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home.liebherr.com

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!

apps.home.liebherr.com

Tudja meg, hogy melyik

applikáció, melyik

operációs rendszerre

(IOS, Android, stb.) 

és készüléktípusra 

érhető el.

Okos kommunikációs megoldások

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.

Média App

Töltse le a katalógusokat és videókat táblagépére 

gyorsan és egyszerűen - azonnali offl  ine 

hozzáférés.

BorKalauz App

A bordeaux-i borok és termelőik rövid áttekintése, 

tárolási információk.

Tudjon meg többet 

a közösségi média 

csatornáinkról.

socialmedia.home. 

liebherr.com
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A Liebherr laboratóriumi hűtő- 
és mélyhűtőszekrények
A laboratóriumi és kutatási felhasználás különösen magas köve-
telményeket támaszt a hűtő- és mélyhűtőszekrényekkel szemben, 
kiváltképpen a biztonság és a hőmérséklet-állandóság tekinteté-
ben. A Liebherr készülékek ezért számos olyan funkcióval és fel-
szereltségi jellemzővel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a 
kényes minták, érzékeny vegyszerek és kutatási anyagok lehető 
legjobb tárolását. A precíz elektronika lehetővé teszi a hőmérsék-
let pontos beállítását, és a rendkívül hatékony szigeteléssel 

és a ventilációs (dinamikus) hűtési rendszerrel együtt 
optimális tárolási feltételeket teremt. Integrált fény- és hangjelzéses 
riasztó rendszerek figyelmeztetnek a nem kívánatos hőmérséklet-
eltérések esetén. A Liebherr hűtő- és mélyhűtőszekrényei meg-
adják Önnek azt a biztonságot, amelyre a laboratóriumi és a 
kutatási területen feltétlenül szükség van – a nap 24 órájában, 
az év 365 napján.

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 Liebherr kutatási és laboratóriumi célú 
hűtő- és mélyhűtőszekrényei állandó hűté-
si teljesítményt biztosítanak, még extrém 
éghajlati feltételek között is. A legmoder-
nebb komponensek, nagyteljesítményű 
és környezetbarát hűtőközegek, valamint 
precíz vezérlések alkalmazásával bizto-
sítható a vizsgálati minták, vegyszerek 
és kutatási anyagok optimális tárolása. 
Egy opcionális dokumentációs szoftver 
folyamatosan rögzíti a hőmérséklet vál-
tozásokat – és riasztórendszerek figyel-
meztetnek a meghatározott hőmérsékleti 
határértékek túllépése esetén. 

Gazdaságosság 

Nagyteljesítményű 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 garantálja 
a hosszú élettartamot és a biztonságos 
működést, és gondoskodik az ökonómiai 
és ökológiai tartósságról a laboratóriumi 
és kutatási alkalmazások során.

Megbízhatóság 

Minden laboratóriumi készülék az 
ISO 60068-3 szabvány szerint van 
méretezve a hőmérsékletállandóságuk 
szempontjából. A készülékeket speciálisan 
intenzív professzionális használatra 
tervezték, és a kialakításuk igen robusztus 
– kiváló minőségű anyagokkal és a 
legapróbb részletekig gondos megmun-
kálással készültek. A készülékek példás 
minőségét költséges tesztek segítségével 
biztosítják. Az összes elektronikus és 
hűtéstechnikai komponens optimális, a 
kutatási és a laboratóriumi alkalmazás-
hoz tökéletes módon van egymással 
összehangolva. 

Könnyű tisztíthatóság

A kutatások során és a laborokban a 
higiéniának nagyon fontos szerepe van. 
Ezért, a Liebherr készülékek mély, tágas 
belső terekkel rendelkeznek, amelyek 
kényelmesen és könnyen tisztíthatók. A 
süllyesztett tömítések megakadályozzák 
a kondenzációt, és elejét veszik a szeny-
nyeződések és a por lerakódásának. 
Stabil görgők gondoskodnak arról, hogy 
a készülékek alatti felületek is könnyen 
tisztíthatók legyenek.

Biztonság

A laboratóriumi alkalmazások során a 
legmagasabb megbízhatósági és precíz 
hőfokállandósági követelmények teljesítése 
érdekében, a Liebherr készülékek számos 
hasznos felszereltségi jellemzővel vannak 
ellátva: a nem kívánatos hőmérsékleti 
eltérésekre fény- és hangjelzéses riasztó 
rendszerek figyelmeztetnek. A készülékek 
egy feszültségmentes érintkező segítsé-
gével összeköthetők egy külső, távoli jel-
zőrendszerrel – ezen kívül, az RS 485-ös 
soros interfész lehetővé teszi akár 20 
készülék csatlakoztatását is egy központi 
dokumentációs és riasztó rendszerhez. 
Áramkimaradás esetén a Profi elektronika 
(az LKPv és LGPv modelleknél) 72 óráig 
tovább működik egy beépített akkumulá-
torról, az adatvesztések elkerülése 
érdekében. A kalibrálási lehetőség az 
igényeknek megfelelő hőmérsékletsza-
bályozást biztosít. 

Könnyű szervizelés

A Liebherr laboratóriumi hűtőkészülékek 
esetében az anyagkiválasztás és a fej-
lesztés során a hosszú élettartam és a 
megbízhatóság áll a középpontban. A 
készülékek kimagasló minőségét és egy-
szerű kezelhetőségét költséges tesztek 
segítségével biztosítják. A Profi elektroni-
kával felszerelt készülékeknél a hűtőrend-
szer összes eleme a készülék felső 
részében, könnyen hozzáférhető módon 
van elhelyezve. A kényelmes használat 
érdekében a funkcionális ajtók 90°-os 
nyílásszög esetén nyitva maradnak, 60° 
alatti szögből pedig önműködően záród-
nak. A stabil belső burkolatok könnyen 
tisztíthatók, és a rácsok igény szerint 
könnyen áthelyezhetők.
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Az előnyök áttekintése

A Profi  elektronika rendelkezik egy 

integrált adattárolóval a hőmérsékleti 

értékek rögzítéséhez.

A hűtőrendszer összes eleme a készülék 

felső részében helyezkedik el, biztonsá-

gosan és könnyen hozzáférhetően. 

A Profi  elektronikával ellátott labora-

tóriumi készülékek felső részében el van 

helyezve egy bemeneti lehetőség (átmé-

rője 7,0 mm), egy független hőmérsék-

letérzékelő csatlakoztatására. 

