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Egenskaber

Platinum 9 high flow koncentrator tilbyder en pålidelig og sikker løsning for brugere, der har behov for let 
tilgængelig ilttilførsel. Platinum 9 giver brugeren mulighed for at være hjemme på en tryg og komfortabel 
måde takket være integrerede alarmer, hvilket giver øget sikkerhed.Samtidig med, at iltkoncentrationen 
optimeres, bliver omkostningerne mindre i forbindelse med vedligeholdelse.

Tekniske data

Platinum 9

Length Width Height Weight

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Charger
Power 

consumption
Pulse dose 

delivery

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

Outlet 
pressure

62 kPa 

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Platinum 9

Sound level O2 purity Altitude ISO Compliant

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

 0
43

4

Iltkoncentration

højere end 85%

- grønt lys -

Normal

imellem 73% og 85%

- gult lys -

Kontroller filter og flow

lavere end 73%

- rødt lys -

Tilkald service

Kombination af høj ydelse og tryghed 

Med en kapacitet på 9 liter/min. og en iltkoncentration på 87 – 95,6% 
er Invacare Platinum 9 skabt til brugeren, der har behov for at få 
tilført store mængder ilt. Platinum 9 er let at manøvrere og meget 
brugervenlig, takket være de integrerede håndtag og hjul. Platinum 9 
er nem at anvende og sikrer stor sikkerhed for brugeren.

Let vedligehold  

Platinum 9 er udstyret med et 
lavt antal reservedele, hvilket 
sikrer en uproblemetisk og let 
vedligeholdelse.

Ekstrabeskyttet netledning Filterskift er let og enkelt HomeFill® tilslutning

SensO2-System

Intet behov for 
periodisk vedligehold i 
de første 3 år. Sliddele 
udskiftes efter behov.

Service interval


