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State-Of-The-Art 
On-Site and On-
Demand 
Medical Oxygen 
Production for hospitals



Naše zkušenosti z období
covidu:

- celosvětový problém s 
nedostatečným zásobováním
kyslíkem díky zvýšené spotřebě

- některé vlády musely
podpořit soukromé firmy aby 
se k nim dostaly včas dodávky
kyslíku

- nemocnice pod tlakem
spotřebovávaly více kyslíku než
jim byli schopni dodavatelé
dodat
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VÝROBA medicinálního kyslíku

STANICE STLAČENÉHO 

VZDUCHU

KYSLÍKOVÝ GENERÁTOR PLNÍCÍ STANICE A 

ZÁLOŽNÍ VYSOKOTLAKÉ 

NÁDOBY
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PSA KYSLÍKOVÝ GENERÁTOR
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KYSLÍKOVÝ GENERÁTOR A VYSOKOTLAKÝ 
KOMPRESOR
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KYSLÍKOVÝ GENERÁTOR A VYSOKOTLAKÝ KOMPRESOR

– Medicialni kontrolni panel  (TCP) O2

• Ohlášení alarmů přes email nebo SMS 
zprávu

• Vícejazyčné mutace

• Dlouhodobé zálohování dat

• Export dat

• Přepínání mezi generátory

• Moderní displej se všemi senzory

• Metrické nebo imperiální jednotky

• Možnost komunikace přes Profibus
Connection nebo Modbus Connection

• Energeticky úsporné zařízení

• Auto Restart

• Monitorování a nahrávání dat všech
senzorů

• Zobrazení servisních intervalů na displeji

• Vzdálený přístup
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Generátor medicinálního kyslíku

POC MED charakteristické znaky

• Dotykový kontrolní panel TCP-L s 

medicinální konfigurací

• Několik druhů senzorů pro 

monitorování stlačeného vzduchu a 

kyslíku vč. chybového hlášení

• Zálohování a ukládání dat

• Vstupní/ Výstupní filtr

• Auto pure Technology

• Rozvod potrubí z nerezu

• Basic load change operation

• Automatický restart zařízení po 

výpadku elektrické energie

European Pharmacopeia

HTM Standard

Certifikace:

Quality Management

ISO 13485:2016 

ISO 7396-1:2016

CE 1250 - MDD

CO a CO2 senzor
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Generátor kyslíku

Senzor pro 

monitorování kvality vstupního

stlačeného vzduchu

• senzor vstupního tlaku

• senzor rosného bodu

• senzor teploty vzduchu

• další senzory dle potřeby

Senzor pro měření

kvality kyslíku na výstupu

• senzor čistoty (paramagnetický)

• senzor výstupního tlaku

• průtokoměr

• senzor rosného bodu na
výstupu

• CO a CO2 monitoring

Špičková technologie pro nepřetržité měření a monitoring všech provozních hodnot
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Inmatec – Kyslíkový generátor

Monitoring

Moderní kyslíková stanice může být monitorována

pomocí zabezpečného online přístupu pro 

zdravotnické zařízení.

To znamená, že zdravotnické zařízení má nonstop 

přístupná jakákoliv data v reálném čase v jakoukoliv

denní či noční dobu. Tento systém byl vyvinut k 

nastavení alarmů pro případ vyšší spotřeby kyslíku

nebo pro případ selhání zařízení nebo stavu nouze. 

Moderní systémy jsou také vyvinuty k rozpoznání zda

potřebuje být vysokotlaká záloha otevřena nebo

podobný systém může také monitorovat stav

atmosféry v okolí zařízení. Systém je schopen

monitorovat veškerá zařízení i v případě, že se využívá

hybridní systém za použití medicinálního zařízení pro 

výrobu kyslíku i dodávky tekutého kyslíku.
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Výhoda využívání vlastního zařízení

Vlastní zařízení vs. externí dodávky

ÚSPORA NÁKLADŮ
• Velmi efektivní a výkonná technologie

• Návratnost investice zpravidla do 3 let

SPOLEHLIVÉ DODÁVKY
• Vyšší bezpečnost s možností

zálohování kyslíku do lahví

• Nepřetržitá dostpunost

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST
• Výroba na místě

SNÍŽENÍ EMISÍ
• Nižší CO2, NOx & prašnost díky

menší náročnosti na dopravu & gas 

recovery

KOMPAKTNÍ
• Složení z modulů

• Nízká náročnost na prostor

NEZÁVISLOST
• Žádná potřeba dodávek od 3.stran

• Žádné smluvní závazky

ENERGETICKY 

EFEKTIVNÍ
• Snížení plýtvání energiemi

SAMOSTATNOST
• Vzdálený monitoring

• Nepřetržité měření čistoty
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Generátor medicinálního kyslíku

 

 

 

CERTIFICATE 

 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 

INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co. KG 
Gewerbestraße 72 
82211 Herrsching 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Sales, Processing and Production  
of Gas Generators. 

