
Analyse- 
apparaten voor  
gasstromingen

Zeer nauwkeurige, draagbare alles-in-één 
analyseapparaten voor gasstromingen, speciaal 

ontworpen om te voldoen aan wereldwijde normen.



Draagbaar
• Compact en lichtgewicht (3,6 lbs/1,6 kg), zodat u niet door 

het testapparaat in uw bewegingen wordt belemmerd

• Klein ontwerp om ruimte te besparen op werktafels en 
karretjes

• Eenvoudig mee te nemen dankzij de afneembare 
handgreep en schouderriem voor zowel het testapparaat 
als de behuizing

• Ingebouwd VESA-montagesysteem zodat u het apparaat 
eventueel aan de muur kunt bevestigen

Dit zijn de Fluke Biomedical-
analyseapparaten voor 
gasstromingen.
De NIEUWE VT650 en VT900 bieden de hoogste nauwkeurigheid op 
het gebied van het testen van gasstromingen en medische beademings-
apparatuur, waaronder alle typen beademingsapparaten, stromingsme-
ters, drukmeters, anesthesieapparatuur en andere apparaten. Dankzij het 
compacte, lichtgewicht ontwerp zijn deze testapparaten gemakkelijk mee 
te nemen en nemen ze slechts weinig ruimte in beslag op de werkplek.

Nauwkeurig en 
betrouwbaar
• Met één kanaal en volledige luchtstroomfunctionaliteit van 

± 300 lpm kunt u eenvoudig testen en is nauwkeurigheid 
gegarandeerd 

• De ingebouwde lijnsensoren verkorten de testtijd door 
het automatisch detecteren van luchtvochtigheid, 
temperatuur en zuurstofniveau en het compenseren voor 
atmosferische druk en omgevingsomstandigheden

• De poorten voor ultra-lage stroming en ultra-lage druk 
bieden uiterste nauwkeurigheid voor apparaten met een 
essentieel laag volume en voor druktesten bij bijvoorbeeld 
anesthesieapparatuur en stromingsmeters (alleen VT900)

• De kalibratiespecificaties volgens molbloc-L waarborgen 
naleving van wereldwijde normen van regelgevende instanties



Traceerbaar
•  Door het grote interne geheugen kunnen 

zowel korte als lange opnames worden 
gemaakt en testgegevens worden 
opgeslagen 

• Zet gegevens via USB over naar 
een pc en upload het gegenereerde 
testbestand naar uw CMMS-systeem 
voor eenvoudige rapportage

• De mogelijkheid voor opdrachten op 
afstand voor geautomatiseerd testen 
vermindert de risico's en verhoogt de 
efficiëntie

ACCU LUNG Draagbare 
precisietestlong II
De ACCU LUNG II-simulator wordt gebruikt bij het evalueren 
van beademingsprestaties en biedt een reeks specifieke 
waarden of door de gebruiker te selecteren waarden.

• Klein, lichtgewicht, draagbaar

• Door de gebruiker te selecteren instellingen voor naleving 
en weerstand

• Gekalibreerde nauwkeurigheid voor zowel weerstand als 
naleving

Eenvoudig in het 
gebruik
• Aangepaste profielen aanmaken voor het testen van 

specifieke modellen en gebruikersvoorkeuren

• Meetwaarden aflezen vanaf 1,8 m (6 ft) afstand dankzij 
het grote kleuren-touchscreen van 17,8 cm (7 inch)

• Eenvoudig menuopties openen met één druk op het 
touchscreen

• Realtime resultaten worden numeriek en grafisch 
weergegeven

• De algemene gebruikersinterface maakt de bediening 
van dit apparaat eenvoudig en intuïtief 

Voor meer informatie over Fluke Biomedical-analyseapparaten 
voor gasstromingen gaat u naar:  

www.flukebiomedical.com/gasflow
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Kenmerken en functies VT650 VT900

Enkelvoudig stroomkanaal met volledige capaciteit (± 300 lpm) • •

Ultra-laag stroomkanaal (± 750 ml/min) •

Ultra-lage drukcapaciteit (0-10 mbar) •

Externe trigger-invoer •

Zuurstofnauwkeurigheid 2 % 1 %

Kleuren-touchscreen van 17,8 cm (7 inch) • •

Temperatuur-/vochtigheids-/zuurstofmeting luchtwegen • •

Aanpassing testprofiel • •

Realtime metingen en grafische weergave • •

Intern geheugen en automatische aanmaak van testrapporten • •

Algemene gebruikersinterface • •

Concentratiemetingen anesthesiegassen
Optioneel – 
binnenkort 
verkrijgbaar

De VT900 bevat alle kenmerken en specificaties van de VT650 en meer. De VT900 heeft 
een iets hogere zuurstofnauwkeurigheid, poorten voor ultra-lage stroming en ultra-lage 
druk, en een externe TTL-ademhalingstrigger-invoer.


