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FRIGIDER LKv 3910 

Fabricat in Austira 

Frigider de laborator cu sistem electronic Komfort 

 Capacitate utila: 333 Litri 

 Rang temperatura: +3°C  ~ +16°C 

 Răcire dinamică.  

 Ușă solidă.  

 Dimensiuni: 184x 60,1x 61,8 cm 

 Greutate: 65 kg 

 Sistem de comanda: electronica 

 Decongelare automată.  

 5 rafturi reglabile.  

 Fluctuatie maxima:  3.6°C   

 Control electronic și afișaj digital optic 

 Reglați temperatura cu 1/10 de grad.  

 Alarmă vizuală și sonoră pentru temperatură și ușă deschisă.  

 Posibilitatea de a schimba direcția de deschidere.  

 Încuietoare încorporată. Interfață RS485.  

 Clasa climatică SN-ST. R600a agent frigorific.  

 

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. 

Răcire cu aer recirculat 

Ventilatoarele foarte eficiente asigură o răcire rapidă a produselor proaspete depozitate şi o 
temperatură uniformă de răcire în întregul interior. 

Afişaj digital al temperaturii 

Afişajul digital al temperaturii arată exact temperatura interioară a aparatului de refrigerare. Astfel, 
operatorii şi utilizatorii pot obţine rapid o imagine de ansamblu a temperaturii aparatului. 

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. 

Interfaţă serială bus 

Cu ajutorul interfeţei bus seriale, aparatele pot fi conectate la un sistem de monitorizare extern. În cazul 
în care nu este deja existent un sistem de monitorizare conectat prin interfaţă, este disponibil un setul 
de postechipare a convertorului de interfaţă ca accesoriu opţional, care poate fi utilizat pentru 
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conectarea la un PC sau la un laptop. Cu ajutorul interfeţei bus, până la 20 de aparate pot fi conectate 
în serie şi cuprinse într-o reţea între ele. Temperatura şi alarma pot fi documentate şi arhivate prin 
intermediul software-ului Liebherr Temperature Monitoring. 

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. 

Diferenta intre LKv 3910 si LKv3913 este ca LKv3913 are lumina LED.  Asta costa 1000 Roni mai mult! 

 

 

 