An audit was performed, Report No. 70726887. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2016-06-30 until 2019-06-29. 

Certificate Registration No.: 12 100 31718 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2016-06-07 
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Generátor medicinálního kyslíku

Generátor medicinálního kyslíku je vyráběn dle ISO 13485 a CE 1250

• Rozpětí čistoty O2 lze nastavit na 90,0 % - 95 %

• Objem průtoku O2 je možný v rozpětí 1 m3/h - 350 m3/h



16

Green Technology

Výhody vlastní výroby kyslíku

• Dostupnost kyslíku v jakýkoliv čas a ve vysoké kvalitě

• Úspora celkových nákladů až o 60 %

• Žádné smluvní či nájemní závazky

• Žádné zásobníky - žádná doprava

• Źádný dopad na CO2

• Kyslík dostupný kdykoliv, kdekoliv a s předem známými
náklady najeho výrobu

• Čistota kyslíku 90 % až 95 %

• Plná kontrola nad čistotou kyslíku

• Žádná logistika

• Žádné přepravní náklady

• Úsporné řešení – nižší cena za Nm3

• Bez rizika spojeného se zvyšováním cen dodavatelů

• Bez rizika spojeného s problémy dodávek dodavatelů

• Bezpečnější provoz - žádná manipulace s vysokotlakými
lahvemi nebo tekutým kyslíkem.
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Inmatec – Kyslíkový generátor
Výhody vlastního zařízení

Výroba kyslíku je realizována přím v místě spotřeby. 

Eliminujeme tím přepravu kyslíku a mnoho rizik s tím spojených. 

Vyrábíme kyslík z odlišného zdroje a tento zdroj kyslíku je užitečný a 

umožňuje diverzifikovat rizika zvláště v situacích jako je pandemie. Zde 

je velmi obtížné nebo až nemožné předpovědět spotřebu kyslíku. 

Další velkou výhodou pro mnoho zdravotnických zařízení je úspora

nákladů v porovnání se standartní dodávkou tekutého kyslíku. Tento

systém potřebuje pouze elektrickou energii a autorizovaný servis

dodatevelem systému. Velkou výhodou je fakt, 

že zdravotnické zařízení má možnost využít dostupnou zelenou energii a 

teplo ze vzduchového kompresoru například k ohřevu teplé vody a 

tím nevyrábí jen zelený kyslík, ale také může využít až 96% elektrické

energie 2x (výroba kyslíku a ohřev vody). Toto řešení zásadně snižuje

uhlíkovou stopu a zabezpečuje dodávku kyslíku. Pokud využije

zdravotnické zařízení všechny tyto možnosti úspor, tak celkový

náklad na výrobu kyslíku může být zhruba do 3.000,- Kč za den za celé

zařízení.
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Inmatec – Generátor kyslíku

PSA: Příklad generátoru typu POC 8400

Stlačený
vzduch
na vstupu

293 Nm³/h –

7,0 Bar

300 Nm³/h = 

30 kW kompresor

Kyslík

26,6 Nm³/h @ 93% 

1 kW/h ~ 1 Nm³/h 

POC  8400

Heat recovery

26,6 Nm³/h @ 93% 

0,2 kW/h ~ 1 Nm³/h

1 kW/h ~ 4-5 Nm³/h
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Generátor medicinálního kyslíku

Možnost platformy 
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Generátor medicinálního kyslíku

Možnosti platformy 
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Generátor medicinálního kyslíku

Kontejnerové řešení
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Generátor medicinálního kyslíku

Mobilní řešení
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Provoz & Servis

Výhody:

• Plug & Play instalace (do zásuvky)

• Bezstarostný provoz

• Maximum provozních hodin

• Žádné výrobní prostoje





1. Přes 10 let zkušeností

2. Schváleno lokálními farmaceuty

3. Hlavní zdroj kyslíku

4. Online monitoring

5. Zaškolení v místě realizace

6. Vysokotlaká záloha
(vysokotlakým kompresorem bez oleje)

7. Certifikace pro medicinální zařízení

8. Laboratorně kontrolováno

9. Reference z privátníních i státních
nemocnic v ČR i v zahraničí
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Kyslíkový generátor
Vysokotlaké zaříze

ní

Stlačený vzduch a 
filtrace

Kompletní 
řešení na klíč


