
 

 

  

 
 

 

Koncentrátory kyslíku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koncentrátor kyslíku  
OxyBell K55 
 
Výhody 

 
� Tichý provoz 
� Nízká spotřeba energie 
� Nízká hmotnost  
� LCD displej  
� Vysoká hladina koncentrace kyslíku  

(93% ± 3%) 
� Nastavení průtoku v rozmezí 0,5 až 5 l/min 
� Stálé monitorování hladiny kyslíku  
� Vizuální a zvukový alarm v případě nízké 

koncentrace kyslíku 
� Jednoduché použití 
� Možnost snadného přesunu na kolečkách  
� Přenosné zasouvatelné madlo pro snadný 

pohyb 
� Automatický jistič 
� Počítadlo provozních hodin 
� Záruka 24 měsíců  
� Dvě barevné varianty – černá a bílá  
� Dostupný s rozprašovací funkcí   
 

Flexibilní řešení uzpůsobená 

pro specifické potřeby 

 
TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55 

Spotřeba elektrické energie: ≤ 300 W 
Napájecí napětí: AC 230 V 50-60 Hz 

Rozměry: 305x300x610 (DxŠxV) mm 
Hmotnost:  14,5 kg 

Výstupní tlak: 0,04 – 0,06 MPa 
Průtok kyslíku: 0-5 l/m 

Koncentrace kyslíku 1-5 l: 93 %  ±3 % 
 

Hlučnost: ≤ 40 dB(a) 

 



 

 

 

Koncentrátor kyslíku OxyBell K53 
Výhody 
 

� Displej LCD � CENA: V poměru kvalita/ cena 
na prvním místě � Vysoká hladina koncentrace kyslíku 

(93 % ± 3%) of 0,5 do 3 l/min 
� Zvukový alarm 

� Jednoduché použití 

� ENERGETICKÁ EFEKTIVITA: 
Spotřeba energie téměř 
dvakrát nižší než u běžných 
koncentrátorů 

� Automatický jistič 

� Počítadlo provozních hodin � TICHÝ: Tento model je jedním 
z nejtišších na trhu � Záruka 24 měsíců  

 

TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55 

Spotřeba elektrické energie: ≤ 230 W 

Napájecí napětí: AC 230 V 50-60 Hz 

Rozměry: 305x300x550 (DxŠxV) mm 

Hmotnost:  13 kg 

Výstupní tlak: 0,04 – 0,06 MPa 

Průtok kyslíku: 0-5 l/m 

Koncentrace kyslíku 1-5 l: 93 %  ±3 % 

Hlučnost: ≤ 40 dB(a)  
 

OxyBell vysoká kvalita, moderní design, rozumná cena 
 

Koncentrátor kyslíku OxyBell K3 

Výhody 

� Malé rozměry � Vysoká hladina koncentrace kyslíku (93 % 
± 3%) of 0,5 do 3 l/min 

� Vizuální a zvukový alarm v případě nízké 
úrovně koncentrace kyslíku  

� ČASOVAČ – programovatelný čas provozu 

� ENERGETICKÁ EFEKTIVITA: 
Spotřeba energie téměř 
dvakrát nižší než u běžných 
koncentrátorů � Automatický jistič  

� Madlo pro snadné přenášení � HMOTNOST: Jeden z nejlehčích 
koncentrátorů na trhu (méně 
než 10 kg) 

� LCD displej  

� Stálé monitorování hladiny 
kyslíku 

� Jednoduché použití 

� Záruka 24 měsíců 

 
TECHNCKÉ ÚDAJE OXYBELL K55 

Spotřeba elektrické energie: ≤ 210 W 

Napájecí napětí: AC 230 V 50-60 Hz 

Rozměry: 430x320x280 (DxŠxV) mm 

Hmotnost:  9,9 kg 

Výstupní tlak: 0,04 – 0,06 MPa 

Průtok kyslíku: 0-3 l/m 

Koncentrace kyslíku 1-5 l: 93 %  ±3 % 

Hlučnost: ≤ 45 dB(a) 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kontakt na dodavatele kyslíkových koncentrátorů 
 
 
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. 
 
Politických vězňů 48 
301 00 PLZEŇ 
Non-stop linka: +420 603 864 348 
e-mail: krasny@szo.cz 
www.szo.cz 
 
 

 

 

 


