
 
 

 

 

Вертикальний морозильник для плазми крові -60°С «VTS 256» 

 (“Vestfrost Solutions”, Данія) 

Низькотемпературний морозильник VTS 256 забезпечує підтримку температур до -60°С. 

Бездоганна якість, надійність, простота у використанні й елементарний догляд, 

конструкція, що економить простір  - головні властивості, завдяки яким морозильник  

VTS 256 незамінний у лабораторіях, фармакологічній та медичній сферах. Натуральний 

R холодоагент та матеріали, що підлягають вторинній переробці, гарантують 

максимальну безпечність для навколишнього середовища. Велика контрольна панель 

відображає історію температур, яку можна завантажити завдяки вбудованому USB 

порту.  

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

 

Температурний діапазон, °С від -45 до -60 

Продуктивна однорідність, °С 4 

Холодоагент  Nature R 

Кількість температурних датчиків  1 

Тип заморожування  Статичний 

Розморожування  Мануальне 

Кількість компресорів   1 

Термостат безпечності Ні 

Рівень шуму, дБ 60 

Споживання енергії, кВт/24 г. 6,2 

Напруга, В 220/240 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Об’єм брутто, л (куб. фут)  253 (8,93) 

Об’єм нетто, л (куб. фут) 221 (7,80) 

Внутрішня висота, мм (дюйми)  1439 (56,65) 

Внутрішня ширина, мм (дюйми) 440 (17,32) 

Внутрішня глибина, мм (дюйми) 430 (16,92) 



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

Замок Так 

LED освітлення Так 

Порт отвір  Так 

Контакт для дистанційної сигналізації  Так 

Коліщата 4 

Дверцята  Монолітні  

Внутрішні Дверцята/Кришки  2 

Реверс дверцят Так 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Полички Так 

Матеріал полиць Нержавіюча сталь 

Кількість полиць включно із нижньою (дно) 
поличкою (стандарт) 

5 

Кількість полиць включно із нижньою (дно) 
поличкою (максимально) 

5 

Максимальне завантаження полиць, кг (фунти) 80 (176,37) 

 

ОПЦІОНАЛЬНО 

Аналоговий самописець Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КОНТРОЛЕР 

Тип контролера XW737K 

USB з’єднання  Так 

З’єднання даних  MODBUS 

Мови контролера 7 мов 

Запис даних 35000 

Сигнал високої/низької температури  Так 

Сигнал «відкритих дверцят»  Так 

Сигнал збою датчиків Так 

Сигнал збою постачання живлення  Так 

Температурний графік  Так 

 

  

 Розроблено та вироблено A/S  Vestfrost  у Данії 

 Екологічний, натуральний холодоагент R  

без HCFC 

 Ефективна циклопентанова ізоляція  

 Низький рівень споживання електроенергії 

Цифровой XW737K контролер с дисплеєм 

 48 годин резерву батареї (контролер) 

 Порт-отвір для зовнішньої моніторингової 

системи 

 LED освітлення 

 Високоякісні коліщата для легкого переміщення  

 Вмонтований замок для захисту від 

неавторизованого втручання 

 Сигнал високої/низької температури 

 Простий у використанні та не потребує 

додаткового обслуговування 

 Одно-компрессорна система 

 Гальванізована сталь, попередньо пофарбована 

 

 

 

 



 

 
 

 

РОЗМІРИ ТА КОНСТРУКЦІЯ 

Висота, мм (дюйми) 2158 (84,96) 

Ширина, мм (дюйми) 595 (23,43) 

Глибина, мм (дюйми) 650 (25,59) 

Глибина включно із ручкою, мм (дюйми) 670 (26,38) 

Вага брутто, кг (фунти) 132,7 (292,55) 

Вага нетто, кг (фунти) 119,6 (263,67) 

Внутрішній матеріал Нержавіюча сталь 

Зовнішній матеріал Гальванізована сталь із ПВХ покриттям  

Товщина ізоляції  80 мм 

Тип ізоляції 

Поліуретан  

з 

Циклопентаном  

Тип упаковки  

Коробка  

с дерев’яною   

палетою     

 


