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CONGELATOR VERTICAL BMT -86°C 
Fabricat in Franta 

  
Specificații 

 Interval de temperatură: de la -60 °C până la -86 °C 

 Afișarea simultană a punctului de setare și a temperaturii reale 

 Regulator electronic, asistat de un PLC industrial 

 Senzor Pt100 ohm pentru reglare și afișare 

 3 tipuri disponibile: bench vertical sau orizontal 

 Cameră interioară din oțel inoxidabil  

 Dotat cu incuietoare 

 Egalizator de presiune 

 Uușă interioară izolata cu coduri de culoare 

 Garnitura de etanșare din silicon cu 3 straturi limitează înghețul 

 Roti cu blocare 

 Semnal sonor și vizual pentru temperaturi ridicate și joase 

 Alarma ușă deschisă, întreruperea alimentării, alarmă pentru blocarea condensarului 

 Livrat cu baterie de rezervă de backup 

 Acces prin cablu standard 

 

Avantaje 

 

 PERFORMANȚĂ deosebinta :  

 - Omogenitate excelentă <+/- 3 °C până la -80 °C 

 - Stabilitate excepțională +/- 1 °C până la -80 °C 

 - Răcire rapidă: de la 22 °C la -81 °C în doar  4ore, pentru capacitatea de 690L 

 - Recuperarea rapidă a temperaturii după deschiderea ușii  

 - SISTEMUL BOSS: Protecția maximă a probelor 

Protecția probelor trebuie să fie eficientă în orice situație, chiar și în cazurile de întrerupere a sistemului de 

joasă tensiune / . Sistemul BoSS compensează această problemă potențială și va angaja permanent 

compresoarele, menținând o producție permanentă de îngheț. 
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 - Conservarea eșantioanelor -  reglementare de 30 de ore pentru baterii; apoi conectarea directă la sursa de 

alimentare a compresoarelor 

 - Nu este necesară o întreținere de urgență / identificare ușoară a problemei pentru inginerul de service 

 

Capacitati: 175, 330, 515, 690 si 1.000 Litri 

 
Pentru detalii, va rugam sa ne contactati: office@cormedic.ro sau la tel. 0728.043.233 
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