
 
 

 

 

Фармацевтичний холодильник (аптечний) «AKS 377» 

 (“Vestfrost Solutions”, Данія) 

AKS 377 розроблений для надійного зберігання медикаментів та препаратів у аптеках, 

лабораторіях та лікарнях. Фармакологічний холодильник оснащений зовнішнім 

цифровим дисплеєм та повністю електронним температурним контролем, що 

забезпечує точне встановлення температур між +2°С та +8°С. Зручні налаштовувані  

полички разом із пластиковими розділювачами гарантують максимально зручне та 

раціональне зберігання.  

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

Температурний діапазон, °С від +2 до +8 

Продуктивна однорідність, °С 1,3 

Холодоагент  R600a 

Кількість температурних датчиків  2 

Розморожування  Автоматичне 

Внутрішній  розподіл повітря  
Повітряний 

моно-потік  

Кількість компресорів   1 

Термостат безпечності Ні 

Рівень шуму, дБ 55 

Споживання енергії, кВт/24 г. 1,57 

Напруга, В 220/240 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Об’єм брутто, л (куб. фут)  381 (13,45) 

Об’єм нетто, л (куб. фут) 351 (12,4) 

Внутрішня висота, мм (дюйми)  1590 (62,2) 

Внутрішня ширина, мм (дюйми) 517 (20,35) 

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



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

Замок Так 

LED освітлення Так 

Порт отвір  Ні 

Контакт для дистанційної сигналізації  Так 

Коліщата Так – 2 із заду 

Дверцята  Монолітні 

Внутрішні Дверцята/Кришки  Так 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Ящики Опціонально вкл. з розділювачами 

Матеріал ящиків  ABS 

Кількість ящиків (Максимально)  9 

Максимальне завантаження ящиків, кг (фунти) 20 

Матеріал поличок Полірована сталь, вкрита пластиком 

Кількість полиць вкл. з нижньою (стандарт)  6 

Кількість полиць вкл. з нижньою (максимально) 10 

Максимальне завантаження полиць, кг (фунти) 20 

ОПЦІОНАЛЬНО 

Аналоговий самописець  Ні 

КОНТРОЛЕР 

Тип контролера XR50CX 

USB з’єднання  Ні 

З’єднання даних  Ні 

Запис даних  Ні 

Сигнал високої/низької температури  Так 

Сигнал «відкритих дверцят»  Так 

Сигнал збою датчиків Так 

Сигнал збою постачання живлення  Ні 

Температурний графік  Ні 



 

 
 

 

 Розроблено та вироблено A/S  Vestfrost  у Данії 

 Екологічний, натуральний холодоагент R600а  

 Ефективна циклопентанова ізоляція  

 Низький рівень споживання електроенергії  

 Цифровий XR50CX контролер з дисплеєм 

 Верхнє LED освітлення для максимальної 

видимості 

 Вмонтований замок для захисту від 

неавторизованого втручання 

 Сигнал високої/низької температури 

 Простий у використанні та не потребує 

додаткового обслуговування 

 Одно-компрессорна система 

 Гальванізована, попередньо пофарбована сталь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РОЗМІРИ ТА КОНСТРУКЦІЯ 

Висота, мм (дюйми) 1850 (72,8) 

Ширина, мм (дюйми) 597 (23,5) 

Глибина, мм (дюйми) 598 (23,5) 

Глибина включно із ручкою, мм (дюйми) 644 (25,35) 

Вага брутто, кг (фунти) 77,2 (170,2) 

Вага нетто, кг (фунти) 68 (149,9) 

Внутрішній матеріал Білий ПВХ 

Зовнішній матеріал Попередньо пофарбована гальванізована сталь 

Товщина ізоляції  35 мм 

Тип ізоляції 

Поліуретан  

з 

Циклопентаном  

Тип упаковки  Пластиковий з EPS      

 


