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Hűtőszekrények 
gyógyszerészeti termékek 
tárolásához 2017/2018
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A gyógyszertárak, kórházak és orvosi rendelők magas szintű követelményeket támasz-
tanak a gyógyszerészeti termékek tárolására szánt hűtőberendezésekkel szemben. 
A Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrényei a DIN 58345 szerint ezért számos olyan 
funkcióval és felszereltségi jellemzővel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az értékes 
készítmények és az érzékeny gyógyszerek lehető legjobb védelmét és tárolását. Az 
elektronikus szabályozó kijelzője egy síkban van a burkolattal, és lehetővé teszi a hőmér-
séklet precíz beállítását, és a rendkívül hatékony szigeteléssel és a ventilációs hűtési rend-
szerrel együtt optimális tárolási feltételeket teremt. Integrált fény- és hangjelzéses riasztó 
rendszerek figyelmeztetnek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén. A Liebherr 
hűtőszekrényei a gyógyszerészeti termékek tárolása során legfontosabbnak számító 
fokozott biztonságot és állandóságot nyújtják: a nap 24 órájában, az év 365 napján. 

Biztonság a DIN 58345 szerint

Az összes Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrény megfelel a „DIN 58345 Hűtőszekré-
nyek gyógyszerek tárolásához” szabványban előírt követelményeknek. Ez garantálja, hogy 
készülékeink kifejezetten alkalmasak gyógyszertermékek tárolására, és a legnagyobb 
mértékű biztonságot és megbízhatóságot nyújtják a felelősségteljes felhasználók számára.

A DIN 58345 szabvány a következő alapvető követelményeket 
fogalmazza meg:

• +2°C és +8°C közötti üzemi hőmérséklet betartása 
• +10°C és +35°C közötti környezeti hőmérsékletek között alkalmazható 
• 60 dB(A) alatti zajemisszió
• Fény- és hangjelzéses figyelmeztetés a hőmérsékleti határértékek túllépése esetén 
• Felkészülés az üzemi hőmérsékletek naplózására 
•  Hálózati hibák esetén fény- és hangjelzéses riasztás legalább 12 óráig 

(áramkimaradás-riasztás)
• Biztonsági termosztát a +2°C alatti hőmérsékletek elkerülése érdekében
• A beépített tartozékok mechanikus terhelhetősége legalább 100 kg/m²
• Zárható ajtók

Gyógyszerészeti 
hűtőszekrények a 
DIN 58345 szerint

Klímaosztályok meghatározása

Klímaosztály SN:  Környezeti hőmérséklet: +10°C és +32°C között
Klímaosztály N:  Környezeti hőmérséklet: +16°C és +32°C között
Klímaosztály ST: Környezeti hőmérséklet: +16°C és +38°C között
Klímaosztály T: Környezeti hőmérséklet: +16°C és +43°C között
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Jó okok arra, hogy miért érdemes 
a Liebherr mellett döntenie

Maximális teljesítmény

A gyógyszerészeti termékek tárolására 
alkalmas Liebherr hűtőszekrények állan-
dó hűtőteljesítményt és maximális hőmér-
sékletállandóságot biztosítanak. A 
legmodernebb komponensek, nagytelje-
sítményű és környezetbarát hűtőközegek, 
valamint precíz vezérlések alkalmazásá-
val biztosítható az orvosságok és gyógy-
szerészeti termékek optimális tárolása. 
Egy opcionális dokumentációs szoftver 
folyamatosan rögzíti a hőmérséklet-vál-
tozásokat – és riasztórendszerek figyel-
meztetnek a meghatározott hőmérsékleti 
határértékek túllépése esetén. 

Gazdaságosság 

Nagy teljesítményű készülékek alacsony 
energiafogyasztás mellett: a precíz elekt-
ronika, a ventilációs hűtőrendszer és a 
rendkívül hatékony szigetelés gondos-
kodnak az alacsony üzemeltetési költsé-
gekről – és egyúttal kímélik a környezetet 
is. A készülékek kiváló minősége garan-
tálja a hosszú élettartamot és a biztonsá-
gos működést, és gondoskodik az 
ökonómiai és ökológiai tartósságról a 
gyógyszerek tárolása során.
 

