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A biztonságos tárolás
tökéletes módja

Ultraalacsony hőmér sékletű 
hűtőszekrények



ActiveGreen

Legmodernebb hűtéstechnológia klímasemleges hűtőközegekkel és 

a legalacsonyabb energiafogyasztással, többek között a nagyfelületű 

vákuum hőszigetelésnek köszönhetően.

Belső tér / tálcák / belső ajtók

Mind a belső tér, mind a tálcák és a belső ajtók 

rozsdamentes nemesacélból készültek és így könnyen 

tisztíthatók. Ez optimális higiéniát tesz lehetővé. 

Rugalmasan pozicionálható nemesacél tálcák

A belső térben a három, 24 mm-es lépésben szabadon 

állítható tálca a pontos és helytakarékos tárolás mellett 

rugalmasságot is kínál. További tálcákkal opcionálisan 

kiegészíthető.

Potenciálmentes érintkező

Potenciálmentes érintkező a riasztás külső távoli fi gyelmeztető rendszerre történő 

továbbításához – még nagyobb biztonság. 

2x 28 mm méretű szondaátvezetés

A bal felső és a bal alsó szondaátvezetéseknél külön 

szondákkal rendelkező külső felügyeleti vagy adatrögzítő 

rendszerek vezethetők be a belső térbe.

Beépített kirakodórámpa

Nincs szükség villástargoncára: A csomagolásba beépített kirakodórámpa 

segítséget nyújt a készülék felállításához.

További előnyök áttekintése 
Ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszekrény – MediLine sorozat

SUFsg 5001

Kiakasztható nemesacél belső ajtók

A kiakasztható, nemesacélból készült belső ajtók a 

nyitáskor megakadályozzák a felmelegedést és 

ezenkívül a tisztítást is megkönnyítik. 

Kiváló hatékonyságú szigetelés

A gyors hőmérsékletemelkedések elkerülése érdekében a CFC-mentes PU-hab 

és a vákuumszigetelt panelek kombinálása a lehető legjobb szigetelést nyújtja.

Riasztási üzenetek kritikus helyzetekben

A 3-fokozatú felügyeleti rendszer beépített hőmérsékleti riasztási 

üzenetekből, ajtó- vagy hálózati üzemzavarok fi gyeléséből, és olyan 

továbbfejlesztett funkciókból áll, mint a CO2-vészhűtés és az online-

monitoring, így a tárolás során garantált a legnagyobb biztonság. 

Áramszünet esetén az elektronika ellátása azonnal 

átkapcsol a beépített 12 voltos akkumulátorokra. 

Kritikus helyzetekben értesítés történik.

Beépített elektronika

A beépített valós idejű órával rendelkező intuitív elektronika 1/10 °C pontosságú hőmérséklet-beállítási 

lehetőséget kínál. A kezelő- és kijelzőmező nem érzékeny a szennyeződésekre és könnyen 

tisztítható. A rugalmas paraméterbeállításokkal, például az ofszet- és a riasztási értékek 

beállításaival a készülékek egyszerűen és gyorsan hozzáigazíthatók az adott alkalmazásokhoz 

és igényekhez.

Ajtótömítési koncepció

A modern ajtótömítési koncepció két körbefutó tömítésből áll, 

amelyek teljesen szigetelt ajtózáródást tesznek lehetővé. 

Továbbá az energiafelhasználás csökkentéséhez is hozzájárulnak. 

A tömítések külön és szerszám nélkül cserélhetők. 

Nyomáskiegyenlítő szelep

Az ajtónyitáskor a levegőcsere vákuumot hoz létre, ami által az ajtó 

ismételt nyitás esetén csak nehezen nyitható ki. A fűtött 

nyomáskiegyenlítő szelep gyorsan kiegyenlíti a vákuumot és az ajtó 

pár másodperc múlva ismét könnyen kinyithatóvá válik.
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Alacsony hőképződés

A régebbi technológiákkal összehasonlítva a HC 

hűtőközeggel feltöltött hatékony kaszkád hűtő-

rendszer jelentősen kevesebb hőt termel. Ezzel a 

helyiség légkondicionálásának kímélése révén 

költséget takaríthat meg. Ha a helyiség légkondi-

cionálása nem képes biztostani a hő elvezetését, 

akkor vízhűtéses opció is rendelkezésre áll.

