Chłodziarki Labcold

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA RLDF1019 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1019DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1019DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1519DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1519 EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1519DIGLOCK EN
KARTA KATALOGOWA RLDG1819 EN
KARTA KATALOGOWA RLDF1819 EN
w kontroler IntelliCold ™
•• Wyposażone
Dotykowy wyświetlacz temperatury
rejestracja temperatury
•• Automatyczna
Zakres temperatury: +2 do +8°C
awarii zasilania
•• Alarm
Alarm zbyt wysokiej temperatury
zbyt niskiej temperatury
•• Alarm
Alarm otwartych drzwi
minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
•• Zapis
Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
wspomagane wentylatorem
•• Chłodzenie
Czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska
światło LED
•• Wewnętrzne
Otwór inspekcyjny

Charakterystyka
Jako wyłączny dystrybutor chłodziarek farmaceutycznych Labcold, oferujemy Państwu profesjonalne urządzenia
wysokiej jakości idealnie sprawdzające się w branży farmaceutycznej między innymi jako chłodziarki do szczepionek.
Kompaktowe chłodziarki farmaceutyczne rmy Labcold, świetnie sprawdzają się przy przechowywaniu leków. Zostały
wyposażone w systemy alarmowe odchyleń temperatur, otwartych drzwi oraz awarii zasilania, co umożliwia niezawodną
kontrolę nad produktami, które są w nich przechowywane.
Nowy, całkowicie płaski kontroler ekranu dotykowego, dzięki wyeliminowaniu wystających przycisków, stał się dużo
łatwiejszy do czyszczenia i dezynfekcji. Podobnie jak w telefonach komórkowych, po 30 sekundach braku aktywności, panel
dotykowy blokuje się, dzięki czemu ryzyko przypadkowego aktywowania funkcji, zostało zminimalizowane.

Wbudowany rejestrator temperatury automatyczne zapamiętuje dane temperatury przez 24 godziny w ciągu 7 dni. Dane
można pobrać za pomocą opcjonalnej karty micro SD i przenieść na komputer PC.
System awaryjnego podtrzymania zasilania kontrolera back up pozwala podczas przerwy w dostawie energii
elektrycznej na obserwację temperatury wewnątrz urządzenia a rejestrator w dalszym ciągu kontynuuje rejestrację
temperatury.
Chłodziarki farmaceutyczne wyposażone w styk bezpotencjałowy umożliwiający podłączenie systemu GSM służącego do
powiadamiania o stanach alarmowych wysyłając komunikaty SMS na telefon komórkowy Użytkownika (moduł GSM
dostępny w ofercie firmy DANLAB).
Montowana fabrycznie cyfrowa blokada Digilock (wyposażenie opcjonalne), całkowicie eliminuje problem zagubionych lub
ogólnodostępnych kluczy. Tylko osoby posiadające kod, będą mogły otworzyć chłodziarkę. Możliwość zmiany kodu w
dowolnym momencie, daje pełną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do przechowywanych w lodówce leków.
Wszystkie chłodziarki z najnowszej serii wyposażone są w w sondę temperatury o długości 1,6 m, którą można umieścić w
dowolnym miejscu wewnątrz chłodziarki.
Dane techniczne:
Dane techniczne

RLDF1019 RLDG1019 RLDF1519 RLDG1519 RLDF1819 RLDG1819

Pojemność [l]

340

440

543

Wymiary HxWxD [mm]

1510 x 600 x 700

1875 x 600 x 700

1960 x 750 x 755

Waga [kg]

79

91

93

Półki
Drzwi

105

100

6
Pełne

Temp. Zakres

Szkło

120
5

Pełne

Szkło

Pełne

Szklane

+ 2°C do + 8°C
Standard: Zamek z dwoma kluczami
Zamek z dwoma
DIGLOCK: blokada cyfrowa
kluczami
Automatyczne z możliwością wyłączenia

Typ blokady
Odszranianie
Chłodzenie wspomagane wentylatorem

TAK

Wyświetlacz temperatury

TAK

Funkcje Alarm dźwiękowy i wizualny
Rejestracja minimalnej / maksymalnej
temperatury
Alarm wysokiej / niskiej temperatury

TAK

Alarm braku zasilania

TAK

Alarm otwartych drzwi

TAK

TAK
TAK

Gniazdo do karty SD

Standard

Kontroler

TAK
IntelliCold®

Dostępne modele
Model
Chłodziarka RLDF1019

Pojemność

Wymiary

Drzwi

Inne

340 l

S600 x G700 x W1510 mm

Pełne

Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDF1019DIGLOCK

340 l

S600 x G700 x W1510 mm

Pełne

Zamek cyfrowy

Chłodziarka RLDG1019

340 l

S600 x G700 x W1510 mm

Szkło

Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDG1019DIGLOCK

340 l

S600 x G700 x W1510 mm

Szkło

Zamek cyfrowy

Chłodziarka RLDF1519

440 l

S600 x G700 x W1875 mm

Pełne

Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDF1519DIGLOCK

440 l

S600 x G700 x W1875 mm

Pełne

Zamek cyfrowy

Chłodziarka RLDG1519

440 l

S600 x G700 x W1875 mm

Szkło

Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDG1519DIGLOCK

440 l

S600 x G700 x W1875 mm

Szkło

Zamek cyfrowy

Chłodziarka RLDF1819

543 l

S750 x G755 x W1960 mm

Pełne

Zamek z dwoma kluczami

Chłodziarka RLDG1819

543 l

S750 x G755 x W1960 mm

Szklane

Zamek z dwoma kluczami

