
 

 

 

 

 

 

 

 

Ультранизькотемпературний морозильник лабораторний 

«ULTF 40» ("Vestfrost Solutions", Данія) 

«ULTF 40» - це медичний лабораторний ультранізкотемпературний морозильник настільного типу, який 

дозволяє зберігати ваші зразки прямо на робочому місці. 
 

Завдяки невеликому розміру «персональний морозильник» з 

легкістю поміщається на робочому столі, що дозволяє 

заощадити час витрачається на витяг зразків з віддаленого 

місця і робить позитивний вплив на збереження зразків, 

скорочуючи час, протягом якого вони піддаються впливу 

кімнатної температури - Ви можете легко і швидко помістити їх 

в морозильник знову після завершення тестування. 

 
Багато лабораторій мають обмежений простір при великій 

кількості обладнання, але даючи оцінку морозильного 

обладнання «більше - не завжди краще». 

Також важливо запитати себе, скільки ємності вам дійсно необхідно для щоденної роботи зі зразками - це 

пов'язано з тим, що морозильник буде працювати краще з точки зору температурних умов і 

енергоспоживання, коли він майже повністю завантажений зразками. 

 

Температурний діапазон, ° С Від -60 до -86 

Обсяг камери, літри 35 

кількість поличок 1 

Розміри зовнішні, В х Ш х Г, мм 650 х 595 х 675 

Розміри внутрішні, В х Ш х Г, мм 433x438x271 

Вага, кг 95 

Замок да 

LED освітлення да 

Резервна батарея на 48 годин да 

Отвір для підключення зовнішніх датчиків і систем 
моніторингу 

да 

Сухий контакт да 

Компресор 1 х Врятовано швидкість 

Внутрішнє оздоблення Нержавіюча сталь 

Зовнішня обробка Оцинкована сталь з ПВХ покриттям 

Товщина ізоляції, мм 35 

Тип ізоляції Поліуретан з циклопентаном 

Рефрежірант Nature R 

Ніжки \ Ролики настроюються ніжки 

Рівень шуму, ДБ 49 

Енергоспоживання 24 / год, кВтг 4,9 

Частота, Гц 50 

Електропостачання, V 220/240 

Тип заморозки статичний 

Максимальне навантаження на полицю, кг 16 



 

 
 

Особливості: 
 

 Сигналізація збою живлення 

 Сигналізація несправності датчика 

 Сигнал тривоги високої / низької температури 

 Сигналізація відкриття дверей 

 Реєстрація даних і перенесення на комп'ютер за допомогою 

USB 

 резервна батарея 
 
 

НАДІЙНІСТЬ - ЦЕ КЛЮЧ! 

Жодна з вищезгаданих функцій не має значення, якщо продукт не виконує свою основну задачу - безпечне і 

надійне зберігання. Ми не забули про цю мету, тому перед відправкою всі наші вироби проходять 24-годинний 

тест. Коли ви підключите свій ULTF 40, він матиме всі необхідні сигнали тривоги, щоб ви були попереджені, 

якщо температура в морозильній камері не відповідає ідеалу. 

 
 
 

 


