
Медичний вертикальний низькотемпературний морозильник V: 483л, t: -86 ? «MDF-U5386S» (Sanyo/Panasonic, Японія)

         

Медичний вертикальний низькотемпературний морозильник MDF-U5386S створює стабільне низькотемпературне середовище з мінімальними температурними коливаннями, що робить його ідеальним обладнанням для зберігання чутливих до коливань температури клітин крові та біологічних зразків.

Для морозильників вертикальної конструкції потрібно приблизно на 40% менше площі, ніж для морозильників горизонтального (прилавкового) типу порівнянного обсягу.

Регульована мікропроцесором температура заморожування може досягати -86?C.

Нижня розміщення панелі управління полегшує експлуатацію.

В морозильнику MDF-U5386S можуть бути розміщені 320 дводюймовим кріобоксов (коробок), що забезпечується більш ефективним використанням обсягу завдяки останнім технологіям ізоляції без використання хлорфторуглеродов.

Мікропроцесорне управління, температурна сигналізація, замикає двері, ролики, можливість регулювання установки апарату по горизонталі гарантують надійну і зручну експлуатацію морозильника.

Морозильник комплектується ключами (1 шт) і шпателями для розморозки (1 шт).

Нова система охолодження дозволяє економити на 10% більше електроенергії в порівнянні з предидиущімі моделями.

Відмінні особливості: 
1. Менша висота (199 см замість 201 см) для полегшення установки. 
 2. Внутрішні двері оснащені новим замком «орлиний дзьоб» і забезпечують максимальну герметичність прилягання і зручне відкривання / закривання дверцят. 
 новий дизайн нижньої панелі управління. 
 3. Характеризується зниженим електроспоживанням і зниженим рівнем шуму (47,0 проти 51,5 дБ). 
 4. Оснащений новим компресором і має аеродинамічний дизайн системи охолодження. 
 5. Кількість розміщуваних в морозильнику дводюймовим кріобоксов: 320 шт. не змінилося, незважаючи на деяке зменшення об'єму камери (з 518 л до 483 л).
Система безпеки: 
1. Для забезпечення максимальної безпеки збереження зразків та мінімізації надходження теплого повітря з навколишнього зовнішнього середовища, морозильник MDF-U5386S має одну зовнішню і дві внутрішніх дверей, що гарантують мінімальні коливання температури при відкритті. 
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 2. Застосування каскадної системи охолодження в поєднанні з потужним, безшумним компресором забезпечує стабільне підтримку встановленої низької температури. 
 3. Для забезпечення безпеки зберігання зразків, морозильник MDF-U5386S може підключатися до всіх систем сигналізації. Холодоагент та ізоляція не містять хлор-фтор-вуглецевих сполук, а миється повітряний фільтр зменшує забруднення внутрішніх елементів морозильника.
Опції:
- Аналоговий самописець температури MTR-85H реєструє зміни температури в діапазоні від + 50 ? С до -100?С  - Комплекти стелажів для зберігання зразків, алюмінієві контейнери, додаткові полки, комплекти висувних ящиків, 
 - Комплект паперу RP-85 на два місяці роботи, 
 - Фломастер для реєстрації, кріпильний обладнання. 
 - Допоміжний пристрій резервного живлення на СО2 (CVK-UB2).  
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