
•     Топ модел концентратор
•     Супер тих – 31 dB шум
•     Редуцирано тегло – 16 кг
•     Редуцирана консумация на енергия – само 280 W
•     Модулен дизайн
•     Лесен достъп до филтрите и предпазителя
•     Лесно управление
•     Нов, иновативен измерващ сензор за кислорода
•     USB интерфейс за връзка с компютър
•     Интегрирано регулиране на потока
•     5 години или 30 000 часа гаранция на всички части
•     Контрол на функциите от микропроцесор
•     Произведен в Германия

Доставка в цялата страна и възможност за обратно изкупуване.

Аксесоари в комплекта: носна канюла – 2 и 5 метра дължина на 
шлауха, конектор към овлажнителя, овлажнител, инструкция за 
ползване.

КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР • КРОБЕР 4.0 •

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Медицинско 
изделие 

класификация 

II A

Захранване 230 V, 50 Hz

Допустима 
температура 

в работен режим

от +5ºC до + 40ºC

Допустима 
температура 

при съхранение

от -20ºC до +50ºC

Ниво на шума 31 dB

Консумация на ток 280 W

Филтър за прах В задната част на апарата

Фин филтър Зад капака за сервизиране

Предпазители Главен: 230 V 2 x TT 2,5 AH 250 V
Вътрешен: 1 x T 1,0 AL 250 V

Аларми Tемпература, поток, мощност,
кислород, система

Тегло 16 кг

Размери 535 x 203 x 520 мм без колелата

Гаранция от 
производителя

5 години или 30 000 работни часа
за всички функционални части

Регулиране
на потока

0-2 л/мин в 0,1 стъпка
2-4 л/мин в 0,2 стъпки
4-5 л/мин в 0,5 стъпки

Кислородна 
концентрация

1-4 л/мин 95%
4-5 л/мин 85%

КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР • КРОБЕР АЕРОПЛЮС 5 •

•     Модулен дизайн
•     Лесен достъп до филтрите и предпазителя
•     Модерен дизайн и лесно управление
•     Нов, иновативен измерващ сензор за кислород
•     USB интерфейс за връзка с компютър
•     Интегрирано регулиране на потока
•     5 години или 30 000 часа гаранция на всички части
•     Тих в работен режим
•     Контрол на функциите от микропроцесор
•     Произведен в Германия

Доставка в цялата страна и възможност за обратно из-
купуване. 

Аксесоари в комплекта: Носна канюла – 2 и 5 метра дъл-
жина на шлауха, овлажнител, инструкция за ползване.

КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР • КРОБЕР ТОПЕЪР 2 •

•     Модулен дизайн
•     Сензор за кислорода
•     Захранващият кабел е фиксиран към апарата
•     Ниски нива на шум и висока производителност
•     Контрол на функциите от микропроцесор
•     Функционално надеждна технология
•     Произведен в Германия

Доставка в цялата страна и възможност за обратно из-
купуване. 

Аксесоари в комплекта: носна канюла – 2 и 5 метра дъл-
жина на шлауха, филтър за прах, конектор към овлажните-
ля, овлажнител, фиксатор за овлажнителя, удължители – 2 
и 15 метра, инструкция за ползване.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Медицинско 
изделие 

класификация

IIA

Захранване 230 V, 50 Hz

Допустима 
температура в 

работен режим

от +5ºC до +40ºC

Допустима 
температура при 

съхранение

от -20ºC до +70ºC

Ниво на шума <40 dB

Консумация на ток 295 W

Филтър за прах 
и фини частици

В задната част на апарата

Предпазители Главен T 3.15 A H 250V
Вътрешен T 1,0 A L 250V

Аларми Температура, поток, мощност, кислород, 
система

Тегло 15 кг

Размери 600 x 290 x 400 мм без колелата

Гаранция от 
производителя

5 години или 30 000 работни часа
за всички функционални части

Регулиране
на потока

Регулатор от 0-5 л/мин

Кислородна 
концентрация

1-3 л/мин 95% 
3-4 л/ мин 93%
4-5 л/ мин 85%

ПРЪСТОВ ПУЛС ОКСИМЕТЪР
Уредът измерва сърдечния пулс и кислородната концентра-
ция в кръвта на болния, за да се избегнат нежелани реакции 
в организма в следствие на предозиране с кислород. Лесен 
за употреба – работи с помощта на един бутон. Лекият и ком-
пактен дизайн го правят изключително мобилен и удобен за 
съхранение. Изключва се автоматично след изваждането на 
пръста за повече от 5 секунди. Уредът има LED дисплей, кой-
то се вижда дори в слабо осветени помещения. Стандартна-
та окомплектовка включва верижка за носене на врата.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Медицинско 
изделие 

класификация

II A

Захранване 230 V, 50 Hz

Допустима 
температура в 

работен режим

от +10ºC до +40ºC

Допустима 
температура при 

съхранение

от -20ºC до +70ºC

Ниво на шума <45 dB

Консумация на ток 790 W

Филтър за прах В задната част на апарата

Фин филтър Вътре в апарата

Предпазители Главен: 230 V 2 x TT 4,0 AH 250 V
Вътрешен: 1 x T 1,6 AL 250 V

Аларми Tемпература, поток, мощност, кислород, 
система

Тегло 45 кг

Размери 540 x 405 x 515 мм без колелата

Гаранция от 
производителя

24 месеца

Регулиране
на потока

0-12 л/мин

Кислородна 
концентрация

1-8 л/мин 95% 
8-10 л/мин 92%
10-12 л/мин 85%

5
л/мин

5
л/мин

12
л/мин




