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Dáta BIM sú k dispozícii okamžite.
Vďaka spolupráci medzi spoločnosťou Liebherr 
domáce zariadenia a Specifi® majú projektanti a 
obchodníci celosvetový prístup do digitálnej 
knižnice Liebherr domáce zariadenia s BIM 
modelmi pre oblasť Food Service a Scientific. 
Kompatibilný s AutoCAD® a Revit.
home.liebherr.com/bimdata

Chladiace a zmrazovacie zariadenia

Laboratóriá a 
lekárne 2021

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +420  515 247 522

e-mail: sales.sk@liebherr.com · service.sk@liebherr.com

Náš katalógový program

Priemyselné zariadenia Liebherr nájdete všade tam,
kde sa kladie dôraz na servis a poradenstvo: 

V odbornom obchode!

Prehľad o ďalších zariadeniach Liebherr nájdete v našom katalógu 
Chladiace a zmrazovacie zariadenia pre profesionálne použitie. 

Ten možno získať v obchodoch alebo na home.liebherr.com.

Chladiace a zmrazovacie zariadenia

Profesionálne 

použitie
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Kvalita, dizajn a inovácia 

Kvalita
Už viac ako 60 rokov symbolizuje meno Liebherr vysokokva-
litné a inovatívne chladiace a mraziace zariadenia. Od 
samotného koncipovania produktov cez ich vývoj a výrobu 
až po predaj sa koncentrujeme na vytváranie ponuky inovatí-
vnych produktov špičkovej kvality. Pritom realizujeme úplne 
nové produktové nápady určené na dokonalé a bezpečné 
skladovanie potravín, ako aj citlivých vzoriek, liečiv alebo 
materiálov na výskum v podmienkach laboratórií. Poznáme 
vaše špeciálne požiadavky a vieme, čo je dôležité, aby ste 
sa mohli absolútne, 24 hodín denne a 365 dní v roku 
spoľahnúť na vaše profesionálne chladiace zariadenie. Už v 
štádiu vývoja robíme pri všetkých komponentoch chladiacej, 
mechanickej a elektronickej časti zariadení testy dlhodobej a 
spoľahlivej funkčnosti a takto zabezpečujeme optimálne pre-
vádzkové vlastnosti a bezpečnosť zariadení. Napríklad: 
Kovania dverí musia pri teste kvality zvládnuť minimálne 
100 000 cyklov otvorenia, čo zodpovedá používaniu po 
dobu viac ako 15 rokov. Okrem toho robíme vizuálnu 
odberovú kontrolu kvality celkového spracovania. Takto 
zabezpečujeme, aby boli všetky komponenty navzájom 
optimálne zosúladené so zreteľom na ich maximálnu funkč-
nosť a efektívnosť.

Dizajn
Zariadenia Liebherr na profesionálne použitie sa vyznačujú 
mimoriadnou kombináciou vizuálneho vzhľadu a funkčnosti. 
Vďaka elegantnému a nadčasovému dizajnu spĺňajú chladia-
ce a mraziace zariadenia najvyššie estetické požiadavky. Pri-
tom sa výnimočný vizuálny vzhľad našich komerčných 
zariadení prejavuje v mnohých detailoch: od vyhotovenia z 
ušľachtilej ocele cez výber vysokokvalitných materiálov až po 
vybavenie vnútorného priestoru. Vďaka zosúladeným dizajno-
vým prvkom sa naše profesionálne zariadenia dajú veľmi 
dobre navzájom kombinovať a sú zároveň skutočnou pastvou 
pre oči.

Inovácia
Pre nás znamená neustále napredujúci vývoj našich produktov 
mimoriadne veľa. Preto disponujú všetky závody Liebherr 
moderne vybavenými vývojovými centrami, v ktorých pracujú 
vysokokvalifikovaní zamestnanci. Oblasti výskumu a vývoja 
prikladáme veľký význam, pretože sme presvedčení, že len 
týmto spôsobom môžeme našim zákazníkom ponúkať naozaj 
natrvalo najlepšiu kvalitu

a zároveň splniť vlastné vysoké nároky na tieto oblasti. Naším 
cieľom je byť vo všetkých ohľadoch najlepšími vo svojej triede. 
Inovácie, či už sa týkajú chladiacej technicky, komfortu alebo 
bezpečnosti, boli v našej histórii vždy dôležitým a nosným pili-
erom našej činnosti a zostanú ním aj v budúcnosti. S mimori-
adnym nadšením a vytrvalosťou pracujeme na integrácii 
týchto inovácií do našich zariadení s cieľom vytvárania 
nových štandardov v oblasti profesionálnych chladiacich a 
mraziacich zariadení. V neposlednom rade sú naše zariade-
nia určené na používanie v komerčnom sektore vďaka najmo-
dernejšej elektronike spojenej s optimalizovanými chladiacimi 
okruhmi veľmi efektívne a rozhodujúcim spôsobom prispievajú 
k ekonomicky a ekologicky trvale udržateľnému rozvoju.

