
 
 

 

 
Медичні низькотемпературні морозильники 

(для плазми крові) -20°C…-45 °C 
«EF 150», «EF 300» та «EF 600» 

Emsas (Туреччина) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 

                                 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 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 оснащені поліуретановим герметиком високої щільності з нагрівальною 

поверхнею та магнітними ущільнювальними кільцями для герметизації. 

 Внутрішня система полиць виготовлена з нержавіючої сталі. Призначений для ергономіки для 

прискорення циркуляції повітря. 

 Морозильна камера дозволяє зберігати від -20 ° C до -40 ° C. 

 Ізоляція глибокої морозильної камери забезпечена поліуретановим матеріалом високої 

щільності.  

 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. 

 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.  

 Відповідно до запиту користувача, на пристрій може бути встановлений термопринтер.  

 Усі медичні вироби виробництва Emsaş A.Ş. мають 2 роки гарантії. 

 Вся наша продукція виробляється у відповідності до ISO 9001: 2008, сертифікати TSE для 

обслуговування. Пристрій має сертифікати СЕ та штрих-код. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

МОДЕЛЬ EF 150 EF 300 EF 600 

Температурний сенсори  PT 100 PT 100 PT 100 

Діапазон регулювання 
температури ° C 

°C -20/-40 °C -20/-40 °C -20/-40 °C 

Охолоджувальна система  R404A R404A R404A 

Сигналізація (температура, 
відкриті двері, електрика) 

 Візуальна і Аудіо Візуальна і Аудіо Візуальна і Аудіо 

Ізоляція мм 100 100 80 

Цифровий мікропроцесор  + + + 

Тепловий принтер управління  Опція Опція Опція 

Підключення до ПК  USB USB USB 

Напруга  230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 

Внутрішня структура поверхні  Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь Нержавіюча сталь 

Зовнішня структура поверхні  

Епоксидно-поліефірна 
електростатична 

пофарбована 
нержавіюча сталь 

Епоксидно-поліефірна 
електростатична 

пофарбована 
нержавіюча сталь 

Епоксидно-поліефірна 
електростатична 

пофарбована 
нержавіюча сталь 

Зовнішні розміри ШхДхВ  600x650x1700 765x820x2000 923x820x2000 

Внутрішні розміри ШхДхВ  450x460x1000 565x540x1190 753x630x1427 

Розміри упаковки ШхЛхВ  610x700x1800 775x865x2020 943x840x2020 

Загальний обсяг  л 207 363 677 

Чистий обсяг л 180 320 590 

Вага кг 120 165 200 

                                                                       
 

 
 

 


