
 Нізькотемпературній лабораторний морозильник (медичний морозильник для компонентів крови) V, л: 253; t: -60 ...- 85 °C «VTS 258» (Vestfrost, Данія)

         

Створений за сучасними технологіями, низькотемпературний, елегантний і компактний морозильник для плазми крові має велику ємність. Велика панель управління відображає історію температури, яку можна завантажити через вбудований USB порт.  Низькотемпературна морозильна шафа також має сигналізацію відкривання дверей, сигнал тривоги при підвищенні/зниженні температури, а також забезпечується резервною батареєю на 50 год.

 Основні технічні характеристики: 

    -   Загальний обсяг, л (куб. Футів): 253 (8,93) 
    -   Внутрішня ємність, л (куб. Футів): 221 (7,80) 
    -   Температурний діапазон (при 16 °C ... 25°C окр. середовища): від -60°C до -86°C 
    -   Температурні датчики: 1 
    -  Компресор (2 шт): Embraco
    -   Хладагент: Nature-R
    -   Рівень шуму, дБ: 60 
    -   Споживана потужність при 25 ° C AMB, кВтг / 24 ч: 9,0 
    -  Споживана потужність, кВт-год / рік: 3,285
    -   Напруга, В: 220-240 
    -   Частота, Гц: 50 

 Особливості: 

    -   Коліщатка (з гальмами): 4 
    -  Регульовані полки, нержавіюча сталь, шт.: 5 
    -  Максимальне завантаження, полки, кг: 15
    -  Максимальне навантаження, всього, кг: 75 
    -  Ізоляція з циклопентана, мм: 80 
    -  Розморожування: Ручне 
    -  Батарея резервного живлення (запису даних): 50 годин
    -  USB: Так 
    -   З'єднання для передачі даних: MODBUS
    -   Цифровий контролер: XW737K
    -  Кількість записів даних в журнал: 35,000 
    -  Внутрішні двері: 2
    -  Аналоговий самописець: Опціонально 
    -  Світлодіодний світло для максимальної видимості
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    -  Вбудований замок для запобігання несанкціонованому доступу
    -   Аварійний сигнал високої/низької температури 

 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): 675 (26.57) 
    -   Вага брутто, кг (фунти): 135 (297) 
    -   Маса нетто, кг (фунти): 122 (269) 
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