
Холодильник для крові (Медичний холодильник) «BBR 290» (Vestfrost Solutions, Данія) V, л: 357; t: +4 ± 2 °C

         

 Медичний холодильник для крові  BBR 290 cпециально виготовлений для надійного зберігання 160 мішків крові.

BBR 290 є ексклюзивним  медичною холодильною шафою  з нержавіючої сталі призначені для банків крові і лікарень, де якість і питання надійності стоять на першому місці. Серед багатьох корисних функцій BBR 290 оснащений ергономічною дверною ручкою, інтегрованою резервною батареєю і енергозберігаючим LED освітленням для чіткого перегляду пакетів для крові.

 Медичний холодильник для банків крові  BBR 290 має рідкісне поєднання обтічної і компактної конструкції з великою ємністю і сучасними технологіямі. На великий контрольній панелі відображається історія зміни температури, яку можна завантажити через вбудований порт USB. Ексклюзивний  медичний холодильник  має повністю електронний контроль температури.

 Основні технічні характеристики: 

    -   Загальний обсяг, л (куб. Футів): 357 (12.60) 
    -   Внутрішня ємність, л (куб. Футів): 212 (7.48) 
    -   Температурний діапазон (при 16 ° C ... 32 °C окр. середовища): + 4 °C ± 2 °C 
    -   Температурні датчики: 4 
    -   Компресор: Secop 
    -   Хладагент: R600a 
    -   Рівень шуму, дБ: 55 
    -   Потужність, кВт / 24г: 2,40 
    -   Потужність, кВт * год / рік: 876 
    -   Напруга, В: 220-240 
    -   Частота, Гц: 50/60 

 Особливості: 

    -   Колесики: 4 
    -   Висувні ящики: 10 
    -   Розморожування: автоматичне 
    -   Резервна батарея: 50 годин 
    -   USB: Так 
    -   Підключення для передачі даних: MODBUS 
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Холодильник для крові (Медичний холодильник) «BBR 290» (Vestfrost Solutions, Данія) V, л: 357; t: +4 ± 2 °C

    -   Цифровий контролер: XW737K 
    -   Кількість записів даних в журнал: 35.000 
    -   Аналогові самописець: Опціонально 
    -   Ємність, пакети для крові: 160 

 Габаритні розміри: 

    -   Висота, мм (дюйми): 1.985 (78.14) 
    -   Висота на коліщатках, мм (дюйми): 2.055 (80.90) 
    -   Ширина, мм (дюйми): 600 (23.62) 
    -   Глибина, мм (дюйми): 580 (22.83) 
    -   Глибина з ручкою, мм (дюйми): 636 (25.03) 
    -   Вага брутто, кг (фунти): 138 (305) 
    -   Маса нетто, кг (фунти): 125 (276) 
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