Robusztus kivitel 

A Liebherr készülékeket speciálisan inten-
zív professzionális használatra tervezték, 
és a kialakításuk igen robusztus – kivá-
ló minőségű anyagokkal és a legapróbb 
részletekig gondos megmunkálással 
készültek. A készülékek példás minősége 
költséges tesztek segítségével garantál-
ható. Minden gyógyszertároló típusnál a 
biztonság áll a középpontban. Számos 
felszereltségi jellemző gondoskodik arról, 
hogy a gyógyszerek mindig optimálisan 
védett módon tárolódjanak – ilyenek pl. 
a stabil rácspolcok, amelyek terhelhető-
sége max. 45 kg.
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Könnyű tisztíthatóság

A gyógyszerészeti termékek tárolása 
során a higiéniának nagyon fontos sze-
repe van. Ezért, a Liebherr készülékek 
mély, tágas belső terekkel rendelkeznek, 
amelyek kényelmesen és könnyen tisz-
títhatók. A rácspolcok könnyen kivehe-
tők és megtisztíthatók. A burkolattal egy 
síkba épített elektronika a membrános 
billentyűzettel szintén ellenálló a szeny-
nyeződésekkel szemben. A pult alá épít-
hető MKUv típusokra 30 mm magasságú 
görgő síneket lehet utólag felszerelni, 
az MKv típusokra pedig állítható lábakat, 
a készülékek alatti terület könnyebb és 
kényelmesebb tisztítása érdekében. 

Biztonság

Rendkívül biztonságos és megbízható: 
mivel a gyógyszerészeti termékek táro-
lása során a hőmérsékletállandóság a 
legfontosabb követelmény, a Liebherr 
készülékekben számos hasznos funk-
ció járul hozzá a fokozott biztonsághoz. 
Fény- és hangjelzéses riasztás aktivá-
lódik a hőmérséklet-eltérések esetén, 
valamint akkor is, ha az ajtónyitás időtar-
tama 1 percnél hosszabb. A készülékek 
feszültségmentes érintkezővel vannak 
felszerelve a riasztások külső, távoli 
jelző rendszerbe történő továbbításához. 
Ezen kívül, RS 485-ös soros interfésszel 
is rendelkeznek, amely akár 20 készülék 
csatlakoztatását is lehetővé teszi a 
központi dokumentációs és riasztó 
rendszerhez.
 

Könnyű szervizelés

A Liebherr készülékek esetében az 
anyagkiválasztás és a fejlesztés során a 
hosszú élettartam és a megbízhatóság 
áll a középpontban. Kimagasló minősé-
gük és egyszerű kezelhetőségük költsé-
ges tesztek segítségével biztosíthatók. 
Az üvegajtóval ellátott készülékek-
nek külön kapcsolható LED mennyeze-
ti világítása van, hogy az egyenletesen 
megvilágított belső térben gyorsan és 
közvetlenül hozzá lehessen férni a tárolt 
gyógyszerészeti termékekhez. A hideg 
csökkenésének elkerülése érdekében 
az ajtók önműködően, biztonságosan 
és szorosan záródnak. A nagy sarok-
rádiuszokkal tervezett belső burkolatok 
rendkívül könnyen tisztíthatók. A variál-
ható rácsok lehetővé teszik a belső tér 
kényelmes és az egyedi igényeknek 
megfelelő felosztását.
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Az előnyök áttekintése

A műanyag bevonatú rácspolcok könnyen 

áthelyezhetőek számos pozícióba a maximális 

rugalmasság és helykihasználás érdekében. 

A polcok 90°-os ajtónyitásnál vehetőek ki.

Az illesztések nélküli műanyag belső burkolat rendkívül könnyen kezelhető és tisztítható, 

és tökéletes higiéniát biztosít.

