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CONGELATOR SUFsg 5001 
Fabricat in Austria 

-40 °C până la -86 °C 

 

Funcţie test alarmă 

Cu acest test de funcţionare, funcţionalitatea dispozitivului intern şi a 

oricărui dispozitiv de alarmă conectat extern, poate fi verificată. 

Răcirea aparatului nu este întreruptă în timpul acestui test de 

funcţionare. 

Sistem eficient de refrigerare 

Datorită experienţei de zeci de ani în refrigerare, în combinaţie cu 

cercetarea continuă, Liebherr asigură o calitate excelentă a sistemului 

de refrigerare. Utilizarea compresoarelor de calitate superioară, a 

condensatorului, a vaporizatorului şi a altor componente frigorifice, 

asigură atât reducerea semnificativă a consumului de energie, cât şi reducerea costurilor de exploatare ale 

aparatelor Liebherr. 

Alarmă temperatură 

Alarma de temperatură integrată în caz de depăşire, respectiv de depăşire inferioară sub limitele de alarmă. 

Această alarmă este echipată atât cu semnalizare acustică cât şi optică, asigurând o siguranţă maximă a 

alimentelor depozitate. 

Stabilitate a temperaturii: EN 60068-3 

Toate frigiderele şi congelatoarele de laborator sunt testate în dispozitivele moderne de dezvoltare Liebherr 

în conformitate cu metoda de testare EN 60068-3 pentru măsurarea stabilităţii temperaturii. Temperatura este 

măsurată în nouă puncte diferite din interiorul aparatelor. 

Agent frigorific nepoluant 

Agenţii frigorifici R600a şi R 290 sunt ecologici, deoarece au un efect de seră foarte scăzut şi nu au un 

potenţial de epuizare a stratului de ozon. Prin urmare, aceşti agenţi frigorifici au înlocuit aproape complet 

agenţii frigorifici utilizaţi anterior R134a şi R404a. Toate lăzile de depozitare şi impuls Liebherr sunt 

proiectate cu R600a sau R 290 şi sunt caracterizate de o eficienţă energetică remarcabilă, care îmbunătăţeşte 

echilibrul CO2 şi promovează acţiuni durabile. 

Volum net: 477 Litri 

Rang temperatura: -40 °C până la -86 °C 

Agent frigorific: R290 

Greutate: 247 kg 

Sistem comanda: electronic 

Alarma: Acustica si optica 

Timp de incalzire: 230 min. 

Material usa, capac si lateral: otel 

Material interior: otel superior 

Tip role: Role de ghidare cu frână de imobilizare în faţă, role fixe în spate 

Zgomot: 47 dB 