Liebherr ako špecialista na chladiace a mraziace zariadenia ponúka rozsiahly program 
špeciálnych zariadení s robustnou konštrukciou na komerčné použitie. Unikátna kvalita, 
nadčasový dizajn a inovácie, ktoré charakterizujú naše produkty, sú prejavom našich 
dlhoročných skúseností z výroby moderných chladiacich zariadení. Kompetencie, ktoré 
sme v komerčnej oblasti získali počas minulých desaťročí, môžu naši zákazníci každo-
denne zažiť a využiť so svojím zariadením Liebherr.
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Firemná skupina Liebherr

Firemnú skupinu Liebherr založil v roku 1949 Dr. Hans Lieb-
herr. V priebehu viac ako 70 rokov histórie firmy preukázal 
rodinný podnik Liebherr stabilitu a spoľahlivosť. Liebherr patrí 
medzi najväčších výrobcov stavebných strojov a je okrem 
toho činný v mnohých ďalších odvetviach. Decentrálne organi-
zovaná firemná skupina s viac ako 48 000 zamestnancami po 
celom svete sa člení na samostatne činné jednotky podniku.

Medzičasom zahŕňa firemná skupina 11 produktových odvetví: 
Zemné práce, banská činnosť, autožeriavy, vežové žeriavy, 
betonárske žeriavy, lodné žeriavy, letecká a dopravná techni-
ka, obrábacie stroje a automatizačné systémy, domáce 
spotrebiče, komponenty a hotely s viac ako 140 spoločnosťa-
mi na všetkých kontinentoch. Firemnú skupinu zastrešuje akcio-
vá spoločnosť Liebherr-International AG so sídlom v Bulle vo 
Švajčiarsku, ktorej akcionári sú výlučne členovia rodiny Liebherr.

Divízia domácich spotrebičov bola založená v r. 1954 v závode v 
Ochsenhausene a už mnoho rokov zohráva významnú úlohu pri 
rozvoji firemnej skupiny. Už viac ako 60 rokov je divízia Domáce 
spotrebiče-Liebherr prémiovým výrobcom inovatívnych chladiacich 
a mraziacich zariadení pre domácnosť a pre komerčné použitie a 
s ročnou produkciou viac ako 2,2 mil. zariadení patrí k vedúcim 
európskym predajcom chladiacich zariadení. Päť výrobných závo-
dov v Ochsenhausene (Nemecko), Lienzi (Rakúsko), Radinove (Bul-
harsko), Kluangu (Malajzia) a Aurangabad (Austrália) vytvára 
výrobné zoskupenie orientované na chladiace a mraziace zaria-
denia podľa najmodernejších trendov. Divízia domácich spotre-
bičov Liebherr je aktívna na celom svete: Pomocou hustej siete 
predajných spoločností a zastupiteľstiev v Bulharsku, Nemecku, 
Veľkej Británii, Rakúsku, Kanade, Malajzii, Rusku, Švajčiarsku, Singa-
pure, Južnej Afrike a USA zabezpečuje tento špecialista na chlade-
nie a mrazenie kompetentné poradenstvo svojim zákazníkom a 
profesionálne servisné a údržbárske práce priamo na mieste.

Chladenie a zmrazovanie

BaníctvoZemné práce Mobilné žeriavy

Kozmonautika a dopravná technika

Vežové otočné žeriavy Námorné žeriavyBetonárska technológia

Strojné súčasti a automatické systémy

Komponenty Hotely
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Dynamický chladiaci systém laboratórnych a farmaceutických 
zariadení zabezpečuje v spojení s presnou elektronikou 
maximálnu teplotnú stabilitu vo vnútornom priestore. K tomu 
umožňujú veľmi krátke cykly rozmrazovania takmer konštantnú 
teplotu vnútorného priestoru. Laboratórne zariadenia Liebherr 
sú kvôli optimálnej teplotnej stabilite a stálosti skonštruované 
podľa EN 60068-3 tak, aby sa zabezpečili optimálne podmi-
enky skladovania vzoriek a liekov. Navyše sú vybavené bez-
potencionálovým kontaktom na prenos alarmu do externého 
systému diaľkového varovania. Okrem toho disponujú sériovým 
rozhraním RS 485 na centralizovanú dokumentáciu priebehov 
teploty a možných udalostí spojených so spustením alarmu. S 
centralizovaným dokumentačným a výstražným systémom je 
možné spojiť až 20 zariadení tak, aby sa zabezpečila ešte 
väčšia bezpečnosť. Integrované úložisko dát dokumentuje a 
ukladá min. a max. hodnoty až 41 dní.

Či už v oblasti biotechnológie, farmaceutického výskumu alebo v zdravotníctve - pro-
fesionálne chladiace a mraziace zariadenia Liebherr sa používajú všade tam, kde sa 
musia splniť mimoriadne vysoké požiadavky ohľadne bezpečného uchovávania látok a 
konštantnej teploty. Integrované výstražné systémy dokumentujú teploty, varujú používa-
teľov pri odchýlkach a ponúkajú tak optimálnu bezpečnosť.

