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Congelatoarele Froilabo fac diferența cu noua lor gamă de congelatoare UltraLow de înaltă performanță, 

care sunt proiectate și fabricate cu mândrie în Europa. 

Ecran tactil inteligent 

 

Senzorul de proximitate va activa ecranul numai atunci când un utilizator este prezent pentru a economisi 

energie. 

Alarme vizuale și sonore 

 

O varietate de alarme indică diverse avertismente, în ceea ce privește deschiderea ușii, alimentarea cu energie 

electrică, valorile implicite ale presiunii, blocarea filtrului și multe alte preocupări. Evenimentele de alarmă 

sunt înregistrate și pot fi personalizate. 

Mâner inteligent ergonomic 

 

Mânerul conceput ergonomic aliniază forța utilizatorului cu acțiunea necesară de deblocare sau deschidere / 

închidere a ușii. Un senzor din mâner confirmă închiderea / blocarea ușii și un cititor de coduri de bare 

permite identificarea ușoară a probelor pentru depozitare. 

Sistem BoSS 

 

Sistemul de înlocuire a plăcii (BoSS) al Froilabo asigură că compresoarele rămân operaționale în cazul 

pierderii sursei de alimentare de 24V. 
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Fabricat în Europa 

 

Construit la cele mai înalte standarde europene pentru eficiență și fiabilitate maximă a utilizatorului. 

Caracteristici: 

 

    Panouri izolante sub vid: cu 30% crește capacitatea internă, cu 22% mai eficientă din punct de vedere 

termic 

    4 ore pentru a reduce temperatura de la temperatura camerei la -80 ° C 

    Stabilitate excelentă la temperatură: +/- 1 ° C la 80 ° C 

    Omogenitate excelentă a temperaturii: +/- 3 ° C la -80 ° C 

    Recuperare rapidă a temperaturii după deschiderea și închiderea ușii 

    Optimizarea consumului prin setarea modului Eco 

    Mâner ergonomic „inteligent” 

    Sistem software „inventar” de stocare a probelor (opțional) 

    Rafturi extensibile (opțional) 

    Garnitură anti gheata 

    Supapa de echilibrare a presiunii 

    Port de intrare a cablului 

     

Avantaje: 

 

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 4h (690L) 

Recuperare rapidă a temperaturii setate după deschiderea ușii 

Mențineți temperatura ambiantă până la 35 ° C 


