
 

 

 

 

 

 

 

Медичні холодильники  серії ЕКТ-A 
Emsas (Туреччина) 

 



 

 

 
 

ЕКТ-А Серія 

• Призначений для використання в лікарнях, лабораторіях, аптеках, центрах медичного огляду та 
відділеннях зберігання таких продуктів, як ліки, медичні набори, сироватки, вакцины та інше. 

• Зовнішня поверхня пристрою виготовлена з оцинкованої сталі, пофарбованої електростатичною 
фарбою для захисту від іржі. Внутрішня поверхня виготовляється з нержавіючої сталі. 

 
• Пристрій працює з мережевою напругою 195-230 В / 50 Гц. 

 
• Дверцята пристрою мають подвійне термічне скління, замикаються і мають магнітні ущільнювальні 
кільця. 

 

• Наявність дротових полиць вкритих пластиком, які можна регулювати відповідно до запиту користувача. 
• Працює між + 0 / + 15 ° C і встановлено на + 4 ° C. 

 
• Забезпечує рівномірний розподіл температури завдяки посиленій системі вентиляторів. 

 
• Повністю автоматична система розморожування. 

 

• Освітлення внутрішньої кабіни пристрою здійснюється за допомогою світлодіодного освітлення. 
 

• Терморегулятор на панелі управління пристрою може проводити вимірювання з чутливістю 0,1 градуса. 
 

• Наявність акумуляторної системи, яка автоматично заряджається під час роботи обладнання від мережі 
живлення - індикатор заряду батареї відображається на дисплеї. Акумуляторна система дозволяє 
працювати панелі управління та фіксувати температурні данні у разі відключення електроенергії. 

 

• Наявність акустичної та візуальної сигналізації, на випадок якщо температура вийде за межі заданої, 
наприклад, у разі відкритих дверей або недостатньої подачі напруги на прилад. 

 
• Система охолодження та система ізоляції пристрою не містять газу CFC, який є шкідливим для 
озонового шару. 

 

• Під пристроєм є два гальмових та два звичайних колеса, які забезпечують легке переміщення приладу. 
 

• Наші пристрої можуть бути підключені до системи контролю тепла. 
 

• Усі медичні вироби виробництва Emsaş A.Ş. мають 2 роки гарантії. 
 



 

 

 

 
 
 

МОДЕЛЬ EKT-A 80 EKT-A 100 EKT-A 175 EKT-A 425 EKT-A 725 EKT-A 1450 

Діапазон 
температур 

° C 0/+15 °C 0/+15 °C 0/+15 °C 0/+15 °C 0/+15 °C 0/+15 °C 

Встановлена 
температура 

° C +4 °C +4 °C +4 °C +4 °C +4 °C +4 °C 

Дротові полички  2 3 3 5 5 12 

Сигналізація 
(температура) 

 
+ + + + + + 

Внутрішнє 
освітлення 

 
+ + + + + + 

Зовнішні розміри 
ШxДxВ 

мм 450х655х765 600x687x862 600х640х1430 600х640х2000 765х820х2000 1450х820х2000 

Внутрішні розміри 
ШxДxВ 

мм 370х365х520 420х510х690 516х543х797 516х543х1390 660х712х1347 1370х712х1346 

Загальний обсяг Л 70,50 147 223 390 638 1312 

Чистий обсяг Л 65 145 200 350 580 1166 

Вага кг 50 80 100 147 215 430 

Замок дверей  + + + + + + 

Колеса (2 гальмові, 
2 звичайні) 

 
+ + + + + + 

 


