
COR MEDIC SRL            
office@cormedic.ro   Mobil. 0728 042 233  

 

COMBINA FRIGORIFICA TC802 
Fabricata in Germania 

 

Dimeniuni exterioare:  B = 600 mm D = 615 mm H = 2000 mm 

Dimensini interne:        partea de deasupra:  partea de dedesupt 

B = 440 mm    B = 431 mm 

D = 435 mm    D = 435 mm 

H = 1105 mm    H = 597 mm 

 

Capacitate frigider:      254 litri 

Temperatura frigider:     + 3℃ pana la + 16 ℃ 

Capacitate congelator: 107 litri 

Temperatura congelator: -9℃ – pana la -30℃ 

 

Exteriorul 

 

Tablă din oțel galvanizat vopsit alb.  

2 uși isolate cu incuietori 

 

Interiorul 

 

Fabricat din plastic de înaltă calitate.  Se curate usor, colturi 

rotunjite, suprafața alunecoasă, corespunde celei mai înalte 

standarde de igienă 

 

Izolare  -  Poliuretan, fără CFCS 

 

Fitinguri interioare 

 

Pe partea de sus: - 3 rafturi din sticlă (440 x 420 mm) -  max. încărcare pe raft: 40 kg 

În partea de jos:  -  sertare din plastic, albe cu fața transparentă  cu două plăci de evaporare 

     2 buc. (425x395x180 mm) 

     1 buc. (425x225x190 mm) 

      max. încărcare pe sertar: 24 kg 

 

Sistem de control -  situat deasupra ușii. 

 

 
 

2 buc. Control electronic de temperatură de înaltă calitate. 

Valoarea reală și valoarea setată sunt afișate digital. 

Valoarea reală poate fi citită permanent 

Setați valoarea digitală ajustabilă prin comutator 

Domeniu de lucru de la 3 °C la 16 °C (+/- 2 °C) și -9 °C până la -30 °C (+/- 3,5 °C) 

  - Diferențele de temperatură sunt afișate vizual și acustic, 

- Alarmă deschisă la ușă 
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- Ieșire de alarmă fără potențial pentru transmisie la distanță 

- Alarma de întrerupere a alimentării atunci când sursa de alimentare din rețea (optică) 

- Interfața RS 485 

- Temperatura min / max 

Protecția produsului împotriva temperaturilor scăzute. 

Prin scăderea sub 2 ° C, răcirea va fi oprită automat 

 

Unitate frigorifică 

 

2 unități separate de răcire complet închise ermetic, ventilație forțată, montate pe suporturi de absorbție a 

vibrațiilor 

(temperatură ambientală max. 32 ° C), zgomot redus (52 dBa / 1m), compresor de economisire a energiei 

cu sistem de vaporizare de inalta calitate. 

Agent de răcire: R600a 

 

Dezghetare 

 

Dezghețarea automată si manuală  

 

Wireless logger de date, complet 

 

Pentru înregistrarea independentă a temperaturii 

Wireless logger de date, SPY RF U2 

2 canale pentru Pt100, 4-20mA / 0-1V / contact on-off, cu afișaj 

precizia măsurării la 23 ° C: +/- 0,3 ° C 

Rezoluție de 0,1 ° C 

Baterie: baterie cu litiu 

Interval de înregistrare: 1 sec. la 90 de minute 

Memorie internă: 20.000 de măsurători 

Zona de măsurare: -200 °C ... + 200 °C 

Lungime:  3 metri Opțional: 8 metri 

Conținutul livrării: suport pentru montaj pe perete și protecție la priză 

 

Software - Versiune de bază pentru un singur utilizator 

 

- colecteaza datele de  înregistrate ale data-logger wireless 

- Back up data  

- Datele sunt pregatite in  grafice sau diagrame 

- Se exporta in Excel 

- Menținerea alarmei prin contactul potențial liber la Modem 

- sau sistem Alarms (SMS, apel telefonic, lumină intermitentă, buzzer) 

 

SPY RF USB - Modem pentru transferul de date către PC prin conectorul USB 

- comunicarea cu numerele infinite ale data-logger-ului 

- alarmă la distanță prin intermediul contactului integrat 

- inclusiv suport pentru montare pe perete 
 


