
Kröber 4.0  
• Špičkový model prémiových přístrojů - kyslíkový koncentrátor Kröber 4.0 

• The top model of premium equipment oxygen concentrator Kröber 4.0 
 

Kyslíkový koncentrátor  
Oxygen concentrator  

• velmi tichý, senzační hladina akustického tlaku 31 dB (A) * 
• super quiet, sensational 31 dB(A)* sound pressure level 

 
• snížená hmotnost, pouze 16 kg 

• reduced weight, only 16 kg 
 

• snížená spotřeba energie, 
pouze 280 wattů 

• reduced energy consumption, 
only 280 Watt • snadná údržba 

• easy to maintain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• inovativní detaily 
• innovative details 

 
 
 
 
 
 

 
• hrubý prachový filtr 

• coarse dust filter 
 
 
 

* podle zkušební metody 14-1 03/2007 MDS-H Katalogu léčivých a pomocných prostředků 

* acc. quality standard 14-1 03/2007 MDS-H German Reimbursement Catalogue 



Kröber 4.0  
 
 
 
 

Kyslíkový koncentrátor  
• modulární konstrukce součástí 

• velmi snadná údržba 

• snadno přístupné filtry a pojistky 

• USB rozhraní 

• moderní design a jednoduchá obsluha 

• nový, inovativní senzorový měřicí článek 

• integrovaná regulace průtoku 

• záruka 30 000 hodin na všechny funkční díly 

• velmi tichý 

• řízený mikroprocesorem 

• příznivá cena 

• Made in Germany 

 
Příslušenství  

 
• návod k obsluze 

• profilový úchyt pro zvlhčovač 

volitelně: sada pro externí zvlhčování 

• zvlhčovač, plnicí 

• nosní kanyla (kyslíkové brýle) 2m a 5m 

 

Technické údaje  

Třída zařízení dle Zákona o zdrav. produktech (MPG) II a 

Provozní napětí 230 V 50 Hz  

Provozní teplota provoz od +5° do +40°C 
skladování od -25° do +70°C 

Hladina akustického tlaku 31 dB (A) 

Příkon 280 wattů 
 

 
Jemný prachový filtr za servisními dvířky 

Pojistky na straně sítě 230 V 2xT3.15 A H 250 V  
volitelně 115 V 2xTT5,0 A H 250 V  
interní 1xT1,0 A L 250 V 

Alarmy a indikátory stavu teplota, výpadek napájení, průtok, 
kyslík, systém 

Hmotnost cca 16 kg 

Rozměry (VxŠxH) 535x203x520 mm bez koleček 

Záruka výrobce 30 000 provozních hodin (max. 5 let) 
podle záručních podmínek 

Regulace průtoku 0 až 2 l/min v krocích po 0,1 
2 až 4 l/min v krocích po 0,2 
4 až 5 l/min v krocích po 0,5 

 

 
Oxygen concentrator  

• modular components set up 

• easily accessible filter and fuses 

• USB – interface 

• modern design and simple operation 

• new, innovative measuring sensor 

• integrated flow adjustment 

• 30.000 hours warranty for all functional parts 

• whisper silent 

• microprocessor-controlled 

• favourable price 

• Made in Germany 

 
Accessories  

 
Technical data  

MDD classification II a 

Operating power 230 V 50 Hz 

Operating temperature operation +5° to +40°C 
storage -25° to +70°C 

 

 
Power consumption 280 W 

Dust filter in rear of device 

Fine filter behind the maintenance lid 

Fuses mains 230 V 2xT3.15 A H 250 
V optional 115 V2xTT5.0 A H 
250 V internal 1xT1.0 A L 250 
V 

Alarms/Status indeicators temperature, power failure, flow, 
oxygen, system 

Weight cca 16 kg 

Dimensions 535x203x520 mm without rollers 

 
• instructions for use 

Manufacturer´s 
warranty 

30.00 operating hours (max. 5 
years) according to terms of 
warranty 

• angular connector for humidifier 

• humidifier, refillable 

• nasal cannula 2m and 5m 

Flow adjustment 0 to 2 l/min in 0.1 steps 
2 to 4 l/min in 0.2 steps 
4 to 5 l/min in 0.5 steps 

02-concentration 
(±3%) 

0,1 up to 4 l/min 93% 
4 up to 5 l/min 90% 
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Prachový filtr v zadní stěně přístroje 

Sound level 31 dB (A) 

0,1 až 4 l/min 93% 
4 až 5 l/min 90% 

Koncentrace O2 
(±3%) 