A menüvezérelt, többnyelvű Profi  

elektronika, integrált valós idejű órával, 

lehetővé teszi a hőmérséklet 1/10 °C 

pontosságú beállítását.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer kettős ventilációval, és optimális 

levegővezetéssel maximális hőmérsékletstabilitást biztosít a belső térben.

A hűtő- és mélyhűtőszekrényeknél, az ajtónyitáskor a légcsere miatt vákuum 

keletkezik, és ennek következtében ismételt kinyitás esetén az ajtók csak nehezen 

nyithatók. A nyomáskiegyenlítő szelep segítségével a vákuum gyorsan kiegyenlítődik, 

így az ajtók újra könnyen nyithatók.

Áramkimaradás esetén az elektronika zavartalanul tovább működik a beépített 

12 V-os akkumulátorról. Így az integrált memória megszakítás nélkül további 

72 órán át folytatja a belső hőmérséklet naplózását áramkimaradás esetén is.

A belső tér hasznos térfogatának növelése érdekében, az olyan funkcionális elemek, 

mint a ventilátorok és párologtatók helytakarékos módon a hűtőtéren kívül találhatók. 

A szükség- és idővezérelt forrógázos leolvasztási rendszer nagyon gyors leol-

vasztási ciklust tesz lehetővé: csak 8 percet igényel a laboratóriumi hűtőszekrények, és 

12 percet a laboratóriumi mélyhűtők esetében. A leolvasztásnál a hőmérséklet-stabili-

tás még további javítása érdekében, röviddel a leolvasztás előtt a  belső tér hőmérséklete 

1°C-kal (a hűtőszekrényeknél), ill. 2°C-kal (a mélyhűtőszekrényeknél) csökken.

A Profi  elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek feszültségmentes 

érintkezővel vannak felszerelve a riasztás külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához.

Fény- és hangjelzéses riasztás aktiválódik, 

ha az ajtónyitás időtartama 1 percnél 

hosszabb.

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Profi elektronikával

Az LKPv és LGPv típusok szériatarto-

zékként görgőkkel vannak felszerelve, 

hogy több helyiségben is rugalmasan 

használni lehessen ezeket a készülékeket, 

és kényelmes legyen alattuk a takarítás. 

A készülék kiváló minőségű krómnikkel-

acélból készült sima belső tere nagyon 

könnyen tisztítható, és lehetővé teszi az 

optimális higiéniát.

A Profi  elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek a 

3 ponton történő kalibrálással a felhasználóhoz igazított 

hőmérsékletszabályozást biztosítanak.

A kényelmes használat érdekében a 

funkcionális ajtó 90°-os nyílásszög 

esetén nyitva marad, és 60° alatti 

szögből pedig magától bezáródik.
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Cal.1   1.0°C 0.5°C Cal.2 8.0°C -0.4°C Cal.3  15.0°C 0.8°C

+0.5°C

-0.4°C

+0.8°C

A Profi  elektronika.

A menüvezérelt, többnyelvű Profi  elektronika, integrált valós 

idejű órával, lehetővé teszi a hőmérséklet precíz, 1/10°C pon-

tosságú beállítását. A laboratóriumi higiéniai követelmények-

nek megfelelően, a membrános billentyűzet nem érzékeny a 

szennyeződésekre és könnyen tisztítható. 

Integrált riasztó rendszerek.

Fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztetnek 

hőfokeltérések esetén. Riasztás aktiválódik akkor is, ha 

az ajtó egy percnél tovább nyitva marad, valamint hálózati 

áramkimaradás esetén is.

Integrált adatmemória.

A Profi  elektronika rendelkezik egy adatmemóriával, amely 

naplózza az utolsó 30 riasztási eseményt a dátumával, pontos 

időpontjával és a maximális hőmérséklettel együtt. Ezen kívül, 

4 perces időközönként a belső tér hőmérsékletét is dokumen-

tálja. A memória az utolsó 2.800 rögzített hőmérsékleti adatot 

tárolja, ami kb. 1 hét időtartamú naplózásnak felel meg.

Precizitás 3 ponton történő kalibrálással.

A Profi  elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek a 

3 ponton történő kalibrálással rendkívül pontos hőmérséklet-

szabályozást biztosítanak. Ez a módszer akár három hőmér-

sékleti értéknél is lehetővé teszi a kompenzálást a beállított 

hőmérséklet és a belső tér tényleges hőmérséklete között. 

A korrekciós értéket 0,1 K lépésekben lehet módosítani.

Hálózattól független áramellátás az elektronikához.

Áramkimaradás esetén az elektronika áramellátását egy ak-

kumulátor biztosítja tovább. Így az integrált memória megszakítás 

nélkül további 72 órán át tovább folytatja a belső hőmérsékletek 

naplózását. Az adatátvitel is tovább működik, amennyiben a ké-

szülék külső riasztási és dokumentációs rendszerhez csatlakozik. 

Külső hőmérsékletérzékelő.

A laboratóriumi készülékek felső részében el van helyezve egy 

bemeneti lehetőség (átmérője 7,0 mm) egy hőmérsékletérzékelő 

beépítésére a belső térbe. 

Maximális hőmérsékletállandóság.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer két ventilátorral maxi-

mális hőmérsékletstabilitást biztosít a belső térben. A nagyon 

rövid leolvasztási ciklusok lehetővé teszik a belső hőmérséklet 

közel állandó értéken tartását a leolvasztási fázis idején. 

Minden laboratóriumi készülék az ISO 60068-3 szerint lett 

méretezve a hőmérsékletállandóság szempontjából.

Energiahatékony forrógázos leolvasztási rendszer.

Leolvasztás – ritkábban és gyorsabban: a vezérlés a kompresz-

szor működési ideje alapján kiszámítja a optimális leolvasztási 

ciklusokat. A leolvasztás csak 8 percet igényel a hűtőszekrények, 

és csak 12 percet a mélyhűtők esetében. Röviddel a leolvasztás 

előtt a belső tér hőmérséklete kicsivel csökken, így a belső 

hőmérséklet majdnem állandó marad a leolvasztási ciklusban.

Minőség minden részletében
A Profi elektronikával ellátott MediLine sorozatú készülékek számos felszereltségi jellemzővel rendelkeznek, amelyek szavatolják 
a tárolt termékek biztonságát, és a belső tér hőmérsékleti stabilitását. Kiváló minőségű szerkezeti anyagok, pontos megmunkálás, 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Profi elektronikával

Rugalmas belső tér. 

Stabil és rugalmas: az U alakú polctartó sínek magassága 

állítható – a műanyag bevonatú rácsokon minden hűtendő 

áru optimálisan tárolható. Higiéniai plusz: a kiváló minőségű 

krómnikkel-acélból készült belső tér a nagy saroksugaraknak 

köszönhetően könnyen tisztítható.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A Profi  elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek fe-

szültségmentes érintkezővel vannak felszerelve a riasztások 

külső, távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához. A belső 

memóriában tárolt adatok infravörös interfészen keresztül is 

 kiolvashatók és átvihetőek a dokumentációs szoftvert futtató 

PC-re. A készülékekben ezen kívül RS 485-ös soros interfész 

is van, amely akár 20 készülék csatlakoztatását is lehetővé 

teszi a központi dokumentációs és riasztó rendszerhez.

rendkívül nagy teljesítményű hűtőkomponensek, valamint dokumentációs és riasztási funkciók gondoskodnak az érzékeny vizsgála-
ti minták, vegyszerek és kutatási anyagok optimális tárolásáról.

72
óra

30 perc 
az elektromos leolvasztás

10 perc 
a forrógázos leolvasztás

A forrógázos leolvasztási rendszer előnyei
A hőmérséklet-emelkedés időszakasza csökken
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Laboratóriumi hűtőszekrények Profi elektronikával Laboratóriumi mélyhűtőszekrények Profi elektronikával

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve 2 A hőmérséklettartomány max. +30°C környezeti hőmérséklet esetén érvényes

Laboratóriumi hűtő- és 
mélyhűtőszekrények Profi  elektronikával

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

U alakú polctartó sín, jobb

U alakú polctartó sín, bal

infrakulcs software-rel

konverter software-rel (soros csatlakozó)

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

így is kapható

7112393

9001761

9001757

9590389

9590387

9590407

LKPv 1420 teli ajtóval

7113643

9005067

9005069

9590389

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590389

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590389

9590387

9590407

7113643

9005067

9005069

9590389

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590389

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590389

9590387

9590407

LKPv 1423
MediLine

1427 l

1430 / 830 / 2150

1250 / 700 / 1550

1432 kWh

T 

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

ventilációs

automatikus

0°C – +16°C

acél / fehér

szigetelt üveg

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön kapcsolható

8

1250 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

vezetőgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

284 / 229 kg

LKPv 8420
MediLine

856 l

790 / 980 / 2150

620 / 850 / 1550

876 kWh

T 

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

-2°C – +16°C

acél / fehér

acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

620 / 800

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

187 / 154 kg

LKPv 6523
MediLine

601 l

700 / 830 / 2150

520 / 700 / 1550

997 kWh

T 

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

0°C – +16°C

acél / fehér

szigetelt üveg

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön kapcsolható

4

520 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

167 / 141 kg

LKPv 6520
MediLine

601 l

700 / 830 / 2150

520 / 700 / 1550

648 kWh

T 

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

ventilációs

automatikus

-2°C – +16°C

acél / fehér

acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

520 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

158 / 132 kg

LGPv 1420
MediLine

1427 l

1430 / 830 / 2150

1250 / 700 / 1550

3244 kWh

T 

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.5 A

ventilációs

automatikus

-10°C – -26°C

acél / fehér

acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

8

1250 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

vezetőgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

262 / 219 kg

LGPv 8420
MediLine

856 l

790 / 980 / 2150

620 / 850 / 1550

2008 kWh

T 

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

ventilációs

automatikus

-10°C – -35°C ²

acél / fehér

acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

620 / 800

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

197 / 164 kg

LGPv 6520
MediLine

601 l

700 / 830 / 2150

520 / 700 / 1550

1721 kWh

T 

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

ventilációs

automatikus

-10°C – -35°C ²

acél / fehér

acél

króm-nikkel-acél

elektronikus vezérlés szövegkijelzéssel

kívül digitális

áramkimaradáskor azonnal, 72 órán át

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

520 / 650

acél, műanyag bevonattal

60 kg

vezetőgörgők rögzítőfékkel elöl, 

bakgörgőkkel hátul

teljes magasságban

van

van

jobb, megfordítható

171 / 143 kg

bruttó 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

kerekek

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Az előnyök áttekintése

A szikramentes belső terű laboratóriumi 

hűtőszekrények üvegpolcai állítható 

magasságúak és 90°-os ajtónyitás mellett 

könnyen kivehetőek.

Az LCexv típusú laboratóriumi kombinált 

hűtő- és mélyhűtőszekrények esetében a 

fiókok könnyen kivehetők az oldalukon 

bemélyített kagylófogantyúk segítségével. 

A fi ókok előlapja átlátszó, hogy látni lehessen 

a bennük tárolt termékeket.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektronika lehetővé teszi 

a hőmérséklet pontos beállítását.

Minden szikramentes belső terű laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrény bevizsgálásra 

kerül az EU 94/9/EC (ATEX 95) irányelv szerint.

A precíz Comfort elektronika rendelkezik egy integrált belső 

memóriával. Ez naplózza többek között az előfordult maximális és 

minimális belső hőmérsékleteket.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi 

készülékek feszültségmentes érintkezővel 

rendelkeznek a riasztás külső, távoli jelzőrendszerbe 

történő továbbításához.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 1 ponton 

történő kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást nyújtanak. 

Ez lehetővé teszi a beállított és a tényleges belső hőmérséklet 

közötti eltérés kompenzálását.

Az ajtótömítések cserélhetőek.

Az önműködően záródó ajtók megakadályozzák a hideg csökkenését, 

és hozzájárulnak a készülékek hőmérsékletének állandóságához. 

A beépített zár különösen erős, így megvédi a tárolt vizsgálati mintákat 

és termékeket az illetéktelen hozzáféréstől. 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

A Comfort elektronikával felszerelt laboratóriumi 

készülékeknél lehetőség van egy  független 

hőmérsékletérzékelő (pl. opcionálisan beszerezhető 

NTC termékhőmérséklet-érzékelő, vagy hasonló 

mérőműszer) beszerelésére.

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat rendkívül könnyen kezelhető és 

tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

Precíz 1 ponton történő kalibrálás.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 

1 ponton történő kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást 

nyújtanak. Ez lehetővé teszi a beállított és a tényleges belső 

hőmérséklet közötti kompenzálást. A korrekciós értéket 

0,1 K lépésekben lehet módosítani. 

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel 

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 

események központi dokumentálásához. Opcionálisan rendel-

hető az LTM dokumentációs szoftver.

Maximális hőmérsékletállandóság.

A laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények hűtőrendszerei a 

precíziós Comfort elektronikával karöltve maximális hőmérséklet-

stabilitást biztosítanak. A készülékek egy második, biztonsági ter-

mosztáttal is fel vannak szerelve, hogy meghibásodás esetén is 

megakadályozzák a hőmérséklet +2°C alá csökkenését. Minden 

Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülék bevizsgálásra 

kerül a maximális hőmérsékletstabilitás és az optimális hőmérsék-

letállandóság szempontjából, az ISO 60068 – 3 szabvány szerint.

Integrált riasztó rendszerek.

Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztetnek 

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

nyitva maradt. A hőmérsékletriasztás paramétereit egyedileg lehet 

beállítani. A nyitott ajtó miatti riasztás késleltetését 1 és 5 perc kö-

zött lehet beállítani. A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi 

készülékek a fentieken túl rendelkeznek egy vizuális áramkimara-

dás-jelzővel, valamint érzékelőhiba-riasztással is.

Minőség minden részletében
A Comfort elektronikával ellátott Liebherr laboratóriumi készülékek választéka olyan szikramentes belső terű hűtő- és mélyhűtőszek-
rény típusokat is tartalmaz, amelyek alkalmasak a robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok tárolására, például a 
vegyiparban vagy speciális laboratóriumokban. A berendezések belső tere teljesíti az EU 94/9/EC (ATEX 95) irányelv biztonsági 

Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

A Comfort elektronika.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektro-

nika lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A készülék 

mindenkori üzemállapotát szimbólumok jelzik. A laboratóriumi 

higiéniai követelményeknek megfelelően az elektronikus sza-

bályzó kijelzője egy síkban van a burkolattal, és könnyen tisz-

títható membrános billentyűzettel rendelkezik.

ATEX 95 szerint tanúsítva.

Minden szikramentes belső terű készülék bevizsgálásra kerül 

az EU 94/9 EC (ATEX 95) irányelv szerint. II 3G Ex nA II T6 

besorolásuknak megfelelően, a készülékek alkalmasak a 

robbanásveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok zárt 

edényekben történő tárolására.

Integrált adatmemória.

A Comfort elektronika integrált belső memóriával rendelkezik. 

Ez naplózza a maximális és minimális belső hőmérsékleteket, 

valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást és áramkima-

radást azok dátumával, időpontjával és időtartamával együtt. 

Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Robusztus üvegpolcok.

A robusztus üvegpolcok 90°-os ajtónyitás mellett kényelmesen 

kivehetőek, és könnyen állítható a magasságuk. A kis hűtendő 

tárgyak tárolását is biztonságossá teszik. A polcok terhelhetősége 

a hűtőrészben max. 40 kg, a fagyasztórészben pedig 24 kg. 

Külső hőmérsékletérzékelő.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek 

hátulsó részén el van helyezve egy bemeneti lehetőség 

(a bemenet átmérője 10 mm) a belső térben egy hőmérsék-

letérzékelő beépítésére.

követelményeit, és az EN 1127-1, IEC 60079-0, ill. az IEC 60079-15 szabványok szerinti bevizsgálásukat az ATEX megfelelőséget 
értékelő szervezet, az electro-suisse – SEV (Svájci Elektrotechnikai Erőátviteli és Információtechnológiai Egyesület) végezte el. 
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Laboratóriumi kombinált hűtő-mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve

Laboratóriumi kombinált hűtő- 
mélyhűtőszekrény 
Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

Laboratóriumi hűtő- és 
mélyhűtőszekrények 
Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

tartozékok

üveglap

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

tartozékok

üveglap

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

elpárologtató burkolat, fehér

állítható lábak

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

9293629

9590145

9590387

külön kérésre

9293629

9590525

9590233

9590145

9590387

külön kérésre

9293629

9876687

9590521

9590523

9590145

9590387

külön kérésre

9590233

9590145

9590387

külön kérésre

9876687

9590521

9590145

9590387

külön kérésre

LCexv 4010 MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

657 kWh

SN-ST

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / statikus

automatikus / manuális

+3°C – +16°C  / -9°C – - 30°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

440 / 420

üveg / üveg

40 kg / 24 kg

3

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

93 / 87 kg

LKexv 3910 MediLine

360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

316 kWh

SN-ST

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

5

440 / 420

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

74 / 68 kg

LKUexv 1610 MediLine

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

315 kWh

SN-ST

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs / automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

3

440 / 420

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

41 / 39 kg

LGex 3410 MediLine

310 / 284 l

600 / 615 / 1840

420 / 400 / 1587

478 kWh

SN-ST

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

statikus / manuális

-9°C – - 30°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

elpárologtató lemezek

24 kg

8 /–

185

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

92 / 87 kg

LGUex 1500 MediLine

139 / 129 l

600 / 615 / 820

454 / 450 / 663

338 kWh

SN-ST

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

statikus / manuális

-9°C – -26°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

elpárologtató lemezek

24 kg

3 / 4

149

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

44 / 42 kg

bruttó- / hasznos űrtartalom hűtő rész

bruttó- / hasznos űrtartalom mélyhűtő rész

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma) hűtő rész

belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtő rész

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer hűtő / mélyhűtő rész

leolvasztás hűtő / mélyhűtő rész

hűtési hőmérséklet hűtő / mélyhűtő rész

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

állítható polcok száma hűtő rész

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) hűtő rész

polcok anyaga hűtő / mélyhűtő rész

polcok terhelhetősége hűtő / mélyhűtő rész

fi ókok mélyhűtő rész

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly

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

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fi ókok / kosarak száma

fi ók magasság mm

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Az előnyök áttekintése

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektronika 

lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. Egy integrált belső 

memória naplózza az utolsó három hőmérsékletriasztási és áram-

kimaradási eseményt a riasztás dátumával, pontos időpontjával és 

időtartamával együtt. A megfelelő értékeket az AlarmLog funkció 

használatával lehet a kijelzőn megjeleníteni és leolvasni.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi 

készülékek feszültségmentes érintkezővel vannak 

felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrend-

szerbe történő továbbításához.

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat rendkívül könnyen kezelhető és 

tisztítható, és optimális higiéniát biztosít.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 1 ponton történő kalibrálással pontos 

hőmérsékletszabályozást nyújtanak. Ez  lehetővé teszi a beállított és a tényleges belső hőmérséklet közötti 

eltérés kompenzálását.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer a precíz Comfort elektronikával maximális hőmérsékletstabilitást 

és magas hőmérsékletállandóságot biztosít a belső térben. 

Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

Külön kapcsolható, hatékony LED belső világítás található az üvegajtóval ellátott 

LKv 3913 és LKUv 1613 laboratóriumi hűtőszekrényekben.

A  Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékeknél lehetőség van az opcionálisan 

beszerezhető NTC termékhőmérséklet-érzékelő, vagy egy független hőmérsékletérzékelő, 

pl. PT 100 szonda, ill. hasonló mérőműszer beépítésére .

A robusztus, műanyag bevonatú rácspolcok 

max. 45 kg-ig terhelhetők, magasságuk 

könnyen állítható és 90°-os ajtónyitás esetén 

kényelmesen kivehetők.

Az önműködően záródó ajtók megakadályozzák a hideg 

csökkenését, és hozzájárulnak a készülékek hőmérsékletének 

stabilitásához. A beépített zár különösen erős, így megvédi a tá-

rolt vizsgálati mintákat és termékeket az illetéktelen hozzáféréstől. 

Az LCv 4010 típusú kombinált laboratóriumi 

hűtő- és mélyhűtőszekrény esetében a fi ókok 

könnyen kivehetők az oldalukon bemélyített 

kagylófogantyúk segítségével. A fi ókok előlapja 

átlátszó, hogy látni lehessen a bennük tárolt 

termékeket.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

+ 22˚C

Integrált riasztó rendszerek.

Integrált fény- és hangjelzéses riasztó rendszerek fi gyelmeztetnek 

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

nyitva maradt. A hőmérsékletriasztás paramétereit egyedileg lehet 

beállítani. A nyitott ajtó miatti riasztás késleltetését 1 és 5 perc kö-

zött lehet beállítani. Egy vizuális áramkimaradás-jelző, valamint egy 

érzékelőhiba-riasztás gondoskodik a még nagyobb biztonságról.

Integrált adatmemória.

A Comfort elektronika integrált belső memóriával rendelkezik. 

Ez naplózza a maximális és minimális belső hőmérsékleteket, 

valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást és áramkima-

radást azok dátumával, időpontjával és időtartamával együtt. 

Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

Minőség minden részletében
Ahol korlátozott az alapterület vagy munkaasztal alatti elhelyezést terveznek, ott a Liebherr MediLine laboratóriumi hűtőszekrények 
jelentik az ideális megoldást. A kínálat szabadonálló és pult alá építhető hűtőszekrényeket foglal magában, üveg- és teli ajtós 

Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

A Comfort elektronika.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektro-

nika lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A készülék 

mindenkori üzemállapotát szimbólumok jelzik. A laboratóriumi 

higiéniai követelményeknek megfelelően az elektronikus sza-

bályzó kijelzője egy síkban van a burkolattal, és könnyen tisztít-

ható membrános billentyűzettel rendelkezik.

Precíz 1 ponton történő kalibrálás.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek az 

1 ponton történő kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást 

nyújtanak. Ez lehetővé teszi a beállított és a tényleges belső 

hőmérséklet közötti kompenzálást. A korrekciós értéket 0,1 K 

lépésekben lehet módosítani.

Külső hőmérsékletérzékelő.

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülékek 

hátulsó részén el van helyezve egy bemeneti lehetőség 

(a bemenet átmérője 10 mm) a belső térben egy hőmérsék-

letérzékelő beépítésére. 

Biztonsági termosztát.

A laboratóriumi készülékeket biztonsági termosztáttal szerel-

jük fel, hogy a hőmérséklet biztosan ne csökkenjen +2°C alá. 

Ez meghibásodás esetén is megvéd minden érzékeny, tárolt 

terméket a károsodástól.

Maximális hőmérsékletállandóság.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer a precíz Comfort elekt-

ronikával maximális hőmérsékletstabilitást biztosít. Minden 

Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi készülék bevizs-

gálásra kerül az optimális hőmérsékletállandóság szempont-

jából, az ISO 60068-3 szabvány szerint.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi készülékek feszültségmentes érintkezővel 

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 

események központi dokumentálásához. Opcionálisan rendel-

hető az LTM dokumentációs szoftver.

változatban is. A precíz Comfort elektronika lehetővé teszi a hőmérsékleti fokok pontos beállítását. A ventilációs hűtőrendszer gon-
doskodik a kitűnő hőmérsékletállandóságról. Integrált riasztó rendszerek garantálják a biztonságos tárolást.
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Laboratóriumi hűtőszekrények 
Comfort elektronikával

Laboratóriumi kombinált hűtő- és 
mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve 1 +25°C környezeti, valamint hűtőszekrényeknél +5°C, mélyhűtőknél -20°C beállított hőmérséklet mellett mérve

Laboratóriumi hűtőszekrények Comfort elektronikával Laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc

összeépítő keret, fehér

sínre szerelt görgők

elpárologtató burkolat, fehér

állítható lábak

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

tartozékok

műanyag bevonatú rácspolc a hűtőrészhez

elpárologtató burkolat a hűtőrészhez, fehér

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

7112313

9590525

9590233

9590407

9590387

külön kérésre

7112313

9590525

9590233

9590407

9590387

külön kérésre

7112313

9876687

9590521

9590523

9590407

9590387

külön kérésre

7112313

9590391

9590407

9590387

külön kérésre

7112313

9876687

9590521

9590523

9590407

9590387

külön kérésre

LKv 3913
MediLine

360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

SN-ST

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön kapcsolható

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

89 / 83 kg

LKv 3910
MediLine

360 / 344 l

600 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

SN-ST

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

5

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

71 / 65 kg

LKUv 1613
MediLine

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

SN-ST

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

szigetelt üveg

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

LED világítás, külön kapcsolható

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

46 / 43 kg

LKUv 1610
MediLine

141 / 130 l

600 / 615 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

SN-ST

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+3°C – +16°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