Dokonalé zabezpečenie kvality –
Protokolované meranie teploty

Šetrenie energie a zabezpečenie 
trvale udržateľného rozvoja

Energetická efektívnosť bola a zostáva v Liebherr centrálnou 
témou, ktorá už teraz smerodajne ovplyvňuje koncipovanie chla-
diacich a mraziacich zariadení na profesionálne použitie. Použí-
vanie vysokokvalitných komponentov umožňuje vynikajúci 
chladiaci výkon v zariadeniach. Vytvorené na mieru na profesi-
onálne použitie prispievajú tieto komponenty okrem toho aj k 
úsporám nákladov na elektrickú energiu. Pri našich produktoch 
zohľadňujeme životné prostredie v celom ich životnom cykle. 
Spoločnosť Liebherr bola prvou spoločnosťou, ktorá prestavila 
celý programový rad profesionálnych chladničiek a mrazničiek 
na chladiace prostriedky bez CFC a HFC. Odvtedy používame 
prírodné chladiace médiá R 290 a R 600a, ktoré nemajú nepria-
znivý vplyv na životné prostredie. V spojení s výkonnými kompre-
sormi a modernými chladiacimi komponentmi zabezpečujú, aby 
boli naše zariadenia na profesionálne použitie mimoriadne ener-
geticky efektívne a úsporné. 

Použité plasty sú označené podľa našich údajov v súlade s 
normou ISO 1043 pre optimálnu recykláciu. V našich výrob-
ných závodoch v Európe sa do roku 2030 chceme stať kli-
maticky neutrálnymi. Takto sme už v priebehu dvoch rokov 
dokázali usporiť 62 percent emisií CO2. Dodávatelia a pos-
kytovatelia služieb sú už vo včasnej fáze zoznámení s platnými 
štandardami v oblasti kvality a trvalo udržateľného rozvoja. Náš 
integrovaný manažment slúži na splnenie týchto požiadaviek a 
napomáha dosiahnutie stanovených cieľov. Jeho účinnosť je pra-
videlne kontrolovaná počas auditov. Všetky európske výrobné 
závody Liebherr sú certifikované podľa medzinárodných noriem 
systému manažérstva kvality (ISO 9001), systému manažérstva 
enviromentu (ISO 14001) a systému energetického manažérstva 
(ISO 50001). Navyše má Liebherr od septembra 2019 certifiko-
vané hodnotenie EcoVadis Silver, ktorým boli vyznamenané jeho 
výkony v oblasti udržateľného rozvoja v závode Lienz.

Ako rodinný podnik pôsobiaci na celom svete nesie Liebherr veľkú zodpovednosť vo 
vzťahu k spoločnosti, životnému prostrediu, zákazníkom, zamestnancom a dodávate-
ľom. Vplyv produktov a výroby na životné prostredie znižuje nad rámec predpisov a 
zákonných ustanovení a snaží sa o ich najnižšiu možnú mieru. Preto má zodpovedné 
zaobchádzanie s energiou zohľadňujúce trvale udržateľný rozvoj v Liebherr vo všet-
kých vývojových procesoch mimoriadny význam.
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Komplexný servis v celom svete – 
dlhodobá dostupnosť náhradných dielov

Testovaná kvalita pre najvyššie 
profesionálne požiadavky

Ako výrobca vysokokvalitných chladiacich a mraziacich zaria-
dení na profesionálne účely chceme dosiahnuť náš cieľ byť 
kompetentným a spoľahlivým partnerom aj v oblasti servisu a 
zákazníckych služieb.
To od nás očakávajú zákazníci Liebherr a toto očakávanie 
chceme našimi službami aj naplniť. Prichádzajúce otázky 
doručované písomnou formou alebo osobne naši zamestnan-
ci zákazníckej služby - vysokokvalifikovaní odborníci a technici 
- zaevidujú v našej zákazníckej databáze a priebežne zodpo-
vedajú. Pritom sa stále snažíme ponúknuť našim zákazníkom 
najlepšie možné riešenie. 

Liebherr je synonymom spoľahlivosti a dlhej životnosti produk-
tov. Preto vo výrobe používame len materiály a komponenty 
najvyššej kvality. Už v priebehu výroby intenzívne testujeme 
kvalitu a funkčnosť každého zariadenia. Nakoľko sa zariade-
nia neustále vyvíjajú, komponenty optimalizujú a dokonale 
opracúvajú až do detailov, zabezpečujeme už týmto spôso-
bom príslovečnú kvalitu Liebherr a dlhú životnosť našich pro-
duktov. A ak predsa len niekedy potrebujete náhradný diel do 
našich z veľkej časti bezúdržbovo koncipovaných zariadení, 
môžete sa vždy spoľahnúť na naše servisné služby. U nás 
dostanete výlučne originálne náhradné diely Liebherr, a to 
dokonca vo väčšine prípadov až po dobu 10 rokov od kúpy 
zariadenia.

