
Медичний горизонтальний низькотемпературний морозильник V: 128л, t: -152 ? «MDF-1156» (Sanyo / Panasonic, Японія)

         

Медичний горизонтальний низькотемпературний морозильник MDF-1156 забезпечує температуру охолодження до -152 ?  і забезпечує стабільне довготривале зберігання зразків при температурі нижче точка рекристалізації. Рекомендовані області використання морозильника MDF-1156: дослідження в області онкології (збереження ракових клітин), зберігання крові і кісткового мозку, бактеріальні дослідження та збереження вірусів, збереження сперми і яйцеклітин тварин (бика, кози, коні, свині, курей), збереження клітин рослин (в т.ч. пилку), збереження моноклональних антитіл, дослідження в галузі експериментальної фізики (надпровідність і електроніка).

Медичний низькотемпературний морозильник MDF-1156 використовує спеціальний складовою холодоагент без хлорфторуглеродов. Ця нова охолоджуюча система не руйнує озоновий шар і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Спеціально розроблений компресор і каскадна система охолодження забезпечують охолодження до -152 ?C . Контур охолодження, укомплектованої оригінальної каскадної системою охолодження SANYO, збільшує надійність довготривалого зберігання. Ефективна конструкція з низьким рівнем шумів забезпечує надійне стабільне охолодження.

Мікропроцесорний регулювання температури і цифровий дисплей на світлодіодах з введенням даних через сенсорні кнопки дозволяють точно встановлювати температуру, підтверджувати установки і значно полегшує експлуатацію морозильника. Навіть при температурі навколишнього середовища + 30?C можливо підтримування температури всередині камери на рівні -152?C, що набагато нижче точки рекристалізації води (-152?C) і забезпечує ідеальну низькотемпературну середу для довготривалого зберігання.

Медичний низькотемпературний морозильник MDF-1156 оснащений високоефективним сепаратором масла, який дозволяє ефективно відокремлювати мастило від холодоагенту, що забезпечує стабільну низькотемпературну середовище і запобігає знос компресора.

Різниця між температурами всередині камери і в навколишньому морозильник MDF-1155 середовищі може досягати 182?C. Звичайний спінюється на місці установки поліуретан при температурах нижче -100?C може ставати крихким і спучуватися. В морозильниках MDF-1155 використовується спеціально розроблений жорсткий поліуретан, що має товщину 170 мм і стійкий до великих перепадів температур.

  Морозильник MDF-1156 оснащений системами безпеки для забезпечення надійної роботи. Керована мікропроцесором функція контролю засмічення фільтра захищає контур охолодження. Сигналізація високої температури вказує на відхилення від заданої температури на 15?C. У разі відсутності харчування або нерівномірного збільшення температури спрацьовує лампочка сигналізації відключення температури і зумер. Передбачена клемма дистанційної сигналізації.  

Моделі морозильника MDF-1156 ATN укомплектовані допоміжної резервною системою, в якій використовується рідкий азот, що забезпечує працездатність морозильника протягом 16 годин.

Опції:  резервуар для рідкого азоту MDF-135N. Додаткові речі: контейнер для зберігання MDF-49SC (максимальна місткість 6 шт), папір для записів RP-155, фломастер для записів, самописець MTR-155H. Зручна конструкція внутрішньої камери дозволяє встановлювати штативи (кріорекі) для 2-х дюймових і 3-х дюймових кріобоксов.
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