Az elpárologtató takaró lemez megakadályozza, hogy a tárolt gyógyszerkészítmények 

érintkezzenek az elpárologtató hideg felületével.

Feszültségmentes érintkező: riasztások távoli 
felügyeleti rendszerhez történő továbbítására.

A gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a DIN 58345 szabvány gyógyszerek 

tárolására vonatkozó előírásainak, így biztosítva a legmagasabb szintű védelmet a 

hőmérséklet érzékeny gyógyszerészeti termékek számára.

Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szerint

Fény- és hangjelzéses riasztás fi gyelmezteti 

a felhasználót, ha a belső hőmérséklet eltér 

a +2°C és +8°C-tól.

Csatlakozó hely és bemeneti nyílás (10 mm átmérő) 

ad lehetőséget külső hőmérséklet érzékelő 
szonda (pl. PT 100 vagy hasonló) használatára, 

ha független hőmérséklet ellenőrzés szükséges.
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MKv 3913

A precíz, digitális kijelzővel ellátott elektronikus vezérlés 

segítségével 1/10°C fok pontosan lehet beállítani a 

hőmérsékletet. A nagy kijelző segíti a hőmérséklet könnyebb 

leolvashatóságát, akár egy rápillantással is.

A külön kapcsolható mennyezeti LED világítás az 

üvegajtós MKv 3913 és MKUv 1613 modellek esetében 

felel a hűtőben lévő termékek jó láthatóságáért.

A síkba épített vezérlés integrált adatmemóriával rendelkezik. 

Naplózza például a minimum és maximum hőmérsékleteket, 

amint a belső hőmérséklet először eléri a beállított értéket. 

A min/max hőmérsékleteket a memória akár 41 napig tárolja.

A hőmérséklet gyárilag +5°C-ra van beállítva. A gyógyszerészeti hűtőszekrények 

egy további biztonsági termosztáttal is el vannak ellátva, hogy meghibásodás esetén 

megakadályozzák a belső hőmérséklet +2°C alá süllyedését. Tekintettel a gyógyszeré-

szeti készítmények magas értékére, ez a plusz funkció nagyobb védelmet biztosít.

Áramszünet esetén egy beépített 12 V akkumulátor biztosítja az elektronikus vezérlés 

további tápellátását, és a hibát fény- és hangjelzéssel jelzi legalább 12 órán keresztül.

Az ajtók önműködően záródnak a kényelmes használat 

és a megnövelt hőmérséklet stabilitás érdekében.

A beépített zár különösen erős, így megvédi a tárolt 

termékeket az illetéktelen hozzáféréstől. 
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 Minőség minden részletében
A Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a DIN 58345 szabványnak. Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek 
figyelmeztetnek hőfokeltérések vagy áramkimaradás esetén. A biztonsági termosztát megakadályozza, hogy a hőmérséklet +2°C 
alá csökkenjen. Minden készülék feszültségmentes érintkezővel van felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe történő 

Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szerint

Elektronikus vezérlés.
A precíziós elektronikus vezérlés lehetővé teszi a hőmérséklet 

1/10°C pontosságú kijelzését. A készülék mindenkori üzemál-

lapotát szimbólumok jelzik. A higiénia biztosítása érdekében 

az elektronikus szabályzó kijelzője egy síkban van a burkolat-

tal és membrános billentyűzettel rendelkezik. A hőmérséklet 

gyárilag +5°C-ra van beállítva. A gyógyszerészeti hűtőszekré-

nyek biztonsági termosztattal rendelkeznek, hogy megakadá-

lyozzák a hőmérséklet +2°C alá süllyedését, meghibásodás 

esetén is. A nagyobb kijelző biztosítja a hőmérséklet leolvasá-

sát egy rápillantással.

Rugalmas és higiénikus belső tér.
Higiéniai plusz: az illesztések nélküli műanyag belső burkolat 

rendkívül könnyen tisztítható. A formázott polctartó sínek 

megakadályozzák a polcok billenését, és lehetővé teszik a 

magasság rugalmas módosítását 32 mm-es lépésekben. Az 

elpárologtató burkolata megakadályozza a gyógyszerek oda-

fagyását a hátoldali elpárologtatóhoz.