Servis Liebherr charakterizuje vysoká miera orientácie na potreby zákazníka. Hlavným cie-
ľom je pritom zabezpečiť spokojnosť zákazníka rýchlym vybavením jeho požiadaviek. V 
celosvetovej sieti zákazníckych služieb sú pre všetky otázky týkajúce sa servisu k dispozícii 
kompetentní odborníci, ktorých je možné kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou. 

V každom zariadení Liebherr sa skrýva veľa know-how, vývojárskej práce a zmyslu pre 
detail. Pred tým, ako sa zariadenie dostane do sériovej produkcie, robili naši inžinieri dlhé 
mesiace výskum a vývoj tak, aby vznikol vysokokvalitný produkt, ktorý bude spĺňať všetky 
požiadavky na profesionálne použitie.

Ako výrobca prémiových produktov máme s našimi zákazník-
mi spoločné niečo podstatné: Na naše zariadenia a kompo-
nenty kladieme najvyššie nároky. Kvalita zariadení Liebherr 
tvorí solídny základ veľkej dôvery, ktorú majú zákazníci v 
značku Liebherr. V našich závodoch pracujeme neustále na 
tom, aby sme pokračovali v ďalšom vývoji a optimalizácii všet-
kých komponentov zariadení a materiálov. Naše profesionál-
ne zariadenia a komponenty sa v celom výrobnom procese 
podrobujú neustálej kontrole kvality. Na zabezpečenie týchto 
vysokých štandardov kvality podrobujeme všetky konštrukčné 
diely náročným testom vyplývajúcim z požiadaviek praxe v 

súvislosti s vysokým zaťažením. Tým zabezpečujeme, že naše 
výrobné linky opúšťajú len zariadenia najvyššej kvality, ktoré v 
plnom rozsahu spĺňajú mimoriadne požiadavky na komerčné 
použitie. V stredobode pozornosti sú pritom aj naši vysokok-
valifikovaní a vynikajúco vyškolení zamestnanci. Vďaka ich 
nasadeniu určuje Liebherr neustále trendy a zabezpečuje 
vynikajúcu kvalitu. Nie náhodou sú zákazníci na celom svete 
presvedčení o dlhej životnosti našich profesionálnych chladia-
cich a mraziacich zariadení. 

Symbolický obrázok
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Smart
MonitoringOptimálna ochrana tovaru a  zvýšená 

bezpečnosť pre vaše procesy

So SmartMonitoring ponúka Liebherr individuálne a komplexné riešenia pre kontrolu 
profesionálnych chladničiek a mrazničiek. Vďaka spoľahlivým sieťovým komponentom a 
využívaniu cloudových služieb je možné kedykoľvek vyvolať a vyhodnotiť namerané 
hodnoty a prevádzkové dáta, a to pri maximálnom zabezpečení dát. V prípade poru-
šenia hraničných hodnôt budete bezodkladne informovaní a môžete rýchlo zasiahnuť. 
Licenčné moduly SmartMonitoring sú vhodné pre vaše potreby a dajú sa použiť ako 
celkové riešenie pre sieťové zariadenia Liebherr a pre zariadenia iných výrobcov.

Krok za krokom k profesionálnemu monitorovaniu pre väčšiu bezpečnosť

Doplnok SMS notifikácie a notifikácie hovorom
S týmito doplnkovými funkciami máte možnosť byť v prípade poplachu 
notifikovaný SMS správou alebo hovorom, aby ste mohli rýchlo reagovať. 
Funkcia notifikácie sa dá používať pre všetky zariadenia. Na paneli 
SmartMonitoring sa dajú pre každé zariadenie nakonfigurovať príjemcovia 
SMS notifikácií / notifikácií hovorom.

n  Notifikácie cez SMS alebo hovorom sú voľne konfigurovateľné
n  Dajú sa použiť pre všetky pripojené zariadenia
n Včasné upozornenie pred skončením platnosti licencie

SmartSensors - Univerzálne riešenie pre všetky zariadenia

Nezáleží, či ide o profesionálne chladničky alebo mrazničky Liebherr alebo o zariadenia od iných výrobcov, vďaka modulárne 
použiteľným snímačom SmartSensors môžete do nášho riešenia SmartMonitoring integrovať všetky zariadenia a jednoducho ich 
monitorovať. Aj iné prípady použitia, ako napríklad monitorovanie izbovej teploty je možné zrealizovať jednoducho.

Pre správne a spoľahlivé zosieťovanie vašich profesionálnych zariadení Liebherr so SmartCoolingHub použite naše vhodné príslušenstvo.  
Ak chcete so SmartCoolingHub spojiť viacero zariadení, pre každé jedno zariadenie potrebujete zvlášť pripájací kábel a vhodný prípojný 
konektor. (Niektoré zariadenia sú vopred vybavené prípojným konektorom.)

