
 

 

 

 

 

 

 

Медичний холодильник з морозильною камерою 

«EKT-D 425/ EKT-D 500» 
(EMSAS, Туреччина) 

• Призначений для використання в лікарнях, лабораторіях, аптеках, 
центрах медичного огляду та відділеннях зберігання таких продуктів, як 
ліки, медичні набори, сироватки, вакцини та інше. 

• На пристрої використано зручну цифрову панель мікропроцесорного 
керування. Ця система може зберігати дані в пам'яті протягом 30 днів. 

 

• Забезпечує до 10 років звітності у EXEL форматі при передачі даних через 
USB. 

 

• Акумуляторна система передбачає, що при можливих відключеннях 
електроенергії цифрова панель керування, датчики температури та 
термальний принтер продовжують працювати протягом 24 годин. 

 

• Працює плавно і тихо. 
 

• Освітлення внутрішньої камери приладу здійснюється за допомогою 
світлодіодного освітлення. 

 

• Забезпечує рівномірний розподіл температури завдяки посиленій 
системі вентиляторів. 

 

• Дверцята приладу мають подвійне термоскло, замикаються, мають 
магнітні ущільнювальні кільця. Дверна секція морозильної камери має 
поліуретанову ізоляційну систему. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ EKT-D 425 EKT-D 500 

Температурний діапазон в холодильній камері, ° С від 0 до +15 від 0 до +15 

Температурний діапазон в морозильній камері, ° С від - 10 до -25 від - 10 до -25 

Тип холодильника вертикальний вертикальний 

Тип дверей холодильної камери скляні скляні 

Тип дверей морозильної камери цільні цільні 

Система охолодження примусова примусова 

Налаштування температури, ° С 0,1° С 0,1° С 

Обсяг брутто\нетто в холодильній камері, л 246/230 375/350 

Обсяг брутто\нетто в морозильній камері, л 85/80 158/140 

Розморожування в холодильній камері автоматичне автоматичне 

Розморожування в морозильній камері ручне ручне 

Напруга, В 195-230 V 195-230 V 

Частота, Гц 50 Hz 50 Hz 

Тип вилки Shuko Shuko 



 
 

Зовнішні габарити (ШхГхВ), мм 600 x 640 x 2000 765 x 820 x 2000 

Внутрішні габарити холодильній камері (ШхГхВ), мм 516 x 543 x 880 662 x 700 x 810 

Внутрішні габарити морозильній камері (ШхГхВ), мм 470 x 490 x 370 622 x 637 x 400 

Вага нетто, кг 180 220 

Рівень шуму, дБ 45 45 

Холодоагент R134a/R404a R134a/R404a 

Кількість поличок в холодильній камері 3 3 

Кількість поличок в морозильній камері 1 1 

Цифровий LED дисплей так так 

 

ОСОБЛИВОСТІ EKT-D 425 EKT-D 500 

До 10 років звітності у EXEL форматі при передачі даних 
через USB 

так так 

Вбудована пам'ять яка зберігає та відображає дані на 
дисплеї холодильника протягом 30 днів 

так так 

Внутрішнє LED освітлення так так 

Сигналізація:   високої    /   низької    температури    та 
відкритих дверей 

так так 

Сигналізація про збій електроживлення так так 

Подвійне термоскло так так 

Замок так так 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


