
 
 

 

 

Медичний портативний холодильник / морозильник «PRF 35» 

(“EVERmed”, Италія) 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

             

 

 

 

 

Температурний діапазон, ° С -18°C / +10°C 

Холодоагент R134a без CFC 

Кількість температурних датчиків 1 

Тип заморозки Статичне 

Розморожування Ручне 

Кількість  компресорів 1 

Термостат безпеки Так 

Ручки  
2, зовнішні з двох 

сторін конструкції 

Рівень шуму , дБ ≤ 42 

Напруга, В 
12 и 24 

110-230 

Частота, Гц 50-60 

Тип вилки 
Schuko , Роз'єм для 

прикурювача 

Обсяг нетто, л 35 

Висота , см 39 

Ширина, см 58 

Глибина , см 36 

Вага нетто, кг 15 

Вага брутто, кг 17 

Пакувальні розміри 

(ШхГхВ),см 
70 x 45 x 50 



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

• Структура: повністю стійкий до деформацій (стійкий до UVA), ударостійкий, пластиковий матеріал 
сірий / чорний колір зовні і з алюмінієвим покриттям білого кольору всередині. Всі внутрішні кути 
закруглені для полегшення будь-якої операції очищення 
• Ізоляція: поліуретан з високою щільністю (40 кг / м³), товщиною 35 мм. Без CFC. Завдяки високій 
товщині, портативний пристрій підтримує внутрішню температуру протягом тривалого часу (також 
коли він не підключений до будь-якого електричного джерела) 
• Перенесення: 2шт.,  ручки втоплені в конструкцію, що дозволяє легко переносити 

• Ізольована кришка: 1шт., шарнірна, виконана з того ж матеріалу і ізоляції, що й інша частина 

конструкції (пластиковий матеріал чорного кольору). Кришка обладнана периметричною 

прокладкою і спеціальним запірним пристроєм (надає ідеальне ущільнення). Кришку можна навіть 

знімати, щоб полегшити операції завантаження / розвантаження 

• Внутрішнє обладнання: 1 відкритий кошик із дроту, виготовлений з листової сталі з білим 

покриттям, щоб полегшити обробку матеріалу 

• Внутрішнє освітлення: 1 шт. лампа, встановлена в камері зберігання, з автоматичною активацією 

при кожному відкритті кришки через спеціальний перемикач 

• Панель управління: розташована у верхній частині конструкції (збоку кришки) з наступними 

елементами управління: 

• Головний вимикач: з м'якою сенсорною кнопкою 

• Перемикачі налаштування: 2 м'які сенсорні панелі (+ або -) для регулювання температури до 

бажаного значення 

• LCD - дисплей з фактичною внутрішньою температурою  

• Сигнальна лампа живлення: сигналізація при підключенні пристрою до джерела живлення 

• Лампа попередження про помилку: сигналізація про ненормальну робочу ситуацію (тобто 

температура конденсатора або компресора занадто висока, розряджений акумулятор, 

неправильне електричне підключення тощо) 

• Блок охолодження: встановлений в нижній частині коробки, блок конденсації складається з 1 

герметичного компресора  і 1 ребристого конденсатора, повітря охолоджується через вентилятор. 

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. Всі встановлені компоненти є промисловими, щоб 

забезпечити максимальну надійність 

• Адаптер змінного струму: вбудований в структуру коробки, дозволяють використовувати її при 

всіх можливих різних напругах, просто змінюючи електричні шнури (в комплекті) на один з 2 

відповідних роз'ємів, встановлених на зовнішній стороні самої коробки 

 

 

ДОСТУПНІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 

 

Упаковка - дерев'яний 

каркас 
  

 


