
 
 

 

Медичний фармацевтичний холодильник 

«MPR 1365» («EVERmed», Італія) 
 Структура: тип – вертикальний , виконаний з 

листової сталі з епоксидним покриттям білого  

кольору всередині і зовні або з нержавіючої сталі 

18/10 AISI 304 як всередині, так і зовні. Всі внутрішні 

кути закруглені, що полегшує будь-які операції 

очищення, а внутрішнє дно - лотковий тип для 

утримання розливів 

 Ізоляція: Висока щільність (40 кг / м³) спіненого 

поліуретану, товщиною 75 мм. Без – CFC 

 Ніжки: 4 шт., виготовлені з нержавіючої сталі, 18/10 

AISI 304, регулюються по висоті для вирівнювання 

 Скляні двері: 2 шт., навісни, виконані з 

периметричною алюмінієвою рамою і трьома шарами 

загартованого ізоляційного скла, з вакуумом серед 

шарів скла для того, щоб збільшити швидкість ізоляції. 

Двері забезпечені знімною магнітною гумовою 

прокладкою для того, щоб забезпечити ідеальне 

герметичне закриття і можливість відображення 

дверної підвіски. Ручка виконана з алюмінію, 

інтегрована в профіль дверей, на всю висоту для 

більшої зручності. Двері також оснащені пружинним 

автоматичним пристроєм закривання для відкривання 

більше 90 °, спеціальним дверним перемикачем, що 

зупиняє внутрішню вентиляцію при відкриванні 

дверей (для обмеження втрат холодного повітря) 

 Внутрішнє обладнання: 6 шт., (3 для кожної двері), відкриті дротові полиці виконані  з 

листової сталі з міцним пластиковим покриттям (нержавіючий матеріал). Полиці 

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

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

якого інструменту. Спеціальна внутрішня стелажна система забезпечує велику гнучкість 

внутрішньої арматури з можливістю обміну і комбінування обох полиць і ящиків  (висувні 

ящики доступні) 

• Розміри полиці (Ш x Д см): 53 x 65 
• Можливість завантаження полиці (кг): 35 (з рівномірним зберіганням матеріала) 

 Внутрішнє освітлення: 2 шт., світлодіодна лампа, встановлені в бічних стінках, з 

автоматичною активацією як при кожному відкритті дверей, так і через сенсорну панель на 

панелі керування. Вони забезпечують економію енергії та запобігають внутрішньому 

нагріванню, що виробляється традиційними неоновими лампами. 



 

 
 

Панель управління: розташована у верхній частині конструкції (над дверима). Панель 

управління є мікропроцесором, що працює з 6 м'якими сенсорними панелями та світлодіодним 

дисплеєм, що дозволяє контролювати всі функції та робочий стан приладу (включаючи сигнали 

тривоги). Основними функціями панелей 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 
- відмова 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: встановлений знизу. Конденсаційний блок 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 

 Розморожування: повністю автоматичне, регульоване термостатом. Вода конденсату 

автоматично направляється в підігрітий піддон, розташований в моторному відсіку, для 

автоматичного випаровування конденсату. 

 Охолодження (обидва відсіки): примусове повітряне, через вентилятор, надаючи максимальну 

рівномірність температури і стабільності внутрішньої частини камери 

 Температурний діапазон: плавно регулюється між +2 ° C / + 15 ° C 

 Напруга (V/ph/Hz) : 220-230/1/50 

 Тип Штекера: Schuko 
 Рівень шуму (дБ(А)): ≤ 52 

 Обсяг брутто (літри):  1500 
 Обсяг нетто (літри): 1365 
 Розміри (Ш х Г х В см): 150 x 82 x 210 
 Вага нетто (Кг): 250 

 Пакувальні розміри (Ш х Г х В см): 158 x 98 x 224 (3,47 m³) 
 Вага брутто (Кг): 280 
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