
 

 

 

 

 

Лабораторний морозильник   «LF 1365» 

(«EVERmed», Італія) 

Конструкція: тип – вертикальний , виконаний з 

листової сталі з епоксидним покриттям білого 

кольору і всередині і зовні, або з нержавіючої 

сталі  18/10 AISI 304 і всередині і зовні. Всі 

внутрішні кути закруглені, що полегшує будь-які 

операції очищення, а внутрішнє дно - тип лотка, 

що містить злив    

Ізоляція: Висока щільність (40 кг / м³) спіненого 

поліуретану, товщиною 75 мм. Без – CFC    

Ніжки:  4шт, виготовлені з нержавіючої сталі 

18/10 AISI 304, регульовані по висоті для 

вирівнювання    

Дверцята: 2 шт., повністю ізоляційні, навісні, 

виготовлені з тогож матеріалу та ізоляції, що й 

інша частина конструкції (листова сталь 

епоксидного покриття білого кольору або 

нержавіюча сталь 18/10 AISI 304  з обох сторін). 

Двері забезпечені знімними магнітними гумовими 

прокладками для того, щоб забезпечити ідеальне 

герметичне закриття, закриваючий профіль 

нагрівається, щоб уникнути промерзання.  

Рукоятка типу запобіжника не збільшує розміри 

холодильника. 

Двері також оснащені пружинним автоматичним пристроєм для закривання отворів нижчих 90 ° і 

спеціальним дверним перемикачем, який зупиняє внутрішню вентиляцію при відкритті дверей 

(для обмеження втрат холодного повітря) і запалює внутрішнє освітлення при кожному відкритті.    

Внутрішнє обладнання: 6  шт. (3 для кожної двері)  зберігальних  дротових поличок, виконаних 

з нержавіючої сталі з міцним пластіковим покриттям (нержавіючий матеріал). Полиці 

встановлюються на спеціальних анти-нахилених слайдах з нержавіючої сталі, що дозволяє 

витягувати полицю, і їх  можна легко зняти і відрегулювати по висоті без використання будь-

якого інструменту. Спеціальна внутрішня стелажна система забезпечує велику гнучкість 

внутрішньої арматури з можливістю обміну та поєднання обох полиць і ящиків (висувні ящики 

доступні)    

• Розміри полиці (Ш x Д см): 53 x 65    

• Можливість завантаження полиці (кг): 35 (з рівномірно збереженим матеріалом)   

Внутрішнє освітлення: 2 шт. лампа, встановлені в нижній частині панелі керування (1 над 

кожним дверима), з автоматичною активацією при кожному відкритті дверей і навіть через 

сенсорну панель на панелі управління 



 

 

 

 

 

Контрольна панель:  розташована у верхній частині конструкції (над дверима), це   

мікропроцесор, що працює з 6 м'якими сенсорними панелями та світлодіодами дисплей, що   

дозволяє контролювати всі функції та робочий стан морозильника (включаючи сигнали   

тривоги). Основними функціями панелі керування є:    

• Світлодіодний дисплей з яскравою індикацією, червоним кольором актуальною внутрішньої     

температури і підсвіченими іконками зеленого кольору, що вказує на робочий стан приладу      

(робота компресора, розморожування, робота вентилятора тощо)    

• Цифрове регулювання температури і відображення з точністю до 0,1 ° C    

• Кнопки клавіатури з захистом від замикання, які вручну активуються, з метою захисту від   

   неавторизованого втручання.    

• Візуальна та акустична сигналізація (з автоматичним скиданням) для:    

  - висока і низька температура з лімітами, що програмуються користувачем    

  - двері відчинені, затримані, щоб дозволити стандартні операції    

  - вимикання живлення (при поверненні мережі)    

  - випарник проти замерзання    

  - збій датчиків    

• Звукозахисні пристрої для акустичних сигналізацій з підтримкою візуальної індикації стану     

тривоги    

• Пам'ять для зберігання до 10 останніх сигналізацій, з можливістю їх перевірки з дисплея, тип     

сигналу, початок і кінець сигналізації і яка є найвищим або найнижчим досягнутим піком    

• Датчики типу Ntc для високої точності регулювання температури    

• NO / NC контакт з дистанційними сигналами тривоги   

Охолоджуючий пристрій: вмонтований в верхню частину, складається з 1 герметичного    

компресора  та 1 конденсатора,  з повітряним охолодженням через вентилятор. Крім того, в    

стелі камери зберігання встановлений ребристий випарник з мідними трубами, який    

розміщений у кришці з нержавіючої сталі, яка містить вентилятор. Всі змонтовані компоненти   

є промисловими для забезпечення максимальної надійності   

Холодоагент:   R404a без-CFC    

Охолодження: примусове повітряне, через вентилятор, надаючи максимальну рівномірність    

температури і стабільності внутрішньої частини камери    

Температурний діапазон: плавно регулюється між -5 ° C / -25 ° C    

Напруга (V/ph/Hz) :  220-230/1/50    

Тип Штекера:  Schuko    

Рівень шуму (дБ(А)):  ≤ 54    

Обсяг брутто (літри):  1500    

Обсяг нетто (літри):  1365    

Розміри (Ш х Г х В см):  150 x 82 x 210   

Вага нетто (Кг):  255   

Пакувальні розміри (Ш х Г х В см):  158 x 98 x 224 (3,47 m³) 

Вага брутто (Кг):  285    



 

 

 

 

 

 

ДОСТУПНІ АКСЕСУАРИ 

 

 

 

 

Додаткові дротові   

полички  

Полиця з нержавіючої  

сталі   

 
Дротяний кошик 

 

Ящик з нержавіючої  

сталі   

 

Пластикові роздільники  

для ящиків   
 

Передня кришка для  

ящиків    

 

Набір роликів 

 

Замок безпеки з 

ключами 

 

Температурний  

самописець   
 

Електронний   

температурний принтер   

 

Внутрішня електрична  

розетка   

 

GSM / GPRS набір   

телефонного номера    

 
Різна напруга 

 

Пакування - дерев'яний 

каркас 

 


