
 
 

 

 

Медичний портативний холодильник / морозильник 

 «EPRF 32 НС» ("EVERmed", Італія) 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Температурний діапазон, °С Від -24 °C до + 40 °C 

Холодоагент  R134a без CFC 

Кількість температурних датчиків  1 

Тип заморозки  статичний 

Розморожування  ручне 

Кількість компресорів  1 

термостат безпеки  Так 

ручки 2 

Напруга, В 
12 і 24  

110-230 

Частота, Гц  50-60 

Тип вилки       

   

Schuko, 

 роз'єм для 

прикурювача 

Обсяг нетто, л 32 

Висота, см 48 

Ширина, см  67 

Глибина, см  39 

Вага нетто, кг 19 

Вага брутто, кг 27 

Пакувальні розміри (ШхГхВ), см 78 x 47 x 57  
(0,21 m³) 



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

Блок охолодження: встановлений в правій частині коробки. Повітря охолоджується через 

вентилятор. Крім того, внутрішні стінки камери зберігання є випарником, для безпосереднього 

охолодження закладеного матеріалу і забезпечення кращої однорідності температури і 

стабільності завдяки тому, що охолодження відбувається з 4 сторін. 

Панель управління складається з наступних елементів управління: 

• Головний вимикач: вимикач приладу ON / OFF, 2 положення 

• Цифровий електронний термостат з вбудованим аварійним сигналом: мікропроцесорне 

управління, з 4 перемикачами, що дозволяють управляти всіма переносними функціями 

(підтримка заданої температури, робота компресора і вентиляторів). Внутрішня температура 

відображається на світлодіодному дисплеї з червоним кольором, яскравою індикацією і точністю 

до 1 ° C. У свої функції термостат включає навіть тривогу, як звукову (з зумером), так і візуальну 

(індикація) для відхилень температури, як вище, так і нижчим від запрограмованого, з 

обмеженнями, які залишаються регульованими відповідно до потреб користувача. Звуковий 

сигнал можна відключити навіть за допомогою спеціального перемикача. 

• Контрольна лампа помилки: сигналізує про ненормальну робочої ситуації (тобто занадто висока 

температура конденсатора або компресора, автомобільний акумулятор розряджений, 

неправильне електричне з'єднання і т. Д.) 

Адаптер змінного струму в постійний: вбудований в конструкцію коробки, дозволяє 

використовувати його з усіма можливими різними напруженнями, просто замінюючи електричні 

шнури (входять в комплект поставки) на один з 2 відповідних роз'ємів, встановлених на зовнішній 

стороні самої коробки. 

ДОСТУПНІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 

 

Упаковка - дерев'яний 

каркас 

 


