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Frigider Medical -  Model SB10 - Capacitate 100 Litri 

Fabricat in Italia 

 

Structura 

 

Structura externă din oțel zincat la cald, tratat anticoroziv și acoperit din PVC.  Structura interioară din 

oțel inoxidabil Scotch-Brite. 

 

Izolatia 

 

60 mm de izolație obținută prin injectarea de poliuretan ecologic de înaltă densitate fără spumă CFC 

pentru o conservare excelentă a produsului și cea mai bună economie de energie. 

 

Usa 

 

Ușă solidă cu închidere automată, cu garnitură magnetică pliabilă pe patru părți pentru o închidere 

perfectă.  Deschiderea pe dreata sau pe stânga la cerere.  Incuietoare cu cheie. 

 

Lumina 

 

Lumina LED (economie de energie de până la 70%, ecologică) cu comutator automat la deschiderea ușii.  

Comutarea manuală a panoului de control. 

 

Rafturi 

 

Doua rafturi Scotch-Brite din otel inoxidabil.  Ajustabile in inaltime.  

 

Rang temperatura  

 

Se seteaza intre +2°C si +12° C.  Setat din fabrica la + 4°C.   Temperatura ajustabila digital. 

 

Sistemul de racire 

 

Compresor ermetic complet etanș și silențios și condensator de aer ventilat complet. 

Evaporator interior ventilat.  Acest sistem care forțează circulația aerului asigură asigurarea unei 

temperaturi uniforme în interiorul frigiderului.  Ventilatorul evaporatorului se oprește în timpul 

deschiderilor ușilor.  Agent frigorific fără CFC. 
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Defcongelarea 

 

Ciclul de decongelare complet automat și auto-evaporarea apei condensate. 

 

Capacitate  - 100 litri 

 

Alimentare - 230V/50 Hz  

 

Puterea - 245 Watt  

 

Gaz – Fara CFC R404a  

 

Control panel si alarme 

 

Panou de control cu microprocesor, cu afișaj digital ușor de citit, care afișează în interior meniul, 

temperatura, punctul stabilit, data și ora, modelul aparatului.  Setările echipamentului și oprirea acestora 

numai cu parola.  Monitorizarea continuă a temperaturii cu punctul de reglare și alarmele afișate pe afișaj.  

Are o sondă PT1000.  Alarme vizuale și acustice: temperatură ridicată și joasă (prag reglabil), ușă 

deschisă, eficiență condensator, sonde deteriorate, întreruperi, baterie scăzută (opțional). Port USB pentru 

a descărca date de temperatură și alarme sau pentru a reseta aparatul. 

 

Data logger 

 

Pentru a înregistra temperaturile și alarmele înregistrate în ultimele 30 de zile.  

Descărcați datele de pe unitatea USB. 

  

Standard 

 

•   2 rafturi 

•   Patru roți unidirecționale cu picioare reglabile stabilizatoare 

•   Blocare cu cheie 

•   Cablu de alimentare cu mufă tip Schuko  

•   Siguranțe de protecție 

•   Filtru RFI 

•   Comutator principal de alimentare cu parola 

•   Panou de control electronic cu sistem de alarmă 

•   Contact de la distanță (uscat, fără tensiune) pentru alarmă 

•   Port USB 

•   Memoria alarmelor 
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 Accesorii optionale 

 

•  Sertare glisante (până la 2) din oțel inoxidabil Scotch-Brite, cu partea frontală laterală și glisante cu 

    rulmenți telescopici 

•   Divizoare interne pentru sertare 

•   Rafturi netede cu margini 

•   Set roți cu două frâne frontale 

•   Baterie de rezervă care alimentează panoul de control pentru a genera alarme în caz de pană de  

     curent 

•    Alarmă GSM pentru a trimite mesaje de alarmă SMS care indică data, ora, temperatura  și tipul de 

alarmă 

•    Port LAN pentru conectarea aparatului prin internet pe computer pentru monitorizarea funcționării  

     Corecte 

•    Orificiu port (Ø 25 mm.) 

 

Dimensiuni externe si greutate – 60 x 60 x 86 cm– kg.73  

 

Pretul acestui frigider cu usi solide este 1.975 Euro fara TVA 

Pretul acestui frigider cu usi din sticla este 2.150 Euro fara TVA 

 