3

440 / 420

acél, műanyag bevonattal

45 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

39 / 37 kg

LCv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

600 / 615 / 2000

440 / 435 / 1105

431 / 435 / 597

657 kWh

SN-ST

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs / statikus

automatikus / manuális

+3°C – +16°C  / -9°C – - 30°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

optikai és akusztikus

RS 485 / van

4

440 / 420

acél, műanyag bevonattal / üveg

45 kg / 24 kg

3

ergonomikus rúdfogantyú

van

van

jobb, megfordítható

90 / 84 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

bruttó- / hasznos űrtartalom hűtő rész

bruttó- / hasznos űrtartalom mélyhűtő rész

kü lső méretek mm (szé / mé / ma)

belső méretek mm (szé / mé / ma) hűtő rész

belső méretek mm (szé / mé / ma) mélyhűtő rész

energiafogyasztás év ¹

klímaosztály

hűtőközeg

zajszint

frekvencia / teljesítmény

hűtőrendszer hűtő / mélyhűtő rész

leolvasztás hűtő / mélyhűtő rész

hűtési hőmérséklet hűtő / mélyhűtő rész

kü lső burkolat / szín

ajtó / kü lső burkolat anyaga

belső burkolat

vezérlés módja

hőmérsékletkijelzés

hálózati áramszünet miatti riasztás

riasztás

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

állítható polcok száma hűtő rész

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.) hűtő rész

polcok anyaga hűtő / mélyhűtő rész

polcok terhelhetősége hűtő / mélyhűtő rész

fi ókok mélyhűtő rész

fogantyú

zár

önműködően csukódó ajtó

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Az előnyök áttekintése

A Comfort elektronikával ellátott mélyhűtőládák feszültségmentes érintkezővel 

vannak felszerelve a riasztások külső, távoli jelzőrendszerbe történő továbbításához.

Digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektronika a hőmérséklet 

pontos beállításához. A mélyhűtőládák hátulsó részén lévő csatlakozó lehetővé 

teszi az elektronika összekapcsolását külső rendszerekkel.

Stabil, egy darabból álló és könnyen tisztítható fedél. A rendkívül erős 

zsanérokat legalább 30 000 nyitásra terveztük.

Az LGT típusok alumínium fedélfo-

gantyúja egyszerű és elég merev a 

gyakori ipari használathoz. Minden 

típusnál szériatartozék a zár. 

A Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi mélyhűtőládák az 1 ponton 

történő kalibrálással pontos hőmérsékletszabályozást nyújtanak. 

Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45 °C-ig

Az LGT típusokba épített StopFrost rendszer csökkenti a 

belső tér és a mélyhűtőben lévő készítmények deresedését 

– ezért ritkábban lesz szükség leolvasztásra. A fedél nyitása 

és zárása után a keletkező vákuum is gyorsan kiegyenlítődik, 

így a mélyhűtőláda erőfeszítés nélkül újra kinyitható.

A mélyhűtő fedelébe épített 

energiatakarékos LED belső 

világítás gondoskodik a belső tér

 optimális megvilágításáról.

A precíz Comfort elektronika maxi-

mális hőmérsékletstabilitást és 

magas hőmérsékletállandóságot 

biztosít a belső térben.

Lehetőség van (a bemenet átmérője 

10 mm) az opcionálisan beszerezhető 

NTC termékhőmérséklet-érzékelő, vagy 

egy független hőmérsékletérzékelő, pl. 

PT 100 szonda, ill. hasonló mérőműszer 

beépítésére.

A hőmérsékletriasztás fény- és 

hangjelzéssel fi gyelmezteti a fel-

használót, ha a hőfokeltérés átlépi 

a megengedett hőmérsékleti ha-

tárértékeket. A hőmérsékletriasz-

tás riasztási paramétereit egyedileg 

lehet beállítani. A Comfort elektronika integrált belső memóriája a min./max. 

hőmérsékletekkel naplózza az esetleges hőmérsékleti ingadozásokat azok 

dátumával, pontos időpontjával és időtartamával együtt. Ezen kívül, az elektronika 

magas hőmérsékletállandóságot biztosít a belső térben. Minden laboratóriumi 

mélyhűtőláda bevizsgálásra kerül az ISO 60068 -3 szabvány szerint.

Stop
Frost
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

Precíz 1 ponton történő kalibrálás.

A laboratóriumi mélyhűtőládák az 1 ponton történő kalibrálással 

pontos hőmérsékletszabályozást nyújtanak. Ez lehetővé teszi 

a beállított és a tényleges belső hőmérséklet közötti kompen-

zálást. A korrekciós értéket 0,1 K lépésekben lehet módosítani.

StopFrost rendszer.

Az LGT típusokba épített StopFrost rendszer fontos előnyöket 

nyújt: a fagyasztótér és a mélyhűtőben lévő készítmények 

deresedése is jelentősen csökken, így a készüléket ritkábban 

kell leolvasztani. A mélyhűtőláda fedelének nyitása és zárása 

után a keletkező vákuum gyorsan kiegyenlítődik, és így a la-

boratóriumi mélyhűtőláda erőfeszítés nélkül újra kinyitható.

Külső hőmérsékletérzékelő.

A laboratóriumi mélyhűtőládák hátulsó részén el van helyezve 

egy bemeneti lehetőség (a bemenet átmérője 10 mm) a 

belső térben egy hőmérsékletérzékelő beépítésére. 

Maximális hőmérsékletállandóság.

A dinamikus, ventilációs hűtőrendszer a precíz Comfort 

elektronikával maximális hőmérsékletstabilitást biztosít. 

Minden Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi mélyhűtő-

láda bevizsgálásra kerül az optimális hőmérsékletállandóság 

szempontjából, az ISO 60068 -3 szabvány szerint.

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 hőmérsékletriasztás paramétereit egye-

dileg lehet beállítani. A nyitott fedél miatti riasztás késleltetése 

egyénileg beállítható 1 és 5 perc között. Egy vizuális áramkima-

radás-jelző, valamint egy érzékelőhiba-riasztás gondoskodik a 

még nagyobb biztonságról.

A Comfort elektronika.

A digitális hőmérsékletkijelzővel ellátott precíz Comfort elektronika 

lehetővé teszi a hőmérséklet pontos beállítását. A készülék 

mindenkori üzemállapotát szimbólumok jelzik. A laboratóriu-

mokban szükséges higiéniai követelményeknek megfelelően az 

elektronikus szabályzó kijelzője egy síkban van a burkolattal, 

és könnyen tisztítható membrános billentyűzettel rendelkezik.

A hőmérséklet és riasztások külső dokumentálása.

A laboratóriumi mélyhűtőládák feszültségmentes érintkezővel 

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 

események központi dokumentálásához.

Minőség minden részletében
A -45°C-os alacsony hőmérsékletű Liebherr mélyhűtőládák három különböző méretben kaphatók, és azokat sokféle tudományos, 
laboratóriumi, egészségügyi és ipari alkalmazás speciális igényei szerint alakítottuk ki. Az 1 ponton történő kalibrálás magas 

Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45 °C-ig

Integrált adatmemória.

A Comfort elektronika integrált belső memóriával rendelkezik. 

Ez naplózza a maximális és minimális belső hőmérsékleteket, 

valamint az utolsó három hőmérsékletriasztást és áramkima-

radást azok dátumával, időpontjával és időtartamával együtt. 

