
Низькотемпературні горизонтальні лабораторні медичні холодильники (лабораторні медичні морозильники) -30 ... -60 ° С, серії «Low Temperature Freezers» (Arctiko, Данія)

  

Застосована однокомпресорна технологія в морозильниках серії «Low Temperature
Freezers» дозволяє значно знизити тепловіддачу і енергоспоживання. Низькотемперату
рні горизонтальні лабораторні медичні холодильники серії «LTF»
оснащені різного типу сигналізацією і мікропроцесорним регулюванням температури.

  

Основні технічні характеристики і функції управління горизонтальних морозильників
серії «Low Temperature Freezers» :

    
    -  Діапазон температур: -30 ° С. .. -60 ° С;  
    -  Цифровий дисплей;  
    -  Один компресор;  
    -  Cигнализация: візуальна і звукова;  
    -  Сигналізація при збої в роботі морозильника;  
    -  Сигналізація збою в мережі електроживлення;  
    -  Сигналізація відхилення від заданої температури;  
    -  Роз'єм підключення віддаленої сигналізації;  
    -  Внутрішнє оздоблення: сталь покрита полівінілхлоридом;  
    -  Ізоляція: спеціальний матеріал 80мм;  
    -  Зовнішня обробка: гальванізована сталь;  
    -  Вбудований замок;  
    -  Колеса;  
    -  Можливість підключення GSM модуля;  
    -  Отвір для установки термодатчика (Опціонально);  
    -  Ручне розморожування;  
    -  Графічний самописець (Опціонально);  
    -  Низький рівень шуму.  

        Технічні характеристики / зображення  
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    Модель   LTF 80   LTF 320   LTF 420
 LTF 530
 
    Діапазон температур (° C):  -30 °С. .. -60 °С   
    Робочий об'єм (л):   71   284   368
 476
 
    Кошики (шт.):   1   3   4
 3
 
    Зовнішні габарити ШxГxВ (мм):  552x648x850
  1262x698x885   1562x698x885   1662x758x925   
    Внутрішні габарити ШxГxВ (мм):  390x390x465   1100x440x635   1400x440x635
 1500x500x675
 
    Матеріал робочої камери:  лакована сталь   
    Зовнішнє покриття:   лакована сталь   
    Хладогент:   HC   
    Ізоляція (мм):   спеціальний матеріал 80мм  
    Макс. температура окр. середовища (° C):  25 °С   25 °С
  25 °С
  25 °С
  
    Напруга живлення (В):  230   230/110   230/110
 230
 
    Сила струму (A):   3   4   4
 4
 
    Частота (Гц):   50/60   50/60   50/60
 50/60
 
    Споживана потужність (Квт / добу):  6,3   7,7   7,7
 11,5
 
    Вага (кг):   40   81   89
 107
 
    Рівень шуму (DBA):   <50   <50   <50
 <50
 
      

 2 / 3



Низькотемпературні горизонтальні лабораторні медичні холодильники (лабораторні медичні морозильники) -30 ... -60 ° С, серії «Low Temperature Freezers» (Arctiko, Данія)

  

 3 / 3


