Медичні холодильники і морозильники
для зберігання грудного молока
Виробник: Emsas (Туреччина)
Морозильник для грудного молока ANS-F 150
Холодильник для грудного молока ANS-E 175
Холодильник з морозильною камерою для грудного молока ANS-D 425





















Зовнішня поверхня пристрою виготовлена з оцинкованої сталі, пофарбованої електростатичною
фарбою для захисту від іржі. Внутрішня поверхня виготовляється з нержавіючої сталі.
Пристрій працює з мережевою напругою 195-230 В / 50 Гц.
Дверцята пристрою мають подвійне термічне скління, замикаються і мають магнітні ущільнювальні
кільця.
Кожний висувний ящик пристрою виготовлений з листового нержавіючого матеріалу і містить 20
відділень, розділених системою букв і цифр, для запобігання падінню дитячих пляшечок і легкого
відстеження запасів.
Забезпечує рівномірний розподіл температури завдяки посиленій системі вентиляторів.
Повністю автоматична система розморожування.
Освітлення внутрішньої кабіни пристрою здійснюється за допомогою світлодіодного освітлення.
На пристрої використана зручна цифрова панель управління мікропроцесором. Ця система може
зберігати дані в пам'яті протягом 30 днів. Наявність отвору USB для передачі інформації про
температуру на комп'ютер. Це дає можливість фіксувати данні на протязі 10 років та передавати
інформацію на ПК у форматі excel.
Терморегулятор на панелі управління пристрою може проводити вимірювання з чутливістю 0,1
градуса.
Наявність акумуляторної системи, яка автоматично заряджається під час роботи обладнання від
мережі живлення - індикатор заряду батареї відображається на дисплеї. Акумуляторна система
дозволяє працювати панелі управління та фіксувати температурні данні у разі відключення
електроенергії.
Наявність акустичної та візуальної сигналізації, на випадок якщо температура вийде за межі
заданої, наприклад, у разі відкритих дверей або недостатньої подачі напруги на прилад.
Система охолодження та система ізоляції пристрою не містять газу CFC, який є шкідливим для
озонового шару.
Під пристроєм є два гальмових та два звичайних колеса, які забезпечують легке переміщення
приладу.
Усі медичні вироби виробництва Emsaş A.Ş. мають 2 роки гарантії.
Відповідно до запиту користувача, на пристрій може бути встановлений термопринтер.
Вся наша продукція виробляється у відповідності до ISO 9001: 2008, сертифікати TSE для
обслуговування. Пристрій має сертифікати СЕ та штрих-код

МОДЕЛЬ

ANS-F 150

Система температури

Повітряне
охолодження

Температурний сенсор
Ємність

л

Кількість ящиків

Температурний діапазон

0/ 15 ° C

NTC

Встановити температуру

°C

+ 4° C

207

Кількість ящиків

100 шт.

Охолоджуючий холодоагент
Ізоляція (поліуретановий блок,
без CFC)

°C

20 шт.

°C

-5 / - 25 ° C
R404A

мм

Система управління

60
Мікропроцесор

Тепловий принтер та USB

Опція

Потужність

220 В - 50 Гц

Внутрішня поверхня

ANS-E 175

Діапазон температури

5 шт

Ємність ящика для дитячих
пляшок
Загальна ємність дитячих
пляшок

МОДЕЛЬ

Нержавіюча сталь

3 шт.

Ємність дитячої пляшки
(кількість)
Загальна ємність дитячих
пляшок
Внутрішня поверхня
Нержавіюча сталь
Цифрове управління
мікропроцесором

20 шт.
60 шт.
+
+

Тепловий принтер

Опція

Сигналізація (температура,
відкриті двері, електрика)

+

Внутрішнє освітлення

+

Вага брутто

кг

120

Загальний обсяг

л

223

Чистий обсяг

л

200

Вага брутто

кг

120

Зовнішні розміри ШхДхВ

мм

600 x 640 x 1430

Корисний обсяг

л

180

Внутрішні розміри ШхДхВ

мм

516 x 543 x 797

Зовнішні розміри ШхДхВ

мм

600x650x1700

Внутрішні розміри ШхДхВ

мм

450x460x1000

Розміри упаковки ШхЛхВ

605x700x1720

Замок дверей
Модуль SMS та електронної
пошти
Колеса (2 гальмові, 2
звичайні)

+
Опція
+

ANS-D 425
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозильник для
грудного молока ANS-F
150

Робоча температура від
-5 ° C до -25 ° C.
Задана температура -20 ° C

МОДЕЛЬ
Діапазон
температур
Встановити
температуру
Кількість ящиків

Холодильник для
грудного молока ANS-E
175

Морозильник для
грудного молока ANS-D
425

Робоча температура від
0 ° C до 15 ° C.
Задана температура 4 ° C

Відділення холодильника,
працює при температурі від 0 °
C до 15 ° C
Задана температура 4 ° C

Відділ морозильної камери,
працює між -5 ° C / -25 ° C
Задана температура -20 ° C

Грудне молоко
• В кімнатній
температурі (19-26 ° C) 3
години • У
холодильнику (<4 ° C) 3
дні • У морозилці (-18 °
C) зберігається 3 місяці

Періоди зберігання грудного
молока - це умови зберігання
грудного молока, опубліковані
Міністерством охорони
здоров'я 03.05.2012 під
номером 5258.

Загальна ємність
дитячих пляшок
Внутрішня
поверхня
Нержавіюча сталь
Цифрове
управління
мікропроцесором
Контроль
підключення до ПК

Холодил
ьник

Морозильна
камера

°C

0 / +15°C

-5 / -25°C

°C

+4°C

-20°C

шт.

3

3

шт.

60 шт.

60 шт.

+

+

USB

Тепловий принтер
Сигналізація
(температура,
відкриті двері,
електрика)
Внутрішнє
освітлення
Зовнішні розміри
ШхДхВ
Внутрішні розміри
ШхДхВ

Опція

+

+
мм
мм

600x590x1930

516x545x
594

480x465x645

Вага брутто

кг

Загальний обсяг

л

167

143

Чистий обсяг

л

146

122

+

-

Замок дверей
Колеса (2 гальмові,
2 звичайні)

200

+