Biztonság a DIN 58345 szerint.
A Liebherr gyógyszerészeti hűtőszekrények megfelelnek a 

„DIN 58345” szabvány előírásainak. Lehetővé teszik a gyógy-

szerek egyenletes üzemi hőmérsékleten, +2°C és +8°C között 

történő tárolását. Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek 

fi gyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérések és áramkimaradá-

sok esetén. A biztonsági termosztát megakadályozza, hogy a 

hőmérséklet +2°C alá csökkenjen. Ezen kívül, a készülékek 

+10°C és +35°C közötti környezeti hőmérsékletek között 

használhatók – és az illetéktelen hozzáférések elkerülése 

érdekében lezárhatók.

Integrált riasztó rendszerek.
Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztet-

nek a nem kívánatos hőmérséklet-eltérések esetén, vagy ha az 

ajtó nyitva maradt. A riasztási paraméterek a DIN 58345 szab-

vány követelményei alapján vannak előre beállítva. Így a nyitott 

ajtó miatti riasztás késleltetését 1 és 5 perc között lehet egyé-

nileg beállítani. Egy vizuális áramkimaradás-jelző, valamint egy 

érzékelőhiba-riasztás gondoskodik a még nagyobb biztonságról.
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Integrált adatmemória.
A síkba épített elektronikus vezérlő integrált belső memóriával 

rendelkezik. Ez naplózza a maximális és minimális belső hő-

mérsékleteket, valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást 

és áramkimaradást azok dátumával, időpontjával és időtarta-

mával együtt. Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Külső hőmérsékletérzékelő.
A gyógyszerészeti hűtőszekrények hátulsó részén van egy 

bemeneti lehetőség (a bemenet átmérője 10 mm) a belső 

térben egy hőmérsékletérzékelő beépítésére.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.
A gyógyszerészeti hűtőszekrények feszültségmentes érintkező-

vel vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához, ezen kívül a készülékeknek van RS 485 

soros interfésze is a hőfokprofi l-adatok és a riasztási esemé-

nyek központi dokumentálásához (opcionálisan beszerezhető).

Sűrű rácsozatú polcok.
A műanyag bevonatú rácspolcok terhelhetősége rendkívül 

nagy, max. 45 kg. A magasságuk könnyen állítható, és 90°-os 

ajtónyitás esetén kényelmesen kivehetők. A sűrű rácsozat biz-

tonságos tárolást tesz lehetővé, kisméretű tárgyak esetén is.

továbbításához. Az állítható magasságú, stabil rácspolcokkal ellátott belső tér könnyen tisztítható, és tökéletes higiéniát biztosít. 
Így tárolhatók hosszú távon biztonságosan az Ön gyógyszerei.

LED mennyezeti világítás.
Az üvegajtós (MKv 3913, MKUv 1613) készülékek mennyeze-

tén külön kapcsolható LED világítás található. Ez egyenletesen 

megvilágítja a belső teret, hogy gyorsan és közvetlenül hozzá 

lehessen férni a tárolt gyógyszerekhez.
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Gyógyszerészeti hűtőszekrények a DIN 58345 szerint

1 +25°C környezeti és +5°C beállított hőmérséklet mellett mérve

7112313

9590231

9590387

külön kérésre

7112313

9590231

9590387

külön kérésre

7112313

9876687

9590521

9590387

külön kérésre

7112313

9876687

9590521

9590387

külön kérésre

Gyógyszerészeti hűtőszekrények 
a DIN 58345 szerint

MKv 3913
MediLine

MKv 3910
MediLine

MKUv 1613
MediLine

MKUv 1610
MediLine

360 / 281 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

SN

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+5°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön 

kapcsolható

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

91 / 85 kg

360 / 300 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

SN

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+5°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

