
COR MEDIC SRL            office@cormedic.ro   

Mobil. 0728 042 233  

 

CONGELATOARE LA -86 °C 

De la firma FDM - Fabricate in Italia 

 

 

 

Un congelator cu temperatură foarte scăzută este un produs obligatoriu în orice laborator de cercetare, 

deoarece este esențial să se extindă ciclul de viață al diverselor materiale, reducând astfel risipa de resurse 

costisitoare. 

 

Temperatura de funcționare variază de la -45 la -89 grade. 

 

FDM produce ultra-congelatoare cu o unitate de compresie în cascadă, rapidă, eficientă și bine construită. 

Sub principalele caracteristici: 

 

 Acoperirea internă a acestor dispozitive, izolată din exterior de poliuretan, este din oțel inoxidabil. 

Congelatorul FDM cu temperatură foarte scăzută este împărțit în compartimente interne. 

 Rafturile sunt reglabile. 

 Soliditatea și capacitatea de izolare asigură temperaturii interne, chiar și în cazul unei întreruperi a 

curentului. 

 Afișajul LCD este extrem de intuitiv și oferă posibilitatea, pe lângă monitorizarea tuturor parametrilor 

și alarmelor, de a putea înregistra tendința temperaturii printr-un grafic. 

 

Opțional, congelatorul ultra-scăzut poate fi echipat cu un sistem de rezervă de urgență, care este activat în 

cazul unei defecțiuni a sursei principale de alimentare. 

 

Există mai multe volume disponibile, începând cu un congelator cu capacitate de 100 litri (congelator mic cu 

temperatură foarte scăzută), până la o versiune de 650 litri. 

 

Întreținerea este simplă și rapidă, iar costurile sunt printre cele mai competitive de pe piață. 

FDM este printre cei mai buni producători de congelatoare cu temperatură ultra scăzută.  
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Produsele sunt fabricate manual 100% în Italia, construite cu cele mai bune componente disponibile și 

sinonime cu eficiență și fiabilitate din 1949. 

 
MODEL 86NV23 86NV39 86NV50 86NV65 86NR23 86NR39 86NR50 

        

Rang tem.    -45°C..-86°C    

Fluctuatie 

temp. la -80°C 

          1.5 °C    

Timp de racire 

la -80°C 

                                                    180 min    

Tip congelator          Dulap    Lada  

Mat. exterior    Metal  fosfatat   

Mat. interior    Otel inox AISI 304   

Izolare   140 mm Fara CFC si  HCFC   

Rafturi gratar  Se pot scoate        si pot fi     ajustate  Fara rafturi  

Tip alarma      Audio -    Vizuale    

Parametri 

alarma 

  Temperaturi       mari    

Stocare    Micro USB    

Securitate   Alarma cu  baterie de  rezerva   

Vol. intern 230 390 500 650 230 390 500 

Rafturi fixe 1 1 1 1 - - - 

Raft ajustabile 2 2 3 3 - - - 

Total rafturi 3 3 4 4 - - - 

Greut. Max. pe 

raft 

50 50 50 50 - - - 

Compartimente 

interne/usi 

2 4 4 4 1 1 1 

Nr. rack-uri 8 16 16 20 20 26 36 

Capacitate 

crioboxes 5.1H 

144 240 320 400 160 288 360 

Capacitate 

crioboxes 7.7H 

96 144 192 240 100 180 360 

Nivel zgomot                         58 db    

Voltaj          230 V    

Frecventa          50 Hz    

Puterea kW 0.8 1.55 1.55 1.55 0.8 1.55 1.55 

 

Despre optionale, va rugam sa ne contactati. 


