Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

Az előnyök áttekintése

Minőség minden részletében
ATEX szerint tanúsítva.
Az LKexv típusok házának külső oldalán tartós, jól látható
címkézés jelzi az ATEX 2014/34/EU irányelvnek való megfelelőséget, valamint a tisztítási utasításokat. II 3G Ex nA II T6
besorolásuknak megfelelően, a készülékek alkalmasak a
robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok zárt
edényekben történő tárolására.

Az LKexv típusok házának külső
oldalán tartós, jól látható címkézés
jelzi az ATEX 2014/34/EU irányelvnek
való megfelelőséget, valamint a tisztítási utasításokat.

Az illesztések nélküli műanyag belső
burkolat a nagy saroksugarakkal
rendkívül könnyen kezelhető és tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.

Rugalmas és higiénikus belső tér.
Az illesztések nélküli műanyag belső burkolat rendkívül könynyen kezelhető és tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.
A mélyhúzott polctartó sínek megakadályozzák az üvegpolcok
billenését, és ugyanakkor lehetővé teszik a magasságuk
rugalmas módosítását.

A robusztus üvegpolcok 90°-os
ajtónyitás mellett kényelmesen
kivehetőek, és könnyen állítható a
magasságuk. Biztonságos tárolást
garantálnak és a terhelhetőségük
max. 40 kg.

Üvegpolcok.
Az üvegpolcok a kis tárgyak tárolását is biztonságossá teszik,
és a terhelhetőségük max. 40 kg.

A beépített zár rendkívül stabil,
így megvédi a tárolt termékeket az
illetéktelen hozzáféréstől.

A szikramentes belső terű laboratóriumi
készülékekben az ATEX 2014/34/EU
irányelv szerinti megfelelőség érdekében le van zárva az olvadtvíz lefolyó.

Víztálca.
A szikramentes belső terű laboratóriumi készülékekben az
ATEX 2014/34/EU irányelv szerinti megfelelőség érdekében
le van zárva az olvadtvíz lefolyó. Az automatikus leolvasztási
ciklusok során képződő leolvadt víz egy tálcán gyűlik össze.
Ezt a tálcát rendszeres időközönként manuálisan ki kell üríteni.

Az LKexv típusok ajtajának nyitási
iránya megfordítható, hogy alkalmazkodni lehessen az egyedi területi
adottságokhoz. Szükség szerint cserélni
lehet az ajtótömítéseket is.

LKexv 5400
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Laboratóriumi hűtőszekrények

LKexv 5400 MediLine

LKexv 3600 MediLine

LKexv 2600 MediLine

LKexv 1800 MediLine

bruttó- / hasznos űrtartalom
külső méretek mm (szé / mé / ma)
belső méretek mm (szé / mé / ma)
energiafogyasztás év ¹
környezeti hőmérséklet
hűtőközeg
zajszint
frekvencia / teljesítmény
hűtőrendszer
leolvasztás
hűtési hőmérséklet
grádiens * / max. fluktuáció **
külső burkolat / szín
ajtó / külső burkolat anyaga
belső burkolat
vezérlés módja
hőmérsékletkijelzés
állítható polcok száma
hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)
polcok anyaga
polcok terhelhetősége
fogantyú
zár
ajtónyitás
bruttó / nettó súly

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
359 kWh
+10°C – +40°C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
6,9°C / 5,8°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
5
600 / 550
üveg
40 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
84 / 77 kg

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
346 kWh
+10°C – +40°C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.5 A
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
4,8°C / 3,0°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
5
470 / 425
üveg
40 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
64 / 59 kg

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
287 kWh
+10°C – +40°C
R 600a
48 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
6,4°C / 5,5°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
4
470 / 425
üveg
40 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
53 / 49 kg

180 / 160 l
600 / 600 / 860
513 / 441 / 702
328 kWh
+10°C – +30°C
R 600a
47 dB(A)
220 – 240V~ / 1.0 A
ventilációs
automatikus
+1°C – +15°C
10,2°C / 7,4°C
acél / fehér
acél
műanyag, fehér
mechanikus vezérlés
kívül digitális
3
513 / 412
üveg
40 kg
ergonomikus rúdfogantyú
van
jobb, megfordítható
41 / 38 kg

tartozékok
üveglap
gördítő keret
állítható lábak
speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

9293613
9086365
9590231
külön kérésre

9293615
9086323
9590231
külön kérésre

9293615
9086323
9590231
külön kérésre

9293631

elektromechanikus vezérléssel és
szikramentes belső térrel
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1 +25°C környezeti és +5°C beállított hőmérséklet mellett mérve

* Grádiens az EN 60068-3 szabvány szerint: a legmelegebb és a leghidegebb átlagos eredmények közötti különbség, megnövelve a kiterjesztett bizonytalansággal, a teljes időtartam alatt.
** Maximális ingadozás az EN 60068-3 szerint: a legnagyobb ingadozás mért értéke, a mérés teljes időtartama alatt.
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