
 
 

 

 

Лабораторний фармацевтичний комбінований холодильник c 

морозильною камерою «ЕКT-D 425» («EMSAS», Туреччина) 

 СПЕЦИФІКАЦІЯ Верхня частина Нижня частина 

Температурний діапазон +2…+8°С -10…-30°С 

Встановлена температура +4°С -20°С 

Дротові полички 3 1 

Внутрішній матеріал  Нержавіюча сталь 

Керування Цифровий мікропроцесор 

ПК з’єднання  RS 232 

Графічний термальний принтер Опціонально 

Сигналізація 

Температурна, 

Відкритих дверцят, 

Збій електропостачання 

Внутрішнє освітлення + - 

Внутрішній об'єм, л: 230 80 

Загальний обсяг, л: 256 85 

Вага брутто, кг 180 

Замок  + - 

Зовнішні розміри ШхДхВ мм 650 х 590 х 2030 

Внутрішні розміри ШхДхВ мм 520 х 560 х 880 470 х 490 х 370 

Коліщата (2 із стопом/ 2 звичайних) + 

Напруга 195-230 В/50Гц 

Холодоагент Без CFC 

Виробництво у відповідності з  ISO 9001:2008, TSE, CE 

SMS або Email модуль для передачі даних Опціонально 

 

 



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

Зовнішня поверхня пристрою виконана з гальванізується з електростатичною фарбою, стійкою до іржі, 

внутрішня поверхня - з хромованих нікельних листів. 

Дверцята пристрою має подвійне термічне скління, двері зачиняються на замок і має магнітні кільця 

ущільнювачів. 

Дротові полички з пластиковим покриттям можуть налаштовуватися в залежності від бажання 

користувача. 

Пристрій забезпечує рівномірний розподіл температури завдяки потужній системі обдування 

(вентиляторів). 

Пристрій працює м'яко та тихо. 

Для захисту продуктивності охолоджувального випарника пристрій має автоматичну систему 

розморожування. 

Освітлення Пристрою всередині працює завдяки флуорісцентній лампі. 

Пристрій обладнаний простою для користувача контрольною панеллю із мікропроцесором. Ця система 

може утримувати дані протягом 30 днів. 

RS 232 порт надає передачу даних температурної інформації пристрою в електронне середовище 

(опціонально). 

Термостат контрольної панелі пристрою виконує вимірювання з чутливістю до 0.1 ° С. 

Холодильник має акумуляторну систему, яка заряджається автоматично завдяки контрольній панелі. 

Дана система забезпечує безперебійну роботу запису даних протягом 72 годин у разі відсутності подачі 

електроенергіі. 

Під час роботи пристрою, функціонують аудіо та відео сигналізації при перевищенні лімітів низької та 

високої температур, відкритої двері або відсутності подачі електроенергіі 

На заявку споживача - можна встановити термальний принтер. 

 

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 

Артикул Опція 

ОРТ 1 Блокування дверей 

ОРТ 2 Розсувні / Слайд двері 

ОРТ 3 Глибокого Типу шухлядкі для Фармакологічних холодильників 

ОРТ 4 Cr-Ni зовнішнє покриття 

ОРТ 5 Можливість додавання не стандартних поличок глибокого типу 



 

 
 

ОРТ 6 Спеціальні бокси для зберігання 

ОРТ 8 
Додаток  Зовнішньої USB системи електронної карти, яка вміщує 10 років записів і має 

можливість передачі даних 

ОРТ 9 Встановлення термального принтеру 

ОРТ 10 Встановлення SMS або Email модуля для передачі даних 

ОРТ 11 Спеціальне захисне температурне покриття в холодильнику 

Вартість додаткових опцій - уточнюйте  

 


