
Zen-OTM.  
Transporteerbare zuurstofconcentrator.

 Transporteerbare De transporteerbare zuurstofconcentrator Zen-O biedt de mogelijkheid om zuurstof binnenshuis, buitenshuis, 
 zuurstofconcentrator  in de auto en tijdens vliegreizen toe te dienen. Hierdoor ervaart de gebruiker meer vrijheid tijdens zuurstoftherapie. 
  
 Voordelen    →  Puls (ademgestuurd, RRT en Eco Modus) en continue instelling van flow mogelijk.
    →  Zen-O werkt met Rate Responsive Therapy (RRT). De concentrator reageert automatisch op de  

zuurstofbehoefte van de gebruiker en levert bij iedere inademing de ingestelde hoeveelheid zuurstof.
    → Eco Modus is tijdens pulsinstelling instelbaar om de batterij te sparen (vast volume per minuut).
    → Zuurstofafgifte tot 2 l/minuut.
  → Eenvoudig in gebruik door een duidelijk LCD scherm en intuïtieve bediening van de knoppen.
  → Zen-O activeert de Auto Modus wanneer er 60 seconden geen neusademhaling wordt gedetecteerd. 
    → Zeer goede accuduur: 8 uur bij pulsinstelling 2 (met 2 batterijen). 
    → Visuele en audiovisuele alarmen:
   • Bij lage O₂ concentratie.
   • Bij te lage accuspanning.
   • Wanneer er geen neusademhaling wordt gedetecteerd (ademgestuurde modus).
   • Wanneer er onderhoud nodig is.
    → Geschikt voor vliegreizen.
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→ Zen-OTM. Transporteerbare zuurstofconcentrator. 2 van 2

 Standaardpakket    → 2 Batterijen
  → Draagtas
    → Accessoirestas 
    → Transportwagen
    → Stekkers voor Europa, UK en VS
    → DC power adapter (autolader)
 
  
 Optioneel    → Externe batterijlader
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Technische specificaties

Afmetingen (L x B x H) 212 mm x 168 mm x 313 mm
Gewicht 4,6 kg met 1 batterij (zonder tas en zonder  

transportwagen) 
 4,8 kg met 2 batterijen (zonder tas en zonder  
transportwagen)

Maximale  zuurstofafgifte 2 liter per minuut
Instellingen   →    Pulsinstelling (adem- of volumegestuurd):  

1 – 6 (11 ml. bolus per inademing/instelling)
→   Tevens instelbaar op halve standen
→   Continu: 0,5 - 2 liter per minuut

Geluidsniveau 38 dba bij pulsinstelling 2,  
testmethode 14-1 03/2007 MDS-Hi 

Gebruiksduur accu Tot 4 uur bij pulsinstelling 2 (met 1 batterij)
Tot 8 uur bij pulsinstelling 2 (met 2 batterijen) 
 Batterijen kunnen gedurende gebruik opgeladen 
worden (ook in de auto)
Externe batterijlader is optioneel 

Stroomverbruik 25W bij pulsinstelling 2 zonder het opladen van de accu  
133W bij continue flow 2 l/per minuut zonder het 
opladen van de accu

Displaytaal 13 Talen: Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Duits, 
Portugees, Italiaans, Tsjechisch, Zweeds, Fins, Deens, 
Turks en Noors

Fabrikant GCE GmbH 


