
 

 

 

Ультра низькотемпературна медична морозильна скриня  

«ULCF 570 PRO2» 

(EVERmed, Італія) 
 

Конструкція:  скриня, виконана з листової сталі, 

пофарбованої в білий колір (нержавіючий) зовні і 

з нержавіючої сталі 18/10 AISI 304 всередині 

Ізоляція: поліуретан високої щільності, 

товщиною 130 мм. Без – CFC    

Ролики: 6 шт., виготовлені з гуми і повертаються, 

щоб полегшити будь-яке переміщення. Ролики, 

встановлені в передній частині, оснащені 

гальмами з ножним важелем управління, щоб 

заблокувати їх після установки морозильної 

камери 

Кришка: 1 шт., навісна, повністю ізольована, 

зовні виконана з того ж матеріалу конструкції 

(листова сталь пофарбована в синій колір), а 

всередині він має непровідний матеріал. Кришка 

забезпечена врівноваженими петлями, щоб 

уникнути несподіваного закриття кришки. Ідеальне 

герметичне закриття забезпечується за допомогою 

подвійної системи прокладок, одна з яких магнітно 

встановлена на самій кришці, а інша, силіконового  

типу,встановлена на конструкції морозильної камери. Прокладки навіть забезпечені спеціальною 

системою підігріву, щоб запобігти замерзанню та дати можливість негайно відкрити кришку після 

закриття. У передній частині кришки встановлений механізм блокування з замком 

Внутрішні покриття: № 4, виконані з непровідного матеріалу. Внутрішня оболонка запобігає 

втраті холоду на зовнішньому отворі дверцят і забезпечена рукояткою, що полегшує виконання 

операцій 

Панель управління «PRO2»: розташована на бічній стороні конструкції, це мікропроцесор, що 

працює з сенсорними панелями, світлодіодним дисплеєм і сигнальними лампами, що дозволяє 

контролювати всі функції і робочий стан морозильної камери (включаючи аварійні сигнали). 

Панель управління працює від батареї, щоб забезпечити роботу аварійних сигналів навіть в разі 

збою живлення. Основними функціями панелі управління є: 

• Цифрове регулювання і відображення температури з точністю до 0,5 ° C 

• Сигнальна лампа сигналізує, коли блок охолодження включений 

• Блок клавіатури з паролем, щоб уникнути втручання сторонніх осіб 

• Візуальна і акустична сигналізація для високої або низької температури з програмованими 

межами 

• Візуальна і акустична сигналізація для відкритої кришки, затримка на 30 секунд, щоб дозволити 

стандартні операції 

• Візуальна і акустична сигналізація при збої живлення 

• Візуальна і акустична сигналізація для брудного конденсатора, яка обмежує продуктивність 

холодильної установки 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Візуальна сигналізація для розрядженою батареї з можливістю відображення статусу зарядки 

• Тимчасове відключення звукових сигналів тривоги з автоматичною повторною активацією в 

разі збереження умов тривоги. 

• NO / NC контакт 

• RS 485 

Блок охолодження: встановлений збоку, складається з герметичних компресорів № 2 (каскад) 

потужністю 0,625 к.с. кожен, з ребристим конденсатором № 1, з повітряним охолодженням через 

вентилятор і спеціальні електроклапани. Відсік холодильного агрегату адекватно акустично 

ізольований для обмеження рівня шуму. Крім того, спінені в ізоляцію всіх стінок камери 

зберігання є випарні труби, щоб забезпечити максимальну стабільність і однорідність 

температури. Всі встановлені компоненти є промисловими, щоб забезпечити максимальну 

надійність 

Хладагент:   без-CFC  

Охолодження : статичне, з випарними трубами по всій камері для того, щоб надати максимальну 

стабільність і однорідність температури 

 

Температурний діапазон:  плавне регулювання від -60°C / -86°C 

Час охолодження до - 85 °C: 4.4 години 

Ізоляція: поліуретан високої щільності, товщиною 130 мм 

Напруга (V/ph/Hz):  220-230/1/50    

Тип Штекера:  Schuko  

Рівень шуму (дБ(А)):  ≤ 54 

Загальний обсяг (літри): 600 

Корисный обсяг (літри):  570 

Зовнішні розміри (В х Ш х Г), см:  109 x  206 x 92   

Розміри камери (В х Ш х Г), см: 75.1 х 132.7 х 57 см 

Вага нетто (кг):  430   

Пакувальні розміри (Ш х Г х В см):  220 x 101 x 138 (3,07 m³)  

Вага брутто (кг):  480 
 

 

 

ДОСТУПНІ АКСЕСУАРИ  

 

 

Стелаж для зберігання 

ящиків  
Коробка для стелажа 

 
Резервна система CO2 

 

Температурний 

самописець 

 

Рукавички 
 

Різне напруга 

 

Упаковка - дерев'яний 

каркас 
  

  


