
COR MEDIC SRL            office@cormedic.ro   
Mobil. 0728 042 233  

 

FRIGIDERE – MODELE  FS25V si FS30V 

Capacity 250-300 Litri 

Fabricate in Italia 

 

Structura 
Structură externă din oțel zincat la cald, tratată anticorozivă și acoperită cu film din 
PVC. Structură internă din oțel inoxidabil Scotch-Brite. 

 

Izolatie 

60 mm de izolație obținută prin injectarea de spumă poliuretanică ecologică de înaltă 
densitate fără CFC pentru o conservare excelentă a produsului și o economie optimă 
de energie 

 

Uşă 

Ușă de sticlă cu închidere automată (izolator dublu - sticlă cu emisivitate redusă), cu 
garnitură magnetică rabatabilă pe cele patru laturi pentru o închidere perfectă. 
Deschidere mâna dreaptă sau mâna stângă la cerere. Blocați cu cheia. 

 

Lumina 

Lumină cu LED (economie de energie de până la 70%, ecologică) cu întrerupător 
automat la deschiderea ușii. Comutator manual de pe panoul de control. 

 

Rafturi 

3 rafturi din oțel inoxidabil Scotch-Brite. Reglabil pe înălțime. 

 

Interval de temperatura 

Setare între + 2 ° C și + 12 ° C. Presetată din fabrică la + 4 ° C. Reglabil digital. 

 

Sistem de refrigerare 

 Compresor ermetic complet închis, silențios și extrem de eficient și condensator de aer ventilat 
(potrivit și pentru țările tropicale).  

 Evaporator intern ventilat.  
 Acest sistem care forțează circulația aerului asigură o temperatură uniformă în interiorul frigiderului. 

Ventilatorul evaporatorului se oprește în timpul deschiderilor ușilor.  
 Agent frigorific fără CFC. 

 

Decongelare 

Ciclu de dezghețare complet automat și auto-evaporare a apei condensate. 

 

Capacitate 

250 litri pentru FS25 si 300 litri pentru FS30 

 

Voltaj 

230V / 50 Hz (la cerere 230V / 60 Hz, 115V / 60 Hz) 

 

Absorbţie 

245 - 295 wați 

 

Gaz 
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Fără CFC R404a 

 

Panou de control și alarme 

 Panou de control cu microprocesor cu afișaj digital ușor de citit care arată meniul interior, 
temperatura, punctul de setare, data și ora, modelul aparatului.  

 Setările echipamentului și oprirea numai prin parolă.  
 Monitorizare continuă a temperaturii cu set point și alarme afișate pe afișaj.  
 Are o sonda PT1000.  
 Alarme vizuale și acustice: temperatură înaltă și joasă (prag reglabil), ușă deschisă, eficiența 

condensatorului, sonde deteriorate, întreruperi de energie, baterie slabă (opțional).  
 Port USB pentru a descărca date de temperatură și alarme sau pentru a reseta aparatul. 

 

Logger de date 

Pentru a înregistra temperaturile și alarmele înregistrate în ultimele 30 de zile. Descărcați date de pe unitatea 
USB pen. 

 

 Standard 

 4 rafturi pentru FS-25 si 5 rafturi pentru FS30 
 Patru roți unidirecționale cu picioare reglabile stabilizatoare 
 Blocați cu cheia 
 Cablu de alimentare cu mufă tip Schuko (sau mufă britanică la cerere) 
 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 
 Memoria alarmelor 

 

 Accesorii optionale 

 Sertare glisante (până la 4) din oțel inoxidabil Scotch-Brite, cu laterale frontale transparente și 
alunecări telescopice cu rulmenți cu bile 

 Separatoare interne pentru sertare 
 Rafturi netede cu chenare 
 Kit roți cu două frâne frontale 
 Înregistrare săptămânală a graficelor de temperatură care funcționează cu baterie de 1,5 V, echipată 

cu 52 de discuri și un stilou 
 Baterie de rezervă auto-alimentată care furnizează energie panoului de control pentru a genera alarme 

în caz de pană de curent 
 Alarmă GSM pentru a trimite mesaje de alarmă SMS care arată data, ora, temperatura dulapului și 

tipul de alarmă 
 Port LAN pentru conectarea aparatului prin internet pe computer pentru monitorizarea funcționării 

corecte 
 Gaura orificiului (Ø 25 mm.) 

 

Dimensiuni externe și greutate netă unitară 

600x600x1960 (LxDxH - mm) – 113 kg DS-FS30 

Echipament în conformitate cu Directiva de joasă tensiune 2006/95 / CE, Directiva de compatibilitate 
electromagnetică 2004/108 / CE 