Riasztási üzenetek kritikus helyzetekben

Nem kell a biztonság miatt aggódnia: A 3-fokozatú 

felügyeleti rendszernek köszönhetően, amely be-

épített hőmérsékleti riasztási üzenetekből, ajtó- vagy 

hálózati üzemzavarok fi gyeléséből, és olyan tovább-

fejlesztett funkciókból áll, mint a CO2-vészhűtés és 

az online-monitoring, a behelyezett minták mindig 

a legnagyobb biztonságban vannak. Áramszünet 

esetén a beépített 12 voltosakkumulátorok azonnal 

átveszik az elektronika áramellátását. Ezenkívül 

kritikus szituációkban a berendezés az üzemzavar 

gyors elhárítása érdekében üzenetet küld.

Mechanikus zár

A mechanikus zár védi a behelyezett termékeket 

az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Az ajtónyitás ergonomikus és törésbiztos alumínium 

fogantyúval hajtható végre.

Alacsony energiafogyasztás

A kutatólétesítményekben az ultraalacsony hőmér-

sékletű hűtőszekrények a legmagasabb energiafo-

gyasztású készülékek közé tartoznak. A Liebherr 

ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszekrényei világ-

szerte a piacon elérhető legtakarékosabb model-

lek közé tartoznak. A hatékony hűtési rendszer 

hőszigetelő vákuumpanelek kombinálásával lehe-

tővé teszi a hatékony üzemeltetést, a lehető leg-

nagyobb energiatakarékosságot és ezáltal az ala-

csonyabb üzemeltetési költségeket. 

Minimális hőmérsékletingadozás

A minták minőségének megőrzése érdekében 

igen fontos a minimális hőmérsékletingadozás. 

A Liebherr ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszek-

rényei mind térben, mind időben a legalacsonyabb 

ingadozást garantálják a készülékben.

Csatlakozók

A távoli felügyelet érdekében minden készülék 

rendelkezik egy potenciálmentes riasztási kime-

nettel, valamint egy Ethernet porttal. Továbbá a 

beépített USB port használatával kiolvashatók a 

rögzített hőmérsékleti és riasztási adatok. Opcio-

nálisan egy 4-20mA kimenet lehetővé teszi a 

hőmérsékleti értékek továbbítását más meglévő 

adatrögzítő rendszerekre.

Biztonságos tárolás a legalacsonyabb 
hőmérsékleteken 
A Liebherr ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszekrényei (ULT) - 40 °C és - 86 °C közötti hőmérséklettartományukkal új mércét állítanak fel: A 
laborok és a tudományos létesítmények magas követelményeinek történő megfelelés érdekében egyszerre kínálnak biztonságot, teljesítményt és 
kezelési kényelmet. Használja ki az ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszekrények alacsony üzemeltetési költségeit, a fenntartható hűtési teljesít-
ményét, a praktikus kialakítási jellemzőkkel rendelkező nagy belső terét, valamint a számos biztonsági funkcióját. Bízzon a hűtési és 
fagyasztási szakértőként szerzett sokéves tapasztalatunkban. 

Tartozékok

Burkolat a főkapcsoló számára, lakattal

Védelmet nyújt a főkapcsoló véletlen lekapcsolása és a manipuláció ellen.

Burkolat a főkapcsoló számára, lakattal 7790051

4-20mA analóg kimenet

A 4-20mA csatlakozó áramerősség jelként küldi ki a belső hőmérsékletet, így lehetővé válik a belső hőmérséklet 

például egy független rendszerrel történő rögzítése vagy ellenőrzése. 

4-20mA analóg kimenet 7790042

Kryoboxok

Az értékes minták biztonságos tárolásához és szállításához 9 x 9 raszterben. Nagy ellenállóképességű és hőálló 

karton dobozok kaphatók 36 darabos készletben.

Kryoboxok 36 darabos készletben 7790038

Nemesacél tálcák / habbal kitöltött belső ajtók

Kiegészítő robusztus nemesacél tálcák a belső tér rugalmas és egyedi felosztásához. 

A habbal kitöltött belső ajtók a lehető legjobb szigetelést és hőmérsékleti stabilitást garantálják és gondoskodnak a 

hatékony hűtésről és az alacsony áramfogyasztásról.

