
 
 

 

 

Ультранизькотемпературний ларь лабораторний -86°С «VT 208» 

 (“Vestfrost Solutions”, Данія) 

Серія низькотемпературних морозильників VT забезпечує підтримку температур           

до -86°С. Бездоганна якість, надійність, простота у використанні й елементарний догляд 

- головні властивості, завдяки яким морозильники VT незамінні у лабораторіях, 

фармакологічній та медичній сферах. Натуральний R холодоагент та матеріали, що 

підлягають вторинній переробці, гарантують максимальну безпечність для 

навколишнього середовища.  

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Температурний діапазон, °С від -65 до -86 

Продуктивна однорідність, °С 4,6 

Холодоагент  Nature R 

Кількість температурних датчиків  1 

Тип заморожування  Статичний 

Розморожування  Мануальне 

Кількість компресорів   1 

Термостат безпечності Ні 

Рівень шуму, дБ 55 

Споживання енергії, кВт/24 г. 5,3 

Напруга, В 220/240 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Об’єм брутто, л (куб. фут)  198 (7,0) 

Об’єм нетто, л (куб. фут) 189 (6,67) 

Внутрішня висота, мм (дюйми)  650 (25,6) 

Внутрішня ширина, мм (дюйми) 755 (29,72) 

Внутрішня глибина, мм (дюйми) 437 (17,2) 



 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ 

Замок Так 

LED освітлення Ні 

Порт отвір  Так 

Контакт для дистанційної сигналізації  Так 

Коліщата 4 

Дверцята  Монолітні  

Внутрішні Дверцята/Кришки  Ні 

 

ЗБЕРІГАННЯ 

Корзина Ні 

 

ОПЦІОНАЛЬНО 

Аналоговий самописець  Ні 

 

КОНТРОЛЕР 

Тип контролера XR30CX 

USB з’єднання  Ні 

З’єднання даних  Ні 

Запис даних  Ні 

Сигнал високої/низької температури  Так 

Сигнал «відкритих дверцят»  Ні 

Сигнал збою датчиків Так 

Сигнал збою постачання живлення  Так 

Температурний графік  Ні 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Розроблено та вироблено A/S  Vestfrost  у Данії 

 Екологічний, натуральний холодоагент R  

без HCFC 

 Ефективна циклопентанова ізоляція  

 Низький рівень споживання електроенергії  

 Цифровий XR30CX контролер з дисплеєм 

 Порт-отвір для зовнішньої моніторингової 

системи 

 48 годинний резерв батареї контролера 

 РТ1000 внутрішній температурний датчик 

 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 

 Підходить для системного складу 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РОЗМІРИ ТА КОНСТРУКЦІЯ 

Висота, мм (дюйми) 885 (34,84) 

Ширина, мм (дюйми) 923 (36,3) 

Глибина, мм (дюйми) 605 (23,82) 

Глибина включно із ручкою, мм (дюйми) 692 (27,24) 

Вага брутто, кг (фунти) 69,8 (153,88) 

Вага нетто, кг (фунти) 64,8 (142,86) 

Внутрішній матеріал Попередньо пофарбована сталь 

Зовнішній матеріал Попередньо пофарбована сталь 

Товщина ізоляції  80 мм 

Тип ізоляції 

Поліуретан  

з 

Циклопентаном  

Тип упаковки  

Коробка  

с дерев’яною   

палетою     

 


