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 ⚠ Wyłącz zasilanie, gdy nikt nie korzysta z urządzenia.

 ⚠ NIE wkładaj rurek tlenowych pod narzutę lub poduszkę na krzesło.

 ⚠ Odłącz przewód zasilający podczas czyszczenia urządzenia lub wymiany filtra, aby uniknąć porażenia prądem.

 ⚠ Należy wyłączyć urządzenie przed podłączeniem go do innego gniazdka elektrycznego.

 ⚠ Należy zainstalować regulator, jeśli napięcie jest wyższe niż normalny zakres pracy lub występują wahania.

 ⚠ Aby wydłużyć okres trwałości urządzenia należy odczekać 5 minut po każdym wyłączeniu, aby zapobiegać 

ponownemu uruchamianiu sprężarki pod ciśnieniem.

 ⚠ Nie należy obsługiwać urządzenia przy otwartym otworze filtra lub obudowie.

 ⚠ Osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny otwierać obudowy.

 ⚠ Dzieciom nie wolno samodzielnie obsługiwać urządzenia, gdyż może to skutkować wypadkiem.

 ⚠ Ponieważ urządzenie stosowane jest w leczeniu, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

 ⚠ Osoby z wrażliwością na tlen powinny zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.

 ⚠ Natężenie przepływu tlenu nie powinno być nadmiernie wysokie, lecz zgodne ze wskazaniem lekarza.

 ⚠ Nie należy pompować urządzenia, jak worka tlenowego, gdy nawilżacz zawiera wodę.

 ⚠ Ilość wody w nawilżaczu nie powinna być zbyt wysoka, aby uniknąć przelania (należy utrzymywać poziom 

wody pomiędzy poziomem MAX i MIN) i regularnie zmieniać wodę.

 ⚠ Różne nawilżacze mogą wpływać na działanie koncentratora tlenu, należy wymienić nawilżacz na oryginalny 

zamiennik dostarczony lub certyfikowany przez naszą firmę.

 ⚠ W celu zwiększenia trwałości koncentratora tlenu należy wyczyść i wymienić gąbkę filtrującą w przypadku 

zablokowania wylotu i wylotu doprowadzania tlenu. Aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie 

koncentratora, należy wymieniać gąbkę filtracyjną zarówno na wylocie, i wlocie na zamiennik dostarczany 

lub certyfikowany przez naszą firmę.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ATOMIZACJI

 ⚠ Należy sprawdzić połączenie między nebulizatorem a koncentratorem tlenu, ponieważ wyciek powietrza 

wpływa na rozpylanie.

 ⚠ Wodę w miseczce atomizującej należy utrzymywać w czystości, aby nie wytrącały się zanieczyszczenia, w 

przeciwnym razie dojdzie do zablokowania rurki i rozdzielacza.

 ⚠ Proszę upewnić się, iż woda wlana do miski atomizacyjnej nie przekracza 8 ml.

 ⚠ Aby uniknąć zakażenia krzyżowego, zaleca się, aby każdy pacjent stosował osobiste akcesoria nebulizatora.

 ⚠ e. Podczas operacji rozpylania koncentratora tlenu posiadającego funkcję rozpylania, należy podłączyć rurkę 

rozpylającą do wylotu rozpylacza po odkręceniu zaślepki atomizera..

 ⚠ Podczas operacji rozpylania koncentratora tlenu posiadającego funkcję rozpylania, należy zamknąć wylot 

tlenu i ustawić przepływomierz do skali „0” stopni.

 ⚠ Inne nebulizatory mają różne działania atomizujące, należy używać nebulizatora i akcesoriów, które zostały 

dostarczone lub zatwierdzone przez nas.
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ZASADA DZIAŁANIA

Koncentrator tlenu do zastosowań medycznych działa przy wykorzystaniu światowej klasy technologii adsorpcji 

zmiennociśnieniowej. W normalnej temperaturze urządzenie w sposób ciągły oddziela tlen medyczny o 

wysokiej gęstości (93% ± 3% tlenu do użytku medycznego) od powietrza. Maszyna jest łatwa w obsłudze i 

szybka w użyciu, jej przepływ można regulować. Maszyna jest zdolna do ciągłej pracy przez 24 godziny. Metoda 

zaopatrzenia w tlen jest wyjątkowa i przewyższa skroplony i wysokociśnieniowy tlen.

