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תיאור כללי תיאור כללי 

Nuvo מחולל חמצן דגםNuvo מחולל חמצן דגם
8 מבית NIDEK  הוא מחולל עם ספיקה8 מבית NIDEK  הוא מחולל עם ספיקה

גבוהה עבור אלה שצריכים עד 8 ליטרים שלגבוהה עבור אלה שצריכים עד 8 ליטרים של
Nuvo ,טיפול בזרימת חמצן רציף לנשימהNuvo ,טיפול בזרימת חמצן רציף לנשימה
8 הוא הבחירה האידיאלית למחולל אמין,8 הוא הבחירה האידיאלית למחולל אמין,

יעיל, חסכוני ועצמתי , המחולל מיוצריעיל, חסכוני ועצמתי , המחולל מיוצר
בארצות הברית. מחולל חמצן Nuvo 8 קלבארצות הברית. מחולל חמצן Nuvo 8 קל
עם תפוקת חמצן מסיבית. המחולל מחליקעם תפוקת חמצן מסיבית. המחולל מחליק

בקלות מחדר לחדר עם ארבעת גלגליםבקלות מחדר לחדר עם ארבעת גלגלים
איכותיים. מגיע עם ידית יציבה וקבועה לגוףאיכותיים. מגיע עם ידית יציבה וקבועה לגוף

המחולל כדי לאפשר לך לגלגל אותו למיקוםהמחולל כדי לאפשר לך לגלגל אותו למיקום
הרצוי. גישה נוחה למסנן, לביצוע תחזוקההרצוי. גישה נוחה למסנן, לביצוע תחזוקה

פשוטה וקלה. מחולל החמצן Nuvo 8 פועלפשוטה וקלה. מחולל החמצן Nuvo 8 פועל
בפחות מ -48 דציבלים כדי לספק פעולהבפחות מ -48 דציבלים כדי לספק פעולה

שקטה. מחוון מצב ריכוז החמצן כולל שסתוםשקטה. מחוון מצב ריכוז החמצן כולל שסתום
ללא תחזוקה סיבובית. יכולת סינון מולקולריללא תחזוקה סיבובית. יכולת סינון מולקולרי

ברמה גבוה מערכת להפחתת לחות. בסיסברמה גבוה מערכת להפחתת לחות. בסיס
גלגלים איכותי. כולל מדחס אמין ואיכותי. גלגלים איכותי. כולל מדחס אמין ואיכותי. 

LED מערכת התראות קולית וויזואלית. אורLED מערכת התראות קולית וויזואלית. אור
ירוק המסמן שהמחולל מוכן לספק אווירירוק המסמן שהמחולל מוכן לספק אוויר

מועשר בחמצן. כיבוי המדחס באופן אוטומטימועשר בחמצן. כיבוי המדחס באופן אוטומטי
בזיהוי חום גבוה.בזיהוי חום גבוה.

מאפיינים מאפיינים 

רוחב: 40 ס"מ גובה: 71 ס"מ עומק: 40רוחב: 40 ס"מ גובה: 71 ס"מ עומק: 40
ס"מ משקל: 23 ק"ג רעש: dBA 48 ספיקתס"מ משקל: 23 ק"ג רעש: dBA 48 ספיקת
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חמצן (מקסימום) LPM 8 לחץ יציאת חמצןחמצן (מקסימום) LPM 8 לחץ יציאת חמצן

17 psig: . 17אחוזים 87-95 :חמצן ריכוז psig: . אחוזים 87-95 :חמצן ריכוז
(בשעה 8 בLPM) תוצרת ארה"ב. ריכוז חמצן(בשעה 8 בLPM) תוצרת ארה"ב. ריכוז חמצן

5.0 ליטר לדקה עד 7 – 93% (+ 6.5% /5.0 ליטר לדקה עד 7 – 93% (+ 6.5% /
%3) 8 ליטר לדקה – 90% (+ 6.5% /%3) 8 ליטר לדקה – 90% (+ 6.5% /

%3)  מערכת ניטור חמצן בטיחות אזעקות%3)  מערכת ניטור חמצן בטיחות אזעקות
קוליות וויזואליותקוליות וויזואליות

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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