Doplnková funkcia

Príslušenstvo

1.  Pripraviť 
zariadenia

2.  Zosieťovať 
SmartCoolingHub

3.  Postupovať podľa návodu 
na inštaláciu, registrácia 
cez MyLiebherr

5.  Používanie 
SmartMonitoring

4.  Nákup licencie 
SmartMonitoring  

Pripájací kábel RS 485 
pre SmartCoolingHub (dĺžka 5 m)

           Rozsiahle monitorovanie teploty

So snímačom SmartSensor Temperature môžete dodatočne 
pohodlne doplniť na ľubovoľnom mieste presné a bezporucho-
vé monitorovanie teploty.

n  Monitorovanie nezávislé od zariadenia
n  Jednoduchá a flexibilná montáž
n  Rádiový prenos bez potreby káblov
n Digitálny snímač bez potreby kalibrácie
n  Dlhá životnosť – batéria vydrží minimálne 1 rok, 

batérie sa dajú ľahko vymieňať
n Ochrana proti striekajúcej vode a prachotesnosť podľa IP65
n Rozmedzie teplôt od -30 °C do +50 °C, 
 vysoká presnosť merania +/- 0,25 °C
n Vysoké zabezpečenie dát – integrovaná 24-hod. dátová pamäť

            Jednoduché sledovanie otvárania dverí
Pre optimálnu ochranu vášho tovaru môžete ľubovoľné miesto 
dodatočne vybaviť snímačom SmartSensor Door. Získate tak 
úplnú transparentnosť nielen o otváraní dverí, ale aj o správaní pri 
otváraní dverí a rozpoznáte tak potenciálne zdroje chýb.

n  Flexibilné možnosti montáže
n  Rádiový prenos bez potreby káblov
n Dlhá životnosť – batéria vydrží minimálne 1 rok, 
 batérie sa dajú ľahko vymieňať
n Ochrana proti striekajúcej vode a prachotesnosť podľa IP65
n Vysoké zabezpečenie dát – integrovaná 24-hod. dátová pamäť

Číslo položky 9414927-00 Číslo položky 6021661-00

Prípojný konektor RS 485

Sieť komerčných zariadení: Je to také jednoduché

SmartCoolingHub

Číslo položky 6125219-00

Connectivity-Check
Skontrolujte na webovej stránke SmartMonitoring, či sa aj vaše spotrebiče dajú 
pripojiť do siete.
home.liebherr.com/smartmonitoring



 1514  

Dôvody pre výber produktov 
Liebherr

Najvyšší výkon

Liebherr pre oblasť laboratórií a 
medicíny ponúkajú stály chladiaci 
výkon aj pri extrémnych teplotách 
okolia. Nasadením vysokomoder-
ných komponentov, výkonných chla-
diacich médií šetrných voči 
životnému prostrediu a presného 
ovládania zabezpečujeme optimál-
ne skladovanie chemikálií, skúma-
ných materiálov, liekov a citlivých 
vzoriek. Vďaka inovatívnemu odmra-
zovaniu horúcim plynom je potreb-
né odmrazovať zriedkavejšie, tento 
proces je výrazne rýchlejší a teplota 
vo vnútornom priestore zostáva 
takmer konštantná. Optimálny doku-
mentačný softvér neustále zazname-
náva priebeh teploty a v prípade 
potreby integrované výstražné systé-
my pri prekročení definovaných hra-
ničných teplôt spustia alarm.

Úspornosť

Výkonný pri nízkej spotrebe
energie: Presné elektronické systé-
my, dynamický chladiaci systém a 
vysokoúčinná izolácia zabezpečujú 
nízke prevádzkové náklady a chrá-
nia životné prostredie. Vysoká kvali-
ta zariadení garantuje dlhú 
životnosť, funkčnú bezpečnosť a 
zabezpečuje ekonomicky a ekolo-
gicky trvale udržateľný rozvoj.

Spoľahlivosť

Všetky laboratórne zariadenia sú 
kvôli teplotnej stabilite skonštruova-
né na základe normy EN 60068-
3. Sú špeciálne koncipované na 
intenzívne, profesionálne použitie a 
vyhotovené s robustnou konštrukciou 
za použitia najkvalitnejších materiá-
lov dôkladne opracovaných do naj-
menšieho detailu. Príkladná kvalita 
zariadení je zabezpečená nároč-
nými testami. Všetky elektronické a 
chladiace komponenty sú navzájom 
zosúladené optimálnym spôsobom 
na dokonalé použitie v oblasti labo-
ratórií a medicíny.