 ⚠ Uwaga: użycie koncentratora tlenu nie wpływa na zawartość tlenu w powietrzu w pomieszczeniu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ten sprzęt służy do dostarczania tlenu wyłącznie do użytku medycznego i opieki zdrowotnej. Nie jest stosowany 

do podtrzymywania życia. Zalecamy alternatywne urządzenie dostarczające tlen w przypadku awarii zasilania, 

stanu alarmowego, awarii mechanicznej lub dla osób, które bardzo potrzebują tlenu – na przykład butla z 

tlenem lub ciekły tlen.

 ⚠ Przeciwwskazanie: Pacjentom z ciężkim zatruciem tlenkiem węgla zabrania się korzystania z urządzenia.

WARUNKI PRACY

 ⚫ Wymagania elektryczne: 

  1. Prąd zmienny: 220–240 V AC 50/60 Hz / 110 V AC 60 Hz
 ⚫ Środowisko pracy: 

  Temperatura: 5 ~ 40°C 

  Wilgotność względna: ≤75%RH 

  Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa~106kPa 

  Warunki: suche, dobrze wentylowane, bez pyłu, pleśni i toksycznych gazów, z dala od światła 

  słonecznego i bez intensywnych zakłóceń elektromagnetycznych.
 ⚫ Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 15 cm od ścian, draperii, mebli i tym podobnych.

 ⚠ UWAGA: Użyj stabilizatora napięcia, jeśli napięcie zasilania waha się w zakresie ± 10 przed uruchomieniem 

koncentratora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model FLOW to koncentrator tlenu o regulowanym przepływie.

 ⚠ UWAGA (!!!) Urządzenie FLOW nie nadaje się do sytuacji podtrzymujących życie. Użytkownik musi 
mieć dostęp do nadrzędnego źródła i przepływu tlenu medycznego z urządzenia medycznego!
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TABELA SPECYFIKACJI

MODEL FLOW (MODEL: KSOC-3)
Pobór mocy ≤320 VA
Maksymalny przepływ tlenu przy maksymalnej czystości 3 l/min
Czeystość tlenu przy kolejnych stopniach przepływu 0.5 l/min ~3l/min: ≥90%

4l/min: ≥82%
5l/min: ≥78%

Wpływ wysokości ponad poziomem moża na czystość 
tlenu podawaną przez koncentrator

≤800 mnpm: ≥90%
800~1500 mnpm: ≥82%
1500~3000 mnpm: ≥75%
3000~4000 mnpm: ≥65%

Prąd zmienny 220-240V @ 50-60 Hz /  110V 60Hz
Bezpiecznik 250V AC, 3A/110V AC,5A
Koncentracja tlenu 93±3%
Ciśnienie na wyjściu 0,04~0,07 MPa
Poziom hałasu dB (A) ≤45
Warunki pracy Temperatura: 5°C~40°C

Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa~106kPa
Wilgotność względna: ≤75%

Warunki przechowywania i transportu Temperatura: -40°C~55°C
Ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa~106kPa
Wilgotność względna: ≤93%

Waga 19kg
Wymiary 38 × 32 × 59 cm

KONSTRUKCJA I UŻYTE MATERIAŁY

ELEMENT KONSTRUKCJI MATERIAŁY
System filtrujący Filtr piankowy, tworzywo ABS, bez użycia włókniny 
Kompresor Odlew aluminiowy, wypełnienie PTFE
Komora absorpcyjna Aluminium 6063, zeolit O5
Układ elektryczny PCB, elementy silikonowe
System nawilżania Tworzywo ABS, Polipropylen
Obudowa Tworzywo ABS


