74 / 68 kg

141 / 115 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

369 kWh

SN

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+5°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön 

kapcsolható

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

47 / 45 kg

141 / 116 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

273 kWh

SN

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+5°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 

legalább 12 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

41 / 39 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom
kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer

leolvasztás

hűtési hőmérséklet

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

belső világítás

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

tartozékok
műanyag bevonatú rácspolc

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

állítható lábak

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)
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Tartozékok

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az MKUv 1613 és az MKUv 1610 típusok, valamint a Lieb-

herr kutatási és laboratóriumi programjának további pult alá szerelhető modelljei is kiválóan kombinálhatók. Így megoldható üveg- és 

teli ajtós készülékek, vagy hűtő- és mélyhűtőszekrények kombinációinak kis alapterületen történő elhelyezése. 

Ha szükséges, további műanyag bevonatú rácspolcokat is be lehet tenni utólag a belső tér tárolási lehetőségeinek bővítésére. A stabil 

rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max 45 kg.

Speciális zárási igények esetén, a tárolt termékek nagyobb védelme érdekében a gyógyszerészeti hűtőszekrényekre különböző 

(max. 10 féle) zárhengerek utólagos felszerelésére van lehetőség. Így több készülék esetén különböző kulccsal nyíló zárakat lehet 

felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

Speciális interfész konverter is rendelhető, amely a hozzátartozó LTM dokumentációs szoftverrel együtt lehetővé teszi több készülék 

hőmérsékletprofi l-adatainak és riasztási eseményeinek központi dokumentálását, az RS 485 soros interfészen keresztül. Lehetőség 

van akár 20 készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására. Kiegészítő jellemzőként, a riasztások 

továbbíthatók, ill. rendszeres állapotjelentések is konfi gurálhatók legfeljebb három e-mail címre. A kereskedelemben szokásos interfész 

konverter segítségével összekapcsolt készülékek és a PC között WLAN vagy LAN hálózat hozza létre az összeköttetést. Szoftver 

feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

A pult alá építhető MKUv típusokra 30 mm magasságú görgő síneket lehet utólag felszerelni, és az MKv típusokra pedig állítható 

lábakat, a készülékek alatti terület könnyebb és kényelmesebb tisztítása érdekében. A lábak magasságát 115 mm és 170 mm között 

lehet beállítani.

Műanyag bevonatú rácspolcok

Összeépítő keret

Gördítő sín és állítható lábak

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális zárhengerek
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A teljes Liebherr készülék kínálat megtalálható a fő katalógusainkban. 

Ezek beszerezhetők a kereskedésekben vagy a home.liebherr.com honlapon.

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, 
ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak 
tartják: Keresse a szaküzletekben!

home.liebherr.com

Hűtő- és mélyhűtőszekrények
Szállodaipar és vendéglátóipar

Hűtő- és
mélyhűtőszekrények
Pékipar

Mélyhűtő- és jégkrémipari
mélyhűtőszekrények, 
fagyasztókészülékek

Kutatási és
laboratóriumi hűtő- és
mélyhűtőszekrények

Borhűtők

Italtároló
hűtőszekrények

apps.home.liebherr.com

Tudja meg, hogy melyik

applikáció, melyik

operációs rendszerre

(IOS, Android, stb.) 

és készüléktípusra 

érhető el.

Okos kommunikációs megoldások

Fedezze fel a Liebherr készülékek világát, 

a legfrissebb érdekességekkel, történetekkel, 

értékes tanácsokkal és ételtárolási trükkökkel, 

receptekkel és sok minden mással!

BorKalauz App

A bordeaux-i borok és termelőik rövid áttekintése, 

tárolási információk.

Tudjon meg többet 

a közösségi média 

csatornáinkról.

socialmedia.home. 

liebherr.com

A Liebherr-Hausgeräte YouTube csatornáján érdekes 

és hasznos videókat talál, a Liebherr hűtők és mélyhűtők 

funkcióiról.

Híreket, a legújabb termékeket és speciális 

promóciókat talál a Facebook-, Liebherr blog- 

Instagram, illetve Pinterest oldalunkon.
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