
the art of measuring

CITREX H5 testset
De beste mobiele analysator in zijn klasse 

Het complete meetsysteem voor veeleisend gebruik

Met de CITREX H5 testset bent u perfect uitgerust voor uw dagelijkse werk. Het 
hoge precisie meetinstrument CITREX H5 is de ideale oplossing om uw gasstroom 
en druk producerende apparaten eenvoudig en nauwkeurig te controleren en te 
kalibreren. De uitgebreide accessoires omvatten alle benodigde onderdelen die nodig 
zijn voor een accurate meting.

CITREX H5
De CITREX H5 is ideaal voor mobiel gebruik door zijn robuuste en compacte 
design. Het apparaat meet bi-directionele stromingen, druk, temperaturen en 
zuurstof concentraties. Het hoge resolutie kleuren touchscreen van 4.3” vertoont 
numerieke, grafische en trending gegevens perfect. De intuïtieve 
gebruikersinterface is gemakkelijk te configureren, met opties om meerdere 
profielen op te slaan voor veel verschillende toepassingen. Met een keuze uit 26 
verschillende stroom, druk en beademingsparameters, plus trend data, is het 
mogelijk om de CITREX H5 precies naar uw behoeften in te stellen.

FlowLab 
De testset wordt inclusief de FlowLab software geleverd. Deze software kan 
alle parameters tot in detail registreren. Realtime curves in hoge resolutie, 
trending en geavanceerde mogelijkheid om in Excel te registreren maken deze 
software onmisbaar bij research. Gedetailleerde, aangepaste rapportages 
kunnen worden aangemaakt, opgeslagen en geprint.
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Sensoren
De CITREX H5 is voorgeprogrammeerd met 17 verschillende gasnormen en 8 
verschillende gastypes. Het apparaat berekent en rapporteert alle relevante 
beademingsparameters. Deze kunnen dan worden doorgegeven via een van 
de vele interfaces en worden opgeslagen op een geheugenkaart. De 
differentiële drukverbinding met een meetbereik van ± 200mbar en de hoge 
druk verbinding met een bereik van 0 - 10bar zorgt voor zeer nauwkeurige 
drukmetingen bij veel verschillende toepassingen.

CITREX H5 testset bevat:
• CITREX H5
• SmartLung Adult (1L)
• CITREX Webserver configurator en monitoring
• FlowLab software
• Zuurstofsensor
• Adapterset
• Laminaire flowbuis
• Autoadapter
• Micro SD geheugenkaart
• Beschermingsfilter
• USB kabel
• Ethernet kabel
• Stroomvoorziening
• Draagtas
• Accu
• USB adapter
• Quick start manual

Order number: 304.555.000

CITREX H5 testset voor inspectie en certificering:

•CPAP/ bi-level beademingsapparatuur
•ICU beademingsapparatuur
•Hoge frequentie beademingsapparatuur
•Bloeddrukmeters
•Zuurstofconcentrators
•Spirometers
•CO2 insufflators
•Medische gas benodigdheden
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