
 
 

 

 

Медичний ультра-низькотемпературний морозильник  

«ULF 120 PRO2» 

 ( "EVERmed", Італія) 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурний діапазон, ° С -60 ° С / -86 ° С 

холодоагент  без CFC 

Кількість температурних датчиків  1 

Тип заморозки  статичний 

Внутрішня дистрибуція повітря  Так 

Кількість компресорів  2 

Кількість дверей (зовнішні) 

 (Внутрішні)  

1 

1 

Кількість полиць 1 

Ролики 4 

Термостат безпеки  Так 

Рівень шуму, дБ ≤52 

Напруга, В 220/230 

Частота, Гц  50 

Тип вилки  Schuko 

Обсяг, л  120 

Висота, см 127 

Ширина, см  76 

Глибина, см  74 

Вага нетто, кг 210 

Вага брутто, кг 230 

Пакувальні розміри (ШхГхВ), см 95 x 95 x 158 
 (1,43 m³) 



 

 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ 

 ЖК Конструкція: вертикальна, з листової сталі пофарбований в білий колір, що не іржавіє зовні і з 
нержавіючої сталі 18/10 AISI 304 всередині 

 Ізоляція: поліуретан високої щільності, з товщиною 130 мм. 

 Двері: одна навісна, повністю ізольована, зовні виконаний в тому ж матеріалі структури (лист сталь 
пофарбована в білий колір), а всередині вона має непроводящей матеріал. Ідеальне герметичне 
закриття забезпечується через систему подвійних прокладок, один, магнітний кріпиться на самих 
дверей і інший, силіконовий тип, Встановлений на конструкції морозильної камери. Прокладки 
навіть забезпечені, спеціальною системою підігріву, що запобігає замерзання і завдяки вакуумному 
випускного клапану двері можна відразу ж відкрити. У правій частині дверей встановлений легкий 
замикаючим механізм з замком безпеки. 

 Внутрішні двері: одна, навісна, з нержавіючої сталі 18/10 AISI 304 на зовнішній стороні і 
непровідний матеріал у внутрішній. Внутрішні двері захищають від холоду втрата при відкритті 
зовнішніх дверей, і вони також забезпечені механізмом блокування з важелем 

 Внутрішнє обладнання: полиця для зберігання №1 з нержавіючої сталі 18/10 AISI 304, яка ділить 
камеру зберігання на 2 відсіку з розмірами (Ш х Д х В) 45 х 45 х 27 см кожен. Полку кріпиться на 
кронштейнах і їх можна легко регулюється по висоті або знімається без використання будь-якого 
інструменту. Розміри полиці (Ш х Д) 45 х 45 см. 

 Панель управління «PRO2»: в нижній частині конструкції (під дверима) розташований 
мікропроцесор, з сенсорною панеллю, світлодіодний дисплей і сигнальні лампи, що дозволяють 
контролювати всі функції і робочий стан морозильна камера (включаючи сигналізацію). Панель 
управління працює від батареї, щоб забезпечити роботу сигналізації навіть в випадок збою 
живлення. Основними функціями панелі управління є: 

 Цифрове регулювання температури і відображення з точністю до 0,5 ° C. 
 Сигнальна лампа сигналізує, коли блок охолодження включений. 
 Блок клавіатури з паролем, щоб уникнути втручання сторонніх осіб. 
 Візуальна і акустична сигналізація для високої або низької температури з програмованими 

межами. 
 Візуальна і акустична сигналізація відкритих дверей, затримка на 30 секунд, щоб дозволити 

стандартні операції. 
 Візуальна і акустична сигналізація при збої живлення. 
 Візуальна і акустична сигналізація для брудного конденсатора, які обмежують 

продуктивність холодильного агрегату. 
 Візуальна сигналізація для розрядженою батареї з можливістю відображення статусу 

зарядки. 
 Тимчасове відключення звукових сигналів тривоги з автоматичною повторною активацією в 

разі продовження умов тривоги. 

 Блок охолодження: встановлений знизу, складається з герметичних компресорів № 2 (каскад) 
потужністю 0,5 к.с. кожен, обребрений конденсатор № 1 з повітряним охолодженням через 
вентилятор і спеціальні електроклапани. Відсік холодильного агрегату адекватно акустично 
ізольований для обмеження рівня шуму. Крім того, спінений в ізоляції всіх стінок камери схову, 
існують випарні труби, щоб забезпечити максимальну температурну стабільність і однорідність. Все 
змонтовано компоненти промислового класу для забезпечення максимальної надійності. 

 Охолодження: статичне, з випаровуються трубами по всій камері, щоб забезпечити максимальну 
температуру стабільність і однорідність. 

ДОСТУПНІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 



 

 
 

 

Стелаж для зберігання 

ящиків  
Коробка для стелажа 

 
Резервна система CO2 

 

температурний 

самописець 

 

рукавички 
 

Різне напруга 

 

Упаковка - дерев'яний 

каркас 

 

GSM / GPRS набір 

телефонного номера 

 


