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Основні характеристики
анестезіологічний агент: севофлюран, ізофлуран, галотан, Енфлуран
об’єм: 250 мл
об’єм сухого гнізда: 40 мл
Діапазон потоку: 0,2 – 15 л/хв 
Концентрація: Adj. діапазон: 0 ~ 5.0% (севофлюран 0-8.0%)
Мінімальна концентрація анестетиків, крок регулювання: 0,2%, 0,5%. Крок 
регулювання 0,5% ~ 5,0% (крок з 0 ~ 8,0% для севофлюран)
тип заповнення: Ручне наповнення, заповнення ключем, швидке заповнення
сумісні прилади: Selectatec®, Drager Plug-In® або NAD Cage-mount
сумісність розмірів з анестезіологічними станціями Drager: 230 × 104 × 195 мм;
сумісність розмірів з анестезіологічними станціями північноамериканських Drager: 
 235 × 104 × 161.5 мм
Вага: 7.5 кг

Медичний компресор повітря C4500 призначений для використання в 
медичних установах, де є потреба в стиснутому повітрі.

Відфільтроване та сухе стиснене повітря подається з компресора для ви-
користання з апаратами  штучної вентиляції легень, анестезіологічними 
станціями. 

безпека: звукові та візуальні сигнали сповіщають про  високий та низь-
кий тиск.

технічні особливості: безмасляний компресор повітря згідно EN 12021; 
низький рівень шуму,  високий вихідний потік стиснутого повітря для апа-
ратів штучної вентиляції легень, анестезіологічних станцій.

Функція очікування – при відсутності стисненого повітря в системі цен-
тральної подачі, компресор почне подавати стиснене повітря автоматично.

інтуїтивний інтерфейс користувача; індикаторні лампи для сигналізації 
помилок, живлення та джерела повітря.

зручне обслуговування: модульна конструкція, стандартні витратні ма-
теріали, лічильник робочого часу

Ергономічне розташування на коліщатках

МЕДИЧНИЙ КоМПРЕсоР ПоВітРя      
C4500

•	 Постійний вихідний потік: 40 л / хв при 350 кПа / 3,5 бар 
•	 Піковий потік: 180 л / хв
•	 Пригнічення точки роси:> 3 (нижче середовища)
•	 при 350 кПа / 3,5 бар / 50 фунт / кв

•	 гучність: приблизно 52 дб 
•	 Фільтрація повітря до: 5um
•	 об’єм повітряного бака: 2 л
•	 Номінальна напруга і частота: 115 В, 60 гц або 220 В, 50 гц

ВИПаРНИК Для аНЕстЕзії  А9040

ДоДатКоВЕ облаДНаННя

Операційне 
середовище

температура: -15 ~ + 35
Вологість: 0 ~ 95%
атмосферний тиск: 70 ~ 106 кПа

Зберігання / 
транспортовуання

температура: -40 ~ + 65ос
Вологість: 0 ~ 95%
атмосферний тиск: 70 ~ 106 кПа

Технічні характеристики:


