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MEDICARE UITGEEST MIXER MET MEDICARE 

FLOWMETER 

  

Art.nr. Omschrijving 

  

04000520 Medicare lowflow gasmixer, zuurstof instelling 

van 21 - 100%, flowbereik 0 - 30 liter per minuut, 

compact en laag in gewicht, met hoge precisie 

en voorzien van drukvalalarmering, voor zuurstof 

en lucht met NIST aansluiting, voorzien van 

Medicare flowmeters van 0 - 1 l/m en 0 - 15 l/m, 

met de regelknop naar voren. De bleedflow is 

uit te schakelen d.m.v. de rechter flowmeter 

naar voren te halen. 
  

  

04000560 Medicare lowflow gasmixer, zuurstof instelling 

van 21 - 100%, flowbereik 0 - 30 liter per minuut, 

compact en laag in gewicht, met hoge precisie 

en voorzien van drukvalalarmering, voor zuurstof 

en lucht met NIST aansluiting, voorzien van 

Medicare flowmeters van 0 - 1 l/m en 0 - 15 l/m. 

 

  

 

04000561 Medicare lowflow gasmixer, zuurstof instelling 

van 21 - 100%, flowbereik 0 - 30 liter per minuut, 

compact en laag in gewicht, met hoge precisie 

en voorzien van drukvalalarmering, voor zuurstof 

en lucht met NIST aansluiting, voorzien van 

Medicare flowmeter 0 - 15 l/m. 

  

  

  

 Voor overige mixers met andere flowmeter 

varianten kunt u contact opnemen met onze 

afdeling verkoop. 

  

 MEDICARE UITGEEST HIGH FLOW MIXER 

  

04000482 Medicare highflow gasmixer, zuurstof instelling 

van 21 - 100%, flowbereik 2 - 120 liter per minuut, 

compact en laag in gewicht, met hoge precisie 

en voorzien van drukvalalarmering, voor zuurstof 

en lucht met NIST aansluiting, voorzien van 

Medicare flowmeter 0 - 70 l/m. 

 

  

04019221 Dempende tule voor de highflowmixer met 22 

mm conus 
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 Benodigdheden MEDICARE UITGEEST mixer: 
 

  
 

Art.nr. Omschrijving 

  

05011201 Railklem 25x10mm met slede voor MEDICARE 

Mixer. 

 

 

 

 

 

  

  

 Wij adviseren u gebruik te maken van  

slangstellen met reduceerventiel ingeval van 

drukschommelingen of ongelijkheid van het net.  

Hieronder 2 voorbeelden met Slidindex 

aansluiting. Voor overige aansluitingen of 

afmetingen zie onze slangstellen op de website. 

  
 

07900120 Slangstel zuurstof 1,5 meter met NIST aansluiting 

voor mixer. Voorzien van instelbaar lage druk 

reduceerventiel met Slidindex aansluiting. Het 

lage druk reduceerventiel is voorzien van een 

manometer voor het instellen van de 

ingangsdruk van de mixer. 

 

 

 

  

07900220 Slangstel lucht 1,5 meter met NIST aansluiting 

voor mixer. Voorzien van instelbaar lage druk 

reduceerventiel met Slidindex aansluiting. Het 

lage druk reduceerventiel is voorzien van een 

manometer voor het instellen van de 

ingangsdruk van de mixer. 

  

  
  

 