Ezek az adatok a kijelzőn leolvashatók.

hőmérsékletállandóságot biztosít. Az integrált riasztó rendszerek, valamint a hőmérsékletek és riasztások központi dokumentációs 
rendszere is hozzájárul a vizsgálati minták, vegyi anyagok és egyéb kutatási anyagok biztonságos hűtött tárolásához.

Stop
Frost
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Laboratóriumi mélyhűtőládák - 45°C-ig 

Laboratóriumi mélyhűtőládák 
- 45°C-ig

1 +25°C környezeti és -45°C beállított hőmérséklet mellett mérve

tartozékok

NTC-termékhőmérséklet érzékelő

konverter software-rel (soros csatlakozó)

kosarak

sínre szerelt görgők

9590407

9590387

7112947

9901627

9590407

9590387

7112947

9901627

9590407

9590387

7112317

9901629

LGT 4725 MediLine

459 / 431 l

1648 / 808 / 919

1445 / 500 / 650

1589 kWh

SN

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.5 A

statikus

manuális

-10°C – -45°C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

100 – 100 mm

0

16

LED

alumínium, süllyesztett

van

94 / 81 kg

LGT 3725 MediLine

365 / 342 l

1373 / 808 / 919

1170 / 500 / 650

1069 kWh

SN

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

statikus

manuális

-10°C – -45°C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

100 – 100 mm

0

13

LED

alumínium, süllyesztett

van

82 / 71 kg

LGT 2325 MediLine

215 / 200 l

1132 / 760 / 919

889 / 410 / 630

824 kWh

SN

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

statikus

manuális

-10°C – -45°C

acél / fehér

acél

alumínium, fehér bevonattal

elektronikus vezérlés

kívül digitális

amikor helyreáll a hálózati feszültség

RS 485 / van

120 – 120 mm

0

10

LED

alumínium, süllyesztett

van

66 / 58 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

Interface / szü netmentes el. kapcsolat

szigetelés

kosarak száma

kosarak max. száma

belső világítás

fogantyú

zár

bruttó / nettó súly
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Az előnyök áttekintése Minőség minden részletében

Az illesztések nélküli műanyag belső 

burkolat a nagy saroksugarakkal 

rendkívül könnyen kezelhető és tisztít-

ható, és optimális higiéniát biztosít.

A robusztus üvegpolcok 90°-os 

ajtónyitás mellett kényelmesen 

kivehetőek, és könnyen állítható a 

magasságuk. Biztonságos tárolást 

garantálnak és a terhelhetőségük 

max. 40 kg.

Az LKexv típusok házának külső 

oldalán tartós, jól látható címkézés 

jelzi az ATEX 94/9 EC irányelvnek való 

megfelelőséget, valamint a tisztítási 

utasításokat.

Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

A szikramentes belső terű laboratóriumi 

készülékekben az ATEX 94/9 EC irány-

elv szerinti megfelelőség érdekében 

le van zárva az olvadtvíz lefolyó.

A beépített zár rendkívül stabil, 

így megvédi a tárolt termékeket az 

illetéktelen hozzáféréstől.

Az LKexv típusok ajtajának nyitási 

iránya megfordítható, hogy alkal-

mazkodni lehessen az egyedi területi 

adottságokhoz. Szükség szerint cserélni 

lehet az ajtótömítéseket is.

Rugalmas és higiénikus belső tér.

Az illesztések nélküli műanyag belső burkolat rendkívül köny-

nyen kezelhető és tisztítható, és optimális higiéniát biztosít. 

A mélyhúzott polctartó sínek megakadályozzák az üvegpolcok 

billenését, és ugyanakkor lehetővé teszik a magasságuk 

rugalmas módosítását.

Üvegpolcok.

Az üvegpolcok a kis tárgyak tárolását is biztonságossá teszik, 

és a terhelhetőségük max. 40 kg.

ATEX 95 szerint tanúsítva.

Az LKexv típusok házának külső oldalán tartós, jól látható 

címkézés jelzi az ATEX 94/9 EC irányelvnek való megfelelőséget, 

valamint a tisztítási utasításokat. II 3G Ex nA II T6 besorolá-

suknak megfelelően, a készülékek alkalmasak a robbanásve-

szélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok zárt edényekben 

történő tárolására.

Víztálca.

A szikramentes belső terű laboratóriumi készülékekben az 

ATEX 94/9 EC irányelv szerinti megfelelőség érdekében le van 

zárva az olvadtvíz lefolyó. Az automatikus leolvasztási ciklusok 

során képződő leolvadt víz egy tálcán gyűlik össze. Ezt a tálcát 

rendszeres időközönként manuálisan ki kell üríteni.
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Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

Laboratóriumi hűtőszekrények 
elektromechanikus vezérléssel és 
szikramentes belső térrel 

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

tartozékok

üveglap

gördítő keret

állítható lábak

speciális zárhengerek (max. 10 darabig)

9293613

9086365

9590231

külön kérésre

9293615

9086323

9590231

külön kérésre

9293615

9086323

9590231

külön kérésre

9293631

LKexv 5400 MediLine

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

SN-T

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

600 / 550

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

84 / 77 kg

LKexv 3600 MediLine

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

SN-T

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

5

470 / 425

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

64 / 59 kg

LKexv 2600 MediLine

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

SN-T

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

4

470 / 425

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

53 / 49 kg

LKexv 1800 MediLine

180 / 160 l

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

328 kWh

SN

R 600a

44 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

ventilációs

automatikus

+1°C – +15°C

acél / fehér

acél

műanyag, fehér

mechanikus vezérlés

kívül digitális

3

513 / 412

üveg

40 kg

ergonomikus rúdfogantyú

van

jobb, megfordítható

41 / 38 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

állítható polcok száma

hasznos polcméret, mm (szé. / mé.)

polcok anyaga

polcok terhelhetősége

fogantyú

zár

ajtónyitás

bruttó / nettó súly
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Tartozékok

Ha szükséges, további U alakú polctartó síneket és műanyag bevonatú rácsokat is be lehet tenni utólag a tárolási lehetőségek 

bővítésére. A stabil rácspolcok terhelhetősége rendkívül nagy, max 60 kg.

A riasztási eseményeket és a hőmérsékletprofi l adatait az opcionális tartozékként rendelhető infravörös kulccsal lehet kiolvasni. 

A kulcshoz mellékelt dokumentációs szoftver lehetővé teszi a kiolvasott adatok megtekintését PC-n.

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 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Kiegészítő jellemzőként, a 

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

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

Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

A Profi  elektronikával felszerelt laboratóriumi készülékekhez a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmérséklet-

érzékelőt is lehet rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti 

meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Profi elektronikával

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

U alakú polctartó sínek és műanyag bevonatú rácspolcok

Infravörös kulcs és dokumentációs szoftver

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

NTC termékhőmérséklet érzékelő

NTC termékhőmérséklet érzékelő

A termékhőmérsékletek feljegyzéséhez kapható egy NTC termékhőmérséklet érzékelő, mint utólagosan felszerelhető készlet. 

A naplózott hőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen 

keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.
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Tartozékok

Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szemben, max. 

10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni a Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több készülék 

esetén különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhesse-

nek hozzá.

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az LKUexv és LGUex típusok, valamint az LKUv széria további 

pult alá helyezhető modelljei is kiválóan kombinálhatók. Így megoldható különböző laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszek-

rények kis alapterületen történő elhelyezése. 

A pult alá helyezhető LKUexv 1610 és LGUex 1500 típusokra 30 mm magasságú görgő síneket lehet utólag felszerelni, az 

LKexv 3910 és LGex 3410 típusokra pedig állítható lábakat, az alattuk lévő terület könnyebb tisztítása érdekében. A lábak magasságát 

115 mm és 170 mm között lehet beállítani.

Ha szükséges, további üvegpolcokat is be lehet tenni utólag az LCexv, LKexv és LKUexv típusokba a belső tér tárolási lehetőségeinek 

bővítésére. Az egyrétegű biztonsági üvegből készült üveglapok megfelelnek a szikramentes belső terű hűtőszekrényekre vonatkozó 

ATEX 95 szabvány előírásainak, és a terhelhetőségük max. 40 kg.

Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szemben, max. 

10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni a Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több készülék esetén 

különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. 

Tartozékként rendelhető egy összeépítő keret is, amelynek segítségével az LKUv 1613, LKUv 1610, LKUexv 1610 és LGUex 1500 

típusok tetszés szerint és kiválóan kombinálhatók. Így megoldható üveg- és teli ajtós készülékek, vagy hűtő- és mélyhűtőszekrények 

kombinációinak kis alapterületen történő elhelyezése.

Fejezet: Laboratóriumi hűtő- és mélyhűtőszekrények Comfort elektronikával és szikramentes belső térrel

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

Speciális zárhengerek

Üvegpolcok

Összeépítő keret

Gördítő sín és állítható lábak Összeépítő keret

Speciális zárhengerek

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

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. Lehető-

ség van akár 20 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. 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 össze-

köttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

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 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. 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 össze-

köttetést. Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

A még nagyobb biztonság érdekében felszerelhető egy elpárologtató burkolat. Ez megakadályozza a hidegre érzékeny laboratóriumi 

készítmények odafagyását a hátoldali elpárologtatóhoz. 

Elpárologtató burkolat

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

A Comfort elektronikával felszerelt laboratóriumi készülékekhez a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmérséklet-

érzékelőt is lehet rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője jelenítheti 

meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.
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Tartozékok

A Comfort elektronikával felszerelt laboratóriumi mélyhűtőládákhoz a termékhőmérsékletek naplózására szolgáló NTC termékhőmér-

séklet-érzékelőt is lehet rendelni, utólag beszerelhető készletben. A naplózott termékhőmérsékleteket vagy az elektronika kijelzője 

jelenítheti meg, vagy továbbítani lehet a meglévő RS 485 interfészen keresztül a külső, központi dokumentációs rendszerbe.

Speciális zárási igények esetén, ha a tárolt termékek nagyobb védelmére van szükség az illetéktelen hozzáférésekkel szemben, max. 

10 további zárhengert lehet utólag tartozékként beszerelni a Comfort elektronikával ellátott laboratóriumi típusokba. Így több készülék esetén 

különböző kulccsal nyíló zárakat lehet felszerelni, hogy az adott készülékekhez csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

Az opcionális kosarak rugalmas kiegészítők, amelyek lehetővé teszik a mélyhűtő tartalmának jobb áttekintését, és így gyorsabb 

hozzáférést biztosítanak a tárolt készítményekhez. 

Gördítő keret is rendelhető az LKexv 5400, 3600 és 2600 típusokhoz opcionális kiegészítőként, hogy a készülékeket rugalmasan 

lehessen használni több helyiségben is.

A pult alá építhető LKUv típusokra 30 mm magasságú görgő síneket lehet utólag felszerelni, és az LKv típusokra pedig állítható lába-

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

lehet beállítani.

Az LKexv 5400, 3600 és 2600 típusokra állítható lábakat lehet utólag felszerelni, a készülékek alatti terület könnyebb tisztítása 

érdekében. Ezek magasságát 115 mm és 170 mm között lehet beállítani.

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.

A még nagyobb biztonság érdekében felszerelhető egy elpárologtató burkolat. Ez megakadályozza a hidegre érzékeny laboratóriumi 

készítmények odafagyását a hátoldali elpárologtatóhoz. 

Fejezet: Laboratóriumi mélyhűtőládák -45°C-ig

Ha szükséges, további üvegpolcokat is be lehet tenni utólag az LKexv típusokba a belső tér tárolási lehetőségeinek bővítésére. 

Az egyrétegű biztonsági üvegből készült üveglapok megfelelnek a szikramentes belső terű hűtőszekrényekre vonatkozó ATEX 95 

szabvány előírásainak, és a terhelhetőségük max. 40 kg.

Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények és laboratóriumi kombinált hűtő- és mélyhűtőszekrény Comfort elektronikával

Kiegészítő kosarak a mélyhűtőládákhoz

Üvegpolcok

Gördítő keret

Állítható lábak

Speciális zárhengerek

Gördítő sín és állítható lábak

Műanyag bevonatú rácspolcok

NTC termékhőmérséklet érzékelő

Interfész konverter és dokumentációs szoftver

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 laboratóriumi készülék csatlakoztatására és paramétereinek központi dokumentálására is. Kiegészítő jellemzőként, a 

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

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

Szoftver feltétel: PC Windows® operációs rendszerrel. 

Fejezet: Laboratóriumi hűtőszekrények elektromechanikus vezérléssel és szikramentes belső térrel

Elpárologtató burkolat

Opcionálisan rendelhető gördítő sín (átmérő 30 mm), az LGT mélyhűtőládák alatti terület egyszerű és kényelmes tisztításának 

érdekében.

Gördítő sínek