Jednoduché čistenie

Hygiena a ľahké čistenie hrajú vo 
výskume, v laboratóriu a v oblasti 
medicíny mimoriadnu úlohu. 
Preto majú všetky zariadenia Lieb-
herr hlboké vnútorné nádoby na 
odkladanie s veľkými polomer-
mi stien, ktoré sa dajú ľahko čistiť. 
Vysokokvalitné tesnenie bráni kon-
denzácii a pomáha predchádzať 
hromadeniu špiny a prachu. Stabil-
né kolieska tiež zabezpečujú mož-
nosť ľahkého vyčistenia plôch pod 
zariadeniami. 

Bezpečnosť

Na uspokojenie najvyšších nárokov na 

spoľahlivosť a presné konštantné teplo-

ty disponujú zariadenia Liebherr integ-

rovanými výstražnými systémami: Pri 

neželaných výkyvoch teploty vás varu-

je optický a akustický alarm rovna-

ko ako pri otvorení dverí dlhšom ako 

jedna minúta. Optický alarm pri výpad-

ku elektrickej siete a alarm pri poruche 

snímača zabezpečujú ešte dodatoč-

nú bezpečnosť. Pomocou bezpotenci-

álového kontaktu sa zariadenia dajú 

spojiť s externým výstražným systémom. 

A pomocou sériového rozhrania RS 

485 sa dá v rámci dokumentačného a 

výstražného systému zapojiť do siete až 

20 zariadení. Aby sa pri alarme výpad-

ku siete nestratili dáta, napája akumu-

látor elektronické systémy 12 hodín (pri 

Mkv a MKUv), resp. 72 hodín (pri LKPv 

a LGPv). Možnosť kalibrácie zname-

ná ovládanie teploty v súlade s danými 

potrebami. Všetky parametre alarmu sú 

pri modeloch Mkv a MKUv prednasta-

vené podľa požiadaviek normy DIN 

58345.

Ľahký servis

Dlhá životnosť a spoľahlivosť sú v 
centre pozornosti pri výbere materi-
álov a vývoji zariadení Liebherr. Prí-
kladnú kvalitu a jednoduchú obsluhu 
zariadení zabezpečujeme náročný-
mi testami. Pri zariadeniach s chla-
diacimi komponentmi montovanými 
vo vrchnej časti sú tieto zabudované 
tak, aby boli ľahko dostupné. Pre 
pohodlnú obsluhu zostávajú funkčné 
dvere pri uhle otvorenia 90° otvore-
né, pri uhle menšom ako 60° sa 
automaticky zavrú. Vnútorný priestor 
sa dá ľahko vyčistiť. Okrem toho sa 
v ňom dajú variabilne umiestniť 
nosné rošty tak, aby sa miesto využi-
lo optimálne. Vrchné LED osvetlenie 
sa pri zariadeniach so sklenými dve-
rami zapína osobitne a zabezpeču-
je najlepšie možné osvetlenie 
priestoru. Takto rýchlo získate pre-
hľad o uskladnených liekoch a labo-
ratórnych vzorkách. 
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Najvyššia účinnosť a bezpečnosť 
pri najnižších teplotách.
Chladiace a zmrazovacie zariadenia na použitie v laboratóriu a pri výskume musia spĺňať 
obzvlášť vysoké požiadavky. Preto majú naše prístroje z pohľadu bezpečnosti, výkonnosti, udrži-
avania konštantnej teploty a pohodlného ovládania množstvo funkcií a prvkov výbavy, aby doká-
zali vždy dokonale uskladniť citlivé vzorky, chemikálie a výskumné materiály. A s novým radom 
chladničiek s ultra nízkymi teplotami (ULT) stanovujeme nové kritéria predovšetkým pri teplotách 
od - 40 °C do - 86 °C. Využite nízke prevádzkové náklady, udržateľné chladenie, rozmerný inte-
riér a množstvo bezpečnostných funkcií, ktoré ponúkajú chladničky s ultra nízkymi teplotami. Dôve-
rujte našim mnohoročným skúsenostiam v pozícii odborníkov na chladenie a zmrazovanie. Naše 
chladiace a zmrazovacie zariadenia vám ponúkajú bezpečnosť, na ktorej v laboratórnom a výs-
kumnom prostredí záleží – 24 hodín denne, 365 dní v roku.
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Odnímateľné vnútorné dvere z nehrdzavejúcej ocele

Odnímateľné vnútorné dvere z nehrdzavejúcej ocele zabraňujú 

strate chladu pri otvorení a navyše sa ľahko čistia. 

Vysokoúčinná izolácia

Kombinácia PU peny bez CFC s vákuovo izolovanými panelmi zaisťuje 

najlepšiu možnú izoláciu, aby sa zabránilo rýchlemu nárastu teploty.

Výstražné hlásenia v kritických situáciách

3-stupňový monitorovací systém pozostávajúci z integrovaného 

systémupoplašných správ o teplote, poruchách dverí alebo siete, 

rozšíriteľných funkcií, ako napríklad CO2 núdzové chladenie a online 

monitorovanie, zabezpečuje najlepšiu ochranu počas skladovania. V 

prípade výpadku siete bude elektronika okamžite napájaná 

integrovanými 12 V batériami. V kritických 

situáciách dostanete notifi káciu.

