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Вступна інформація 

Актуальна інструкція є вступною до використання приладу. До інструкції внесена інформація про технічні 

характеристики та загальну інформацію про продукт. 

У разі виникнення будь-яких запитань, будь ласка, зв’яжіться зі своїм дистриб’ютором. Задля досягнення оптимальної 

продуктивності та безпеки ми рекомендуємо ретельно прочитати інструкцію з використання. 

 

Символи в тексті 

« , !»  НЕБЕЗПЕКА! 

Цей символ використовується для індикації можливості серйозних травм або навіть смерті. 

 

« , !» ОБЕРЕЖНО! 

Цей символ використовується для індикації можливості незначного поранення. 

 

« ,?» РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

Цей символ використовується для позначення рекомендацій стосовно правильного використання прилада, задля 

уникнення поломок. 



 

ЗМІСТ 

1. Опис             1 

1.1. Особливості             1 

1.2. Загальний функціонал           1 

2. Технічні характеристики            2 

3. Загальна інформація            2 

3.1. Принцип роботи           2 

4. Безпека             4 

5. Символи та позначки           5 

6. Комплектація            6 

7. Вплив положення над рівнем моря на роботу концентратора       6 

8. Умови оточуючого середовища          6 

9. Електромагнітна сумісність (ЕМС)           7 

9.1. Електромагнітне забруднення та рекомендації виробника стосовно техніки безпеки   7 

9.2. Електромагнітна стійкість          7 

10. Інші символи            9 

11. Гарантія             10 

 



Кисневий концентратор                                                                                                              Інструкція з експлуатації 

 

1 

Опис 

Особливості  

   

Безмасляний компресор Сучасне молекулярне сито Трирівнева очистка кисню 

   

Інтелектуальна система 

оповіщення 

Безперервний тип роботи – 24 

години на добу 
Високий рівень очистки 

 

▪ За допомоги PSA технології (спеціальна технологія адсорбції) наявна можливість концентрації 

високоякісного кисню, котрий придатний до використання в будь-яких цілях; 

▪ У поєднанні з PSA технологією використовується високоякісне молекулярне сито, що забезпечує постійний 

рівень адсорбції молекули кисню; 

▪ В приладах цієї модельної лінійки використовуються безмасляні насоси високої продуктивності; 

▪ Прилад придатний до безперервного використання – 24 години на добу; 

▪ Наявна інтелектуальна система оповіщення з функціями самоперевірки та критичного оповіщення. 

 

Загальний функціонал  

▪ Оповіщення про відімкнення від електропостачання;  

▪ Наявний захист від перенавантаження електросхеми струмом (запобіжник); 

▪ Оповіщення про занизький/зависокий тиск; 

▪ Оповіщення температури; 

▪ У разі виникнення помилки – відображення коду помилки; 

▪ Опціонально: оповіщення небулайзера та рівня чистоти кисню. 
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Технічні характеристики  

№ Параметри Значення 

☑ Модель  KSOC-5 (5L) KSOC-5 (10L) 

1 Рівень очистки кисню 93% (±3%) 93% (±3%) 

2 Потік  0 – 5 л/хв. 0 – 10 л/хв. 

3 Рівень шуму ≤45 дБ ≤52 дБ 

4 Вихідний тиск  30 – 70 кПа 30 – 70 кПа 

5 Вольтаж електропостачання  110 – 220 В 110 – 220 В 

6 Частота електропостачання 50/60 Гц 50/60 Гц 

7 Споживча потужність  350 Ватт 750 Ватт 

8 Габарити 380*320*590 мм 380*320*590 мм 

9 Вага  19 кг 23 кг 

 

Загальна інформація  

Концентратори цієї модельної лінійки (надалі – концентратор) складаються з повітряного компресора, блоку 

попередньої підготовки повітря, клапану контролю, молекулярного сита, системи контролю та оповіщення, системи 

опрацювання газу, кисневої трубки, атомізатора (для -N, -M кисневого концентратора) та дистанційного пульта 

управління (для -Т, -М концентраторів). 

Шляхом постачання кисню високої чистоти до пацієнтів та їх подальшої терапії, прилад може позитивно вплинути на 

наступні положення: серцево-судинні та цереброваскулярні, респіраторні, хронічні обструктивні пневмонії, гіпоксія 

та інші захворювання. Концентратор придатний до лікування різних рівнів фізіологічної гіпоксії, як ось: пристарілі, 

люди з недостатньою фізичною підготовкою, вагітні та інші. Кисневий концентратор може бути використаний для 

відновлення кров’яної сатурації після активних фізичних чи ментальних дій. 

Напрацювання до відказу складає не менше ніж 5 років. 

Протипоказання: отруєння киснем, алергічні реакції на кисень. 

 

Принцип роботи  

Концентратор використовує технологію адсорбції за перепадом тиску (PSA) з молекулярним ситом для відділу 

молекули кисню від інших, що знаходяться в повітрі. Після вдалого поглинання чистота кінцевого продукту складає 

≥96% (V/V).  
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На зображенні №1 відображено принцип роботи концентратора. 

 

Зображення №1. Схематичне зображення принципу роботи приладу. 

 

На зображенні №2 відображено електричну схему концентратора. 

 

Зображення №2.  
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Безпека 

Задля забезпечення правильного та безпечного використання необхідно дотримуватися нижче вказаних рекомендацій 

стосовно експлуатаційних умов, правил та настанов. 

« , !»  НЕБЕЗПЕКА! 

➢ У разі неправильного використання приладу ймовірне виникнення великої небезпеки для життя як 

користувача, так і його оточуючих; 

➢ Оточення та спосіб використання має відповідати вказаному в актуальній інструкції; 

➢ Будь-хто перед перенесенням, використанням або зберіганням має бути ознайомлений з актуальною 

інструкцією; 

« , !» НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ! 

➢ У жодному разі не розбирайте прилад коли він увімкнений, неавторизована спроба ремонту може спричини 

поломку, неправильне оперування або ураження струмом, при виникненні несправностей, рекомендовано, 

звернутися до сервісного центру; 

« , !» НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ АБО ГОРІННЯ! 

➢ Прилад не придатний до використання в умовах присутності вибухонебезпечних речовин або газів; 

➢ Використання кисневого концентратора можливе лише при суворому дотриманні правил безпеки, оскільки 

кисень є дуже вогненебезпечний. 

 

« , !» ОБЕРЕЖНО! 

➢ Прилад має бути розміщеним тільки в указаних в актуальній інструкції умовах. Розміщення поза межами 

температурного/ атмосферного діапазону може призвести до поломки або травмувань; 

➢ У разі необхідності заміни компонентів або ремонту, рекомендовано, зв’язатися з сервісним центром; 

➢ Прилад не рекомендовано використовувати за непрямим його призначенням; 

➢ Технічний огляд приладу може виконуватися лише компанією-виробником або її авторизованим 

представником. 

 

 

Відкритий вогонь заборонений!  

Паління, запалювання відкритого типу іскри, вогонь у будь-якому 

проявленні повністю заборонений! 
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Символи та позначки  

№ Позначення Значення 

1 
 

Заземлення  

2 
 

Увага! 

3 
 

Еквіпотенціальне заземлення 

4 
 

Серійний номер  

5 
 

Офіційний представник на території ЄС 

6 
 

Номер каталогу 

7 
 

Зверніться до інструкції у разі виникнення запитань або труднощів 

8 
 

Дата виготовлення  

9 
 

Виробник 

10 
 

Зберігати в недоступному для води місці 

11 
 

Дата використання/використати до  

12 
 

Зберігати поодаль від джерел тепла та радіовипромінювання 

13 
 

Ламке, поводитися обережно 

14 
 

Не класти один на одного  

15 
 

Температурні межі 

16 
 

Відкритий вогонь заборонений! Паління, запалювання відкритого типу, вогонь 

у будь-якому проявленні повністю заборонений 
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Комплектація  

Після отримання обов’язково перевірте комплектацію та цілісність поставки у відповідності до списку. 

№ Предмет Кількість Коментар 

1 Кисневий концентратор  1 шт. ☑ 

2 Зволожувач  1 шт. ☑ 

3 Кисневий трубопровід, малий (1.6 метра) 1 шт. Зразок  

4 Кисневий трубопровід, великий (6 метрів) 1 шт. Зразок 

5 Фільтр  1 шт. ☑ 

6 Атомізатор (збірка) 1 шт. 
Для -N, -M кисневого 

концентратора* 

7 Пульт дистанційного управління 1 шт. 
Для -Т, -M кисневого 

концентратора* 

Коментар:  

▪ «N» модель приладу включає в себе функцію атомізації та відповідний прилад – атомізатор; 

▪ «Т» модель приладу включає в себе можливість дистанційного управління приладом за допомоги 

дистанційного пульта управління; 

▪ «М» модель приладу включає в себе обидві можливості як атомізацію, так і дистанційне управління. 

 

Вплив положення над рівнем моря на роботу концентратора 

№ Модель Параметри 

☑ Висота над рівнем моря ≤800 м 800 – 1500 м 1500 – 3000 м  3000 – 4000 м 

1 KSOC-5 (5L) ≥90% ≥82% ≥75% ≥65% 

2 KSOC-5 (10L) ≥90% ≥80% ≥72% ≥63% 

 

Умови оточуючого середовища  

№ Параметри  Значення 

1 Використання 

1.1 Перемінна температура 5 – 40°С 

1.2 Відносна вологість ≤75% (без конденсації) 

1.3 Атмосферний тиск 86 – 106kPa 

2 Транспортування та зберігання 

2.1 Перемінна температура -40 – +55°С 

2.2 Відносна вологість ≤93% (без конденсації) 

2.3 Атмосферний тиск 50 – 106kPa 
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Електромагнітна сумісність (ЕМС) 

Прилад розрахований до використання в нижче вказаних умовах. Користувач має забезпечити відповідність цим 

вимогам. 

Електромагнітне забруднення та рекомендації виробника стосовно техніки безпеки 

Це обладнання розраховане для використання в низ же специфікованих умовах оточуючого середовища 

Перевірка 

забруднення 
Відповідність Електромагнітна оточуюча середа 

RF забруднення 

CISPR 11 
Група 1 

Прилади даного типу використовують енергію РФ лише для 

внутрішніх функцій. Отже, викиди радіочастотних випромінювань 

дуже низькі і, ймовірно, не можуть спричинити жодних втручань у 

сусіднє електронне обладнання 

RF забруднення 

CISPR 11 
Клас В 

Даний тип обладнання придатний для використання в домашніх 

умовах та поруч з електромережами 

Гармонічні 

забруднення 

IEC 61000-3-2 

Клас А 

Коливання 

вольтажу/ 

забруднення при 

перемиканні 

IEC 61000-3-3 

Відповідність 

 

Електромагнітна стійкість 

Це обладнання розраховане для використання в низ же специфікованих умовах оточуючого середовища 

Тест стійкості Рівень тестування 
Рівень 

відповідності 
Електромагнітна оточуюча середа 

Електростатичний 

розряд (ESD) 

ІЕС61000-4-2 

±6, 8kV контакт 

±15kV повітря 

±6, 8kV контакт 

±15kV повітря 

Полове покриття має бути дерев’яним, 

цементним або керамічним. У разі покриття 

синтетичним матеріалом вологість має бути не 

більше 30% 

Коливання 

електропостачання 

ІЕС61000-4-4 

±2kV для ліній 

електропостачання 

±1kV для 

вхідних/вихідних 

електроліній 

±2kV для ліній 

електропостачання 

Не застосовується 

Якість електролінії має відповідати стандартам 

звичайного госпіталя, клініки або комерційної 

забудови 

Навантаження 

IEC 61000-4-5 

±1kV для 

диференційного 

режиму 

±2kV загальний 

Не застосовується 

Якість електролінії має відповідати стандартам 

звичайного госпіталя, клініки або комерційної 

забудови 
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Електромагнітна стійкість 

Це обладнання розраховане для використання в низ же специфікованих умовах оточуючого середовища 

Тест стійкості 

Рівень 

тестуван

ня 

Рівень 

відповідності 
Електромагнітна оточуюча середа 

Проведений RF 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150kHz в 

80MHz 

3V ефективне 

значення 

Потужність поля поза захищеним місцем від нерухомих 

радіочастотних передавачів, що визначається електромагнітним 

обстеженням ділянки, повинна бути не більше 3 V/m*. 

Місця високої радіоактивної діяльності позначені наступним 

символом: 

 Випромінений 

RF 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

80MHz в 

2.5GHz 

3 Vrms 

Помітка: потужність поля від нерухомих передавачів, таких як базові станції для радіо (дротових/бездротових) 

телефонів та наземних мобільних радіо, аматорських радіо, радіомовлення AM та FM радіо та телевізійного мовлення 

не можна теоретично прогнозувати з точністю. Для оцінки електромагнітного середовища за рахунок фіксованих 

радіопередавачів слід врахувати електромагнітне обстеження ділянки.. Якщо спостерігаються аномальні показники, 

можуть знадобитися додаткові заходи, такі як переорієнтація або переміщення генератора рентгенівських променів. 

 

 

Електромагнітна стійкість 

Це обладнання розраховане для використання в низ же специфікованих умовах оточуючого середовища 

Тест стійкості 
Рівень 

тестування 

Рівень 

відповідності 
Електромагнітна оточуюча середа 

Падіння, короткі 

відімкнення 

електропостачання 

та різні варіації 

порушень 

електропостачання 

IEC 61000-4-11 

≤5% UT* 

(≥95% спад в UT) 

не більше 0.5 

циклів 

40% UT 

(60% спад в UT) 

не більше 5 циклів 

70% UT 

(30% спад в UT) 

≤5% UT 

(≥95% спад в UT) 

не більше 5 секунд 

Не застосовується 

Якість електролінії має відповідати стандартам 

звичайного госпіталя, клініки або комерційної 

забудови 

У разі виникнення необхідності використання 

обладнання при нестабільному 

електропостачанні рекомендовано перейти на 

стабільну лінію, або альтернативне джерело 

живлення, наприклад: акумуляторна батарея, 

генератор, т.д. 

Частота  

(50/60Гц) 

ІЕС61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Якість електролінії має відповідати стандартам 

звичайного госпіталя, клініки або комерційної 

забудови 

Помітка: UT – це перемінний струм попередній до проведення тестування. 
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Інші символи 

№ Символ Значення 

1 
 

Компонент обладнання типу BF  

2 
 

У разі виникнення запитань зверніться до актуальної інструкції з експлуатації 

3 
 

Утилізація обладнання та компонентів має виконуватися у відповідності до місцевих 

норм та регулювань 

4 
 

(від франц. Conformité Européenne — європейська відповідність ) — спеціальний знак, 

який наноситься на виріб. Він засвідчує, що виріб відповідає основним вимогам 

директив ЄС і гармонізованим стандартам Європейського Союзу, а також те, що 

продукт пройшов процедуру оцінки відповідності директивам 

5 

 

Національний знак відповідності України, який наноситься на виріб. Він засвідчує, що 

виріб відповідає загальним національним стандартам 

6 
 

Виробник  

7 
 

Авторизований представник на території ЄС 
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Гарантія 

На ремонт (заміну) протягом гарантійного терміну в 12 місяців після отримання 

Назва приладу_______________________________________________________________________________ 

Заводський номер____________________________________________________________________________ 

Дата випуску________________________________________________________________________________ 

Придбаний (дата, підпис і штамп ТО)_____________________________________ ______________________ 

Введений в експлуатацію (дата, підпис)_____________________________________ ____________________ 

Прийнятий на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством________________________________ 

Місто (село/інше)______________________________________________________ ______________________ 

Підпис керівника____________________________________________________________________________ 

Печатка ремонтного підприємства 

 

Підпис керівника____________________________________________________________________________ 

Печатка установи власника 

 


