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PLASMA FREEZER – MODEL DS-CV6 

SERIA LABPRO 
Fabricat in Italia 

 

• SERIA LAB PRO 

- Capacitatea: 320 Litri 

- Rang temperatura: -10°C / -32°C 

- Este proiectat cu o calitate durabilă, care va mbunătăți eficiența   

- Structură externă din oțel zincat la cald, tratată anticoroziv și film din 

PVC.  

- Structură internă din oțel inoxidabil Scotch-Brite. 

- Agent frigorific: R404a ecologic, fara CFC 

- Iluminare: LED 

- Compresor ermetic complet sigilat, silențios și efficient.  

- Condensator ventilat cu aer.  

- Evaporator intern ventilat. 

- Ciclul de decongelare manual. 

- Patru roți unidirecționale cu picioare reglabile stabilizatoare 

- Sistem cu circulatia  forțată aerului asigură o temperatură uniformă în interiorul frigiderului.  

- Ventilatorul evaporatorului se oprește în timpul deschiderilor ușilor.  

- Sertare culisante: 6 sertare glisante din oțel inoxidabil. 

- Panou de control și alarme, controlate de microprocessor 

- Afișează meniul interior, temperatura, punctul setat, data și ora, modelul de aparat.  

- Setările echipamentului și oprirea numai prin parolă. 

- Monitorizare continuă a temperaturii cu set point și alarme afișate pe afișaj. 

- Dotat cu o sonda PT1000.  

- Alarme vizuale și acustice: temperatură înaltă și joasă, usa deschisa, eficienta condensatorului, pana de 

curent, sonda deteriorata 

- Izolatie: 80 mm de inalta densitate injectie cu spumă poliuretanică ecologică fără CFC 

- Alimentare: 230V/50Hz 

- Data logger: pentru a înregistra temperaturile și alarmele înregistrate în ultimele 30 de zile. Descărcați 

date de pe unitatea USB 

- Dimensiuni externe: 640x620x2000 mm. 

- Greutate: 115 kg 

 

Standard 

 

 6 sertare din oțel inoxidabil Scotch Brite cu față transparentă care gliseaza cu rulmenți  

 Patru roți unidirecționale cu picioare reglabile stabilizatoare 

 Dotat cu incuietoare 

 Cablu de alimentare cu mufa tip Schuko  

 Siguranțe de protecție 

 Filtru RFI 

 Comutator principal de alimentare prin parolă 

 Panou de control electronic cu sistem de alarmă 

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

 Port USB 

 Memorie pentru ultimele alarme 
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Optionale: 

 

 Separatoare interne pentru sertare 

 Kit roți cu două frâne frontale 

 Baterie de rezervă auto-alimentată care furnizează energie panoului de control pentru a genera alarme 

în caz de pană de curent 

 Alarma GSM pentru a trimite mesaje de alarmă SMS care arată data, ora, temperatura și tipul de 

alarmă 

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

corecte 

 Gaura orificiului (Ø 25 mm.) 
 