Integrovaná elektronika

Intuitívna elektronika s integrovanými hodinami s reálnym časom má možnosť presného nastavenia 

teploty na 1/10 °C. Ovládacie a zobrazovacie pole je necitlivé na nečistoty a ľahko sa čistí. 

Vďaka fl exibilným úpravám parametrov, ako sú nastavenia vyváženia a alarmu, 

sa dajú zariadenia ľahko a rýchlo prispôsobiť a kvalifi kovať pre príslušné aplikácie a potreby.

Koncept tesnenia dverí

Nový koncept tesnenia dverí, pozostávajúci z dvoch obvodových 

tesnení, umožňuje úplne utesnené zatvorenie dverí. 

Okrem toho to pomáha znižovať spotrebu energie. 

Tesnenia je možné vymeniť samostatne a bez náradia. 

ActiveGreen

Najmodernejšia technológia chladenia s klimaticky neutrálnymi 

chladiacimi prostriedkami a najnižšou spotrebou energie, medzi 

iným vďaka rozsiahlej, vákuovej tepelnej izolácii.

Interiér / odkladacie plochy / vnútorné dvere

Interiér, odkladacie priestory a vnútorné dvere sú 

vyrobené z ušľachtilej ocele, preto sa dajú ľahko čistiť. 

To umožňuje optimálnu hygienu. 

Flexibilne polohovateľné odkladacie plochy vyrobené z 

ušľachtilej ocele

Tri odkladacie priestory v interiéri, ktoré je možné voľne 

upravovať v krokoch po 24 mm, ponúkajú fl exibilitu pri 

presnom a šetrnom skladovaní. Ďalšie odkladacie plochy 

môžete doplniť voliteľne.

2x priechodka snímača 28 mm

S dvomi priechodkami snímača, vľavo hore a 

vľavo dolu, sa dajú osadiť systémy pre externé 

monitorovanie a zaznamenávanie údajov so 

samostatnými snímačmi v interiéri.

Integrovaná vykladacia rampa

Nie je potrebný vysokozdvižný vozík: Vykladacia rampa integrovaná do balenia 

pomáha pri zostavovaní zariadenia.

Ventil na vyrovnávanie tlaku

Keď sa dvere otvoria, výmena vzduchu vytvorí podtlak, čo sťažuje 

otváranie dverí pri opakovanom pokuse. Pomocou vyhrievaného 

tlakového vyrovnávacieho ventilu sa podtlak rýchlo vyrovná a dvere sa 

po niekoľkých sekundách dajú ľahko opäť otvoriť.

Prehľad výhod 

Mraznička s veľmi nízkou teplotou
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Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a monitorovacím systémom ako 

SmartMonitoring a bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na externé systémy 

pre varovanie na diaľku.
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Nízke generovanie tepla.

V porovnaní so staršími technológiami generuje efektívny kaská-

dový chladiaci systém s HC chladiacimi prostriedkami podstatne 

menej tepla. To šetrí náklady na tepelnú koncepciu klimatizácie 

miestnosti. Ak nie je možné odvádzať teplo prostredníctvom kli-

matizácie v miestnosti, je k dispozícii aj možnosť chladenia vodou.

Nízka spotreba energie.

Vo výskumných ústavoch patria mraziace zariadenia s veľmi nízkou 

teplotou medzi zariadenia s najvyššou spotrebou energie. Mraznič-

ky s veľmi nízkou teplotou značky Liebherr patria celosvetovo me-

dzi najúspornejšie modely na trhu. Účinný chladiaci systém v kom-

binácii s vysoko tlmiacimi vákuovými panelmi umožňuje efektívnu 

prevádzku, najlepšiu možnú úsporu energie a tým aj nízke pre-

vádzkové náklady. 

Bezpečné skladovanie pri najnižších teplotách
Mrazničky s veľmi nízkou teplotou (ULT) značky Liebherr stanovujú štandardy v teplotnom rozsahu -40 °C až - 86 °C Pokiaľ ide 
o bezpečnosť, výkon a jednoduchosť použitia, ponúkajú všetko, aby vyhoveli vysokým požiadavkám v laboratóriách a vedec-
kých inštitúciách. Využite nízke prevádzkové náklady, udržateľné chladenie, veľký vnútorný priestor s praktickými funkciami a 

Mrazničky s ultra nízkou teplotou

Mechanický zámok.

Mechanický zámok chráni uskladnené produkty pred neoprávneným 

prístupom.Dvere sa otvárajú pomocou ergonomickej a odolnej 

hliníkovej rukoväte.

Výstražné hlásenia v kritických situáciách.

