
 
 

 

 

Ультра-низькотемпературний морозильник   «ULF 480 PRO2» 

                                             («EVERmed», Італія) 
Структура : тип – вертикальний, виконаний з 

листової сталі та пофарбований в білий колір 

(стійкій до корозії та іржі) ззовні та із 

нержавіючої сталі 18/10/AISI 304 всередині. 

Ізоляція: високо щільна поліуретанова ізоляція 

з товщиною в 130 мм. Без – CFC 

Коліщата: 4 штуки, виконані з гуми та з 

великим кутом обертання для забезпечення 

найбільшого радіуса переміщення та 

мобільності пристрою. Коліщата вмонтовані та 

обладнані стопом на рівні ніг, для того щоб 

зафіксувати морозильник щойно він буде 

встановлений на потрібному місці.  

Дверцята: 1 шт., повністю ізоляційна, ззовні 

виконана з того ж матеріалу що і поверхня 

морозильника (листова сталь), в той час як 

зсередини – дверцята мають безпровідний 

матеріал. Ідеальне герметичне закриття 

гарантоване завдяки подвійній системі 

прокладок 1 магнітна ( вмонтована в дверцята) 

, та інша – силіконового типу, вмонтована в 

структуру морозильника. Система прокладок 

також оснащена спеціальною системою нагріву 

для запобігання примерзання дверцят, а також, в праву частину дверцят вмонтований 

механізм закриття, що може використовуватись як замок.  

Внутрішні дверцята: 2 шт., виконані з нержавіючої сталі 18/10 AISI 304 з зовнішньої сторони, 

та з непровідного матеріалу – із середини. Внутрішні дверцята запобігають втраті холодного 

повітря при відкритті зовнішніх дверцят і вони також обладнанні механізмом закриття.  

Внутрішнє обладнання: 3 шт. зберігальних поличок, виконаних з нержавіючої сталі  18/10 AISI 

304, що ділить камеру зберігання на 4 відсіки з розмірами (Ш х Г х В) 60 х 59 х 31 см кожен. 

Полички розташовані в спеціальних «гніздах» та можуть легко діставатись без жодних 

додаткових інструментів. Розміри поличок ( Ш х Г)  60 х 59 см. 

Контрольна панель «PRO 2»: розташована в нижній частині пристрою (під дверцятами) та 

являє собою мікропроцесор, що керується м’якими клавішами, Рідкокристалічним дисплеєм 

та сигнальними лампочками, дозволяючи контроль всіх функцій та робочих статусів 

морозильника (включно з сигналами). Контрольна панель працює від батареї  задля 

гарантування функціонування сигналів навіть при збої постачання живлення.  Основними 

функціями контрольної панелі є: 

- Цифрове налаштування температури та відображення її з точністю до 0.5°С 



 

 
 

- Сигнал попереджувальних ламп при включеному охолоджувальному блоку 

- Блокування клавіатури паролем задля уникнення втручання неавторизованих осіб 

- Візуальний та акустичний сигнал для високої або низької температури з можливістю 

програмування лімітів бажаного діапазону 

- Візуальний та акустичний сигнал для відкритих дверцят з відстрочкою в 30 секунд 

- Візуальний та акустичний сигнал для збою постачання живлення 

- Візуальний та акустичний сигнал при забруднені конденсатора, що буде обмежувати 

робочу здатність охолодження 

- Візуальний сигнал при розрідженій батареї з можливістю відображення статус заряду 

- Тимчасове виключення звуку акустичних сигналів, з автоматичною ре-активацією якщо 

причини сигналу не були усунуті 

- RS 485 

             Холодильний відсік: вмонтований в нижню частину, складається з 2 герметичних компресорів 

(каскад) з потужністю в 0.625 НР кожний, 1 конденсатора, охолодження повітря завдяки вентилятору 

та спеціальним електро-клапанам. Охолоджувальний блок спеціально оснащений акустичною 

ізоляцією для зниження рівня шуму. Також, по периметру всіх зберігальних камер запінені труби 

випарювача для забезпечення максимально рівномірної та стабільної температури. Всі вмонтовані 

деталі – індустріально затвердженні та найвищої якості, що гарантує максимальною надійність 

пристрою.  

Холодоагент: без-CFC 

Охолоджування: статичне, з трубами випарювача по всьому периметру зберігальних камер для 

забезпечення максимально сталої та рівномірної температури.  

Температурний діапазон: нескінченно налаштовуваний між -60°С / -86°С 

Напруга (V/ph/Hz) : 220-230/1/50 

Тип Штекера: Schuko 

Рівень шуму (дБ(А)): ≤ 52 

Об’єм зберігання (літри): 480 

Розміри (Ш х Г х В см): 91 х 89 х 199 

Вага нетто (Кг): 310 

Пакувальні розміри (Ш х Г х В см): 107х 107 х 225 (2,58 м3)  

Вага брутто (Кг): 340 

 

 

 

 



 

 
 

ДОСТУПНІ АКСЕСУАРИ  

 

 

 

 

 