SUFsg 50 nemesacél tálca 7790049

SUFsg 70 nemesacél tálca 7790050

Szekrények kryoboxokhoz

Kényelmes és hőálló tárolórendszerek minták áttekinthető tárolásához. Alumínium vagy nemesacél kivitelű szekrény 

5 x 4 vagy 6 x 4 50 mm boxokhoz és nemesacél fi ókos szekrény 5 x 4 vagy 6 x 4 50 mm boxokhoz.

5 x 4 alumínium szekrény 7790003 5 x 4 nemesacél szekrény 7790027

6 x 4 alumínium szekrény 7790014 6 x 4 nemesacél szekrény 7790028

5 x 4 alumínium szekrény + kryobox 7790015 5 x 4 nemesacél szekrény + fi ókok 7790031

6 x 4 alumínium szekrény + kryobox 7790025 6 x 4 nemesacél szekrény + fi ókok 7790032

5 x 4 nemesacél szekrény + kryobox 7790029 5 x 4 nemesacél szekrény + kryobox + fi ókok 7790033

6 x 4 nemesacél szekrény + kryobox 7790030 6 x 4 nemesacél szekrény + kryobox + fi ókok 7790036

SUFsg 50 habbal kitöltött belső ajtók 7790070

SUFsg 70 habbal kitöltött belső ajtók 7790127

CO₂ Backup System

A CO2 Backup System biztosítja, hogy áramszünet esetén a tárolt minták hűtése akár 72 óráig biztosított legyen. 

A CO2 palack nem része a tartozékoknak. 

CO2 Backup System 7790048



Ultraalacsony hőmérsékletű 
hűtőszekrények

* Átlagos hangnyomásszint 1 m távolságban

SUFsg 5001
MediLine

SUFsg 7001
MediLine

491 / 477 l

921 / 1085 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C – +32 °C

1188 kJ/h

Léghűtés

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C – −86 °C

acél / fehér

acél

rm.acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LAN (Ethernet)

van

beépített, USB-port

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

statikus

360 perc

230 perc / 2160 perc

4 / 13

rm.acél

50 kg

4

352 / 224

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, bakgörgőkkel hátul

van

2 × Ø 28 mm

van

jobb, fix

280 / 247 kg

SUFsg 5001, H72-es variáns

728 / 700 l

1205 / 1085 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C – +32 °C

1224 kJ/h

Léghűtés

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C – −86 °C

acél / fehér

acél

rm.acél

elektronikus vezérlés

kívül digitális

LAN (Ethernet)

van

beépített, USB-port

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

statikus

450 perc

250 perc / 2220 perc

4 / 13

rm.acél

50 kg

6

528 / 336

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, bakgörgőkkel hátul

van

2 × Ø 28 mm

van

jobb, fix

330 / 288 kg

SUFsg 7001, H72-es variáns

bruttó- / hasznos űrtartalom

külső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma)

energiafogyasztás év

környezeti hőmérséklet

Hőleadás

Hőleadó rendszer

hűtőközeg

zajszint *

teljesítmény

frekvencia / feszültség

hűtési hőmérséklet

külső burkolat / szín

ajtó anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

csatlakozó

szünetmentes elektromos kapcsolat

Adatnaplózás

hálózati áramszünet miatti riasztás

hűtőrendszer

Lehűtés +22 °C-ról −80 °C-ra

Felmelegítés −80 °C-ról −60 °C-ra / 0 °C-ra

Tálcák száma / maximális száma

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

Rekeszek száma fiókonként

50 mm / 75 mm kryoboxok max. száma

kerekek

cserélhető ajtószigetelés

Szondaátvezetés

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

Vízhűtéssel is kapható mint:

home.liebherr.com

Ultraalacsony hőmérsékletű hűtőszekrények – MediLine sorozat

Te
ch

ni
ka

i v
ál

to
zt

at
ás

ok
, 

té
ve

dé
se

k 
jo

ga
 f

en
nt

ar
tv

a.
 A

 k
ép

i é
s 

sz
öv

eg
es

 t
ar

ta
lm

ak
ba

n 
el

té
ré

se
k 

le
he

tn
ek

.

A
z 

ad
at

ok
 a

kt
uá

lis
 á

lla
p
ot

áh
oz

 lá
sd

::
 h

om
e.

lie
bh

er
r.

co
m

.