Nerobte si starosti o bezpečnosť: Vďaka 3-stupňovému kontrolné-

mu systému, ktorý pozostáva z integrovaných poplašných hlásení 

o teplote, poruchách dverí alebo siete, rozšíriteľných funkcií, ako 

je núdzové CO2 a online monitorovanie a uložené vzorky sú vždy 

dobre chránené. V prípade výpadku napájania sa elektronika 

okamžite dodáva pomocou integrovaných 12 V batérií. Okrem 

toho budete v kritických situáciách oboznámení, aby ste poruchu 

rýchlo odstránili.

Pripojenie k dokumentačným a monitorovacím systémom.

Všetky zariadenia sú pre monitorovanie na diaľku vybavené 

bezpotenciálovým výstupom na alarm a ethernetovým 

rozhraním. Zariadenia ta môžete zapojiť do systému SmartMo-

nitoring. Cez integrované USB rozhrania sa dajú prečítať aj 

záznamy o teplotách a poplachoch. Voliteľne doplnkový výstup 

4-20 mA umožňuje zapojenie teplotnej hodnoty do existujú-

cich systémov na zaznamenávanie dát.

IQ, OQ, školenie.

Od kvalifi kácie pre inštaláciu (IQ) cez kvalifi káciu pre pre-

vádzku (OQ) až po školenie Vám ponúkame komplexnú a 

kvalifi kovanú pomoc pri inštalácii a uvedení do prevádzky. 

Vykonáme pre Vás rôzne kontroly alebo Vám na želanie nas-

tavíme špecifi cké parametre. Okrem toho priamo na mieste 

zaškolíme Váš personál do manipulácie s prístrojmi a zodpo-

vieme Vaše otázky ohľadom manipulácie s prístrojmi. V našom 

zakladači s dokumentmi navyše dostanete všetky dôležité in-

formácie k prístrojom.

početné bezpečnostné funkcie mrazničiek s veľmi nízkou teplotou. Dôverujte našim dlhoročným skúsenostiam špecialistu na chlade-
nie a mrazenie.

Minimálne výkyvy teplôt.

Aby sa zachovala kvalita uskladnených vzoriek, minimálne výkyvy 

teplôt sú veľmi dôležité. Mrazničky Liebherr s veľmi nízkou teplo-

tou majú extrémne malé výkyvy v zariadení, a to priestorovo aj ča-

sovo.
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Montážny servis pre núdzové chladenie s CO2.

Náš kvalifi kovaný montážny servis Vám pomôže pri odbornej 

inštalácii, ako aj pri pripojení príslušenstva. Napríklad aj pri 

zriadení núdzové chladenia s CO2.
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1 Priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m

Mrazničky s ultra nízkou teplotou

Mrazničky s ultra nízkou teplotou SUFsg 7001
MediLine

728 / 700 l

1204 / 1082 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C až +32 °C

1224 kJ/h

Chladenie vzduchom / Kaskádové chladenie

2

R 290 / R 170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C až −86 °C

Oceľ / biela

Oceľ / Ušľachtilá oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet) / áno

integrované, USB rozhranie

predinštalované

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

statický

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

3

Ušľachtilá oceľ

50 kg

6

528 / 336

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, kolieska so 

strmeňom vzadu

áno

2 x Ø 28 mm

k dispozícii / vpravo pevné

330 / 288 kg

pozri stranu 24

7790038

7790048

7790050 / 7790127

7790051

7790042

SUFsg 7001 Variant H72
MediLine

728 / 700 l

1204 / 1082 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C až +32 °C

1224 kJ/h

Chladenie vodou / Kaskádové chladenie

2

R 290 / R 170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C až −86 °C

Oceľ / biela

Oceľ / Ušľachtilá oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet) / áno

integrované, USB rozhranie

predinštalované

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

statický

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

3

Ušľachtilá oceľ

50 kg

6

528 / 336

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, kolieska so 

strmeňom vzadu

áno

2 x Ø 28 mm

k dispozícii / vpravo pevné

330 / 288 kg

pozri stranu 24

7790038

7790048

7790050 / 7790127

7790051

7790042

SUFsg 5001
MediLine

491 / 477 l

920 / 1082 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C až +32 °C

1188 kJ/h

Chladenie vzduchom / Kaskádové chladenie

2

R 290 / R 170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C až −86 °C

Oceľ / biela

Oceľ / Ušľachtilá oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet) / áno

integrované, USB rozhranie

predinštalované

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

statický

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

3

Ušľachtilá oceľ

50 kg

4

352 / 224

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, kolieska so s

trmeňom vzadu

áno

2 x Ø 28 mm

k dispozícii / vpravo pevné

280 / 247 kg

pozri stranu 24

7790038

7790048

7790049 / 7790070

7790051

7790042

SUFsg 5001 Variant H72
MediLine

491 / 477 l

920 / 1082 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C až +32 °C

1188 kJ/h

Chladenie vodou / Kaskádové chladenie

2

R 290 / R 170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

−40 °C až −86 °C

Oceľ / biela

Oceľ / Ušľachtilá oceľ

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet) / áno

integrované, USB rozhranie

predinštalované

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

statický

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

3

Ušľachtilá