
Медичний холодильник (Лабораторний холодильник) «SC 290» (Vestfrost Solutions, Данія) V, л: 357; t: +4 ± 2 °C

         

 Медичний холодильник  SC 290 cпециально розроблений для надійного і точного  зберігання медичних препаратів, вакцин, крові  та іншого в оптимальних умовах.

SC 290 используеться в лабораторіях, лікарнях, станціях переливання крові де якість, надійність і продуктивність є основними критеріями. Серед багатьох корисних функцій  медичний холодильник  SC 290 оснащений ергономічною дверною ручкою, інтегрованої резервною батареєю і енергозберігаючим LED освітленням для чіткого перегляду вмісту.

 Лабораторний холодильник  SC 290 має рідкісне поєднання обтічної і компактній конструкції з великою ємністю і сучасними технологіямі.На великий контрольної 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.): 138 (4,87) 
    -   Внутрішній ємність, л (куб. Футів.): 102 (4,09) 
    -   Температурний діапазон (при 16 °C-32 °C окр. Середовища): + 2 °C до + 8 °C 
    -   Температурні датчики, шт: 2 
    -   Компресор: Secop 
    -   Хладагент: R600a 
    -   Рівень шуму, дБ: 35,5 
    -   Потужність, кВт / 24г: 0,76 
    -   Потужність, кВт * год / рік: 277,4 
    -   Напруга, В: 230 
    -   Частота, Гц: 50 

 Особливості: 

    -   Медико-біологічні полки ящики: 2 (Можуть бути замінені дротяними полками) 
    -   Медико-біологічні дротова полку: 1 
    -   Розморожування: Автоматичне 
    -   Батарея резервного живлення: на 50 годин 
    -   USB: Так 
    -   З'єднання для передачі даних MODBUS 
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Медичний холодильник (Лабораторний холодильник) «SC 290» (Vestfrost Solutions, Данія) V, л: 357; t: +4 ± 2 °C

    -   Цифровий контролер XW737K 
    -   Запис даних: 35.000 
    -   Аналогові самописець: опціонально 

 Габаритні розміри: 

    -   Висота, мм (дюйми): 824 (32.44) 
    -   Ширина, мм (дюйми): 595 (23.42) 
    -   Глибина, мм (дюйми): 626 (24.64) 
    -   Глибина вкл. ручка дверей, мм (дюйми): 705 (27,75) 
    -   Вага брутто, кг (фунти): 76 (167,6) 
    -   Вага нетто, кг (фунти): 52,8 (116,4) 
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