoncentrátorok percenként akár 
8 liter illetve 10 liter oxigént biztosítanak a betegek számára. A nagy 
LCD képernyőnek köszönhetően a betegek háromszínű sávon 
láthatják az oxigénkoncentrációt, hogy valós időben megfigyelhessék 
az ellátási szinteket. 

A karcsú kialakítás könnyű kezelhetőséget biztosít, és mint az elérhető 
egyik legcsendesebb eszközök, az OC-E sorozatú koncentrátorok 
minimalizálják a betegek mindennapi életének megzavarását. 

Cikkszám Leírás
301082004 OC-E80 oxigénkoncentrátor EU csatlakozóval

301083004 OC-E80 oxigénkoncentrátor brit csatlakozóval

301081004 OC-E80 oxigénkoncentrátor amerikai csatlakozóval

301102013 OC-E100 oxigénkoncentrátor EU csatlakozóval

301103013 OC-E100 oxigénkoncentrátor brit csatlakozóval

301101013 OC-E100 oxigénkoncentrátor amerikai csatlakozóval

14090417 Párásító (50 darab/doboz kiszerelésben szállítva)

14090328 Baktériumszűrő az M50, OC-E80 és OC-E100  
típusokhoz

501010010 Légszűrő az OC-E80 és OC-E100 készülékekhez

501010261 Két rétegű papír szűrő az M50, OC-E80 és OC-E100 
típusú készülékekhez

501010058 OC-E80 és OC-E100 levegő szívó szellőzőnyílás fedő

TECHNIKAI ADATOK OC-E80 OC-E100
Szállítási arány (l/min) 1-8 1-10

Áramlási mód Folyamatos Folyamatos

Oxigénkoncentráció 93% (+/- 3%) 93% (+/- 3%)

Súly 27 kg 27 kg

Méretek (MaxSzxMé) 381x347x689 mm 381x347x689 mm

Kimeneti nyomás (MPa) 0.05 0.05

Átlagos  
energiafogyasztás

510W/230V/50Hz
380W/120V/60Hz

650W/230V/50Hz
730W/120V/60Hz

Hangszint < 50 dBA < 50 dBA

Működési környezet 10 - 37 (°C) 10 - 37 (°C)

Besorolás IIa osztály IIa osztály

Páratartalom (%) 15 - 95 15 - 95

Biztonság:
Riasztások és  
szolgáltatások

Áramkimaradás, magas nyomás / alacsony 
nyomás. alacsony oxigénkoncentráció, 
hőmérséklet, áramterhelés vagy vonali 
túlfeszültség-leállás, hőkapcsoló, 40psig 
nyomáscsökkentő szelep

LCD kijelző

Két rétegű papír szűrő

Légszűrő
(A fedél mögött található)

JELLEMZŐK 
•  Karcsú kialakítás a könnyű használat érdekében 
• Csendes működés
•  Valós idejű oxigénkoncentráció-kijelző
•  Nagy színes LCD képernyő
• Kompatibilis különféle párásító palackokkal
• Két év jótállás

OC-E Oxigénkoncentrátorok  

OC-E SOROZAT 
OXIGÉNKONCENTRÁTOROK
Az OC-E80 és az OC-E100 oxigénkoncentrátorok percenként akár 
8 liter illetve 10 liter oxigént biztosítanak a betegek számára. A nagy 
LCD képernyőnek köszönhetően a betegek háromszínű sávon 
láthatják az oxigénkoncentrációt, hogy valós időben megfigyelhessék 
az ellátási szinteket. 

A karcsú kialakítás könnyű kezelhetőséget biztosít, és mint az elérhető 
egyik legcsendesebb eszközök, az OC-E sorozatú koncentrátorok 
minimalizálják a betegek mindennapi életének megzavarását. 

Cikkszám Leírás
301082004 OC-E80 oxigénkoncentrátor EU csatlakozóval

301083004 OC-E80 oxigénkoncentrátor brit csatlakozóval

301081004 OC-E80 oxigénkoncentrátor amerikai csatlakozóval

301102013 OC-E100 oxigénkoncentrátor EU csatlakozóval

301103013 OC-E100 oxigénkoncentrátor brit csatlakozóval

301101013 OC-E100 oxigénkoncentrátor amerikai csatlakozóval

14090417 Párásító (50 darab/doboz kiszerelésben szállítva)

14090328 Baktériumszűrő az M50, OC-E80 és OC-E100  
típusokhoz

501010010 Légszűrő az OC-E80 és OC-E100 készülékekhez

501010261 Két rétegű papír szűrő az M50, OC-E80 és OC-E100 
típusú készülékekhez

501010058 OC-E80 és OC-E100 levegő szívó szellőzőnyílás fedő

TECHNIKAI ADATOK OC-E80 OC-E100
Szállítási arány (l/min) 1-8 1-10

Áramlási mód Folyamatos Folyamatos

Oxigénkoncentráció 93% (+/- 3%) 93% (+/- 3%)

Súly 27 kg 27 kg

Méretek (MaxSzxMé) 381x347x689 mm 381x347x689 mm

Kimeneti nyomás (MPa) 0.05 0.05

Átlagos  
energiafogyasztás

510W/230V/50Hz
380W/120V/60Hz

650W/230V/50Hz
730W/120V/60Hz

Hangszint < 50 dBA < 50 dBA

Működési környezet 10 - 37 (°C) 10 - 37 (°C)

Besorolás IIa osztály IIa osztály

Páratartalom (%) 15 - 95 15 - 95

Biztonság:
Riasztások és  
szolgáltatások

Áramkimaradás, magas nyomás / alacsony 
nyomás. alacsony oxigénkoncentráció, 
hőmérséklet, áramterhelés vagy vonali 
túlfeszültség-leállás, hőkapcsoló, 40psig 
nyomáscsökkentő szelep

LCD kijelző

Két rétegű papír szűrő

Légszűrő
(A fedél mögött található)

JELLEMZŐK 
•  Karcsú kialakítás a könnyű használat érdekében 
• Csendes működés
•  Valós idejű oxigénkoncentráció-kijelző
•  Nagy színes LCD képernyő
• Kompatibilis különféle párásító palackokkal
• Két év jótállás

Az OC-E80 és az OC-E100 oxigénkoncentrátorok percenként akár 
8, illetve 10 liter oxigént biztosítanak a betegek számára. 
A nagy LCD képernyőnek köszönhetően a betegek háromszínű sávon 
láthatják az oxigénkoncentrációt, hogy valós időben megfigyelhessék 
az ellátási szinteket.

Az OC-E sorozatú oxigén koncentrátorokat a karcsú kialakítás mellett 
a könnyű kezelhetőség jellemzi. Csendes működése lehetővé teszi 
a 8–10 liter/perc áramlással való folyamatos betegellátást a beteg 
nyugalmának fenntartása mellett.


