
 

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтичні медичні холодильники 

«AKG 397» та «AKS 397» 

( "Vestfrost Solutions", Данія) 

«AKG 397» та «AKS 397» - це фармацевтичні 

холодильники, що забезпечують надійне 

зберігання лікарських препаратів і вакцин, 

оснащені зовнішнім цифровим дисплеєм і 

повністю електронним контролером 

температури, який забезпечує стабільну 

температуру від + 2 ° C до + 20 ° C. 

«AKG 397» та «AKS 397» оснащені сигналізацією 

відкритих дверей, сигналізацією високого / 

низького рівня температури і збою 

електропостачання, а також спеціальним 

отвором для підключення віддаленої сигналізації 

і моніторингової системи. Встановлена подвійна 

вентиляційна система дозволяє досягти 

оптимальної однорідності температури 

всередині камери. 

«AKG 397» та «AKS 397» розроблені і 

сертифіковані відповідно до сучасних 

європейських стандартів DIN 58345. 
 

DIN 58345 - це сукупність вимог до сучасного 

медичного холодильного обладнання, які 

включають себе наступні характеристики: 
 

• Робоча температура від + 2˚C до + 20˚C. 

• Холодильник можна використовувати при 
температурі навколишнього середовища від + 10˚C до + 35˚C. 

• Візуальне і звукове попередження про високій і низькій температурі. 

• Візуальне і звукове попередження про збої харчування не менше 12 годин. 

• Сухий контакт для зовнішньої сигналізації. 

• Захисний термостат, для запобігання падінню температури нижче + 2˚C. 

• Замикаються двері. 

• Шум менше 60 дБ (А). 

• Екстер'єр і інтер'єр легко чистити і дезінфікувати. 

• Внутрішнє оздоблення легко знімається. 

• Автоматичне розморожування. 

• 4 регульованих по висоті ролика 

• Опір внутрішньої арматури не менше 100 кг / м2 

• Резервний акумулятор для контролера 



 

 

 

Температурний діапазон, ° С від +2 до +20 

Холодоагент R600a 

Кількість температурних датчиків 5 

Розморожування автоматичне 

Внутрішнє розподіл повітря Повітряний подвійний 
потік 

Кількість компресорів 1 

Покриття випарника Так 

Термостат безпеки Так 

Рівень шуму, дБ 41 

Споживання енергії, кВт / 24 год. 0,91 

Напруга, В 220/240 

Частота, Гц 50 

Тип вилки Schuko 

Обсяг брутто, л (куб. Фут) 381 (13,45) 

Обсяг нетто, л (куб. Фут) 351 (12,4) 

Внутрішня висота, мм (дюйми) 1590 (62,6) 

Внутрішня ширина, мм (дюйми) 515 (20,27) 

Внутрішня глибина, мм (дюйми) 420 (16,53) 

 
Тип контролера XW737K 

USB з'єднання Так 

з'єднання даних MODBUS 

Запис журналу даних температури / тривоги 35 000 

Сигнал високої / низької температури Так 

Сигнал «відкритих дверей» Так 

Сигнал збою датчиків Так 

Сигнал збою подачі живлення Так 

 
Замок Так 

LED освітлення Так 

Порт отвір Так 

Контакт для дистанційної сигналізації Так 

Коліщатка 4 

Дверцята Скляні «AKG 397» \ Суцільні «AKS 397» 

Реверс дверей Так 

Ящики Опціонально вкл. з роздільниками 

Матеріал ящиків ABS 

Кількість ящиків (Максимально) 7 + поличка на дні 

Максимальне завантаження ящиків, кг 20 

Полички стандарт 

Матеріал поличок Полірована сталь, покрита пластиком 

Кількість поличок вкл. з нижньої (стандарт) 5 

Кількість поличок вкл. з нижньої (максимально) 7 

Максимальне завантаження поличок, кг (фунти) 20 
 



 

 

 

Висота, мм (дюйми) 1905 (75) 

Ширина, мм (дюйми) 596 (23,4) 

Глибина, мм (дюйми) 602 (23,7) 

Глибина включно з ручкою, мм (дюйми) 655 (25,8) 

Вага брутто, кг (фунти) 100,8 (222,2) 

Вага нетто, кг (фунти) 99 (218,2) 

Внутрішній матеріал білий ПВХ 

Зовнішній матеріал Попередньо забарвлена гальванізована сталь 

Товщина ізоляції 35 мм 

Тип ізоляції Поліуретан з цикло-пентаном 

Тип упаковки Пластиковий з EPS 

 
 

 

 
 

 

Опціонально Опціонально Базова комплектація 
 
 
 
 
 
 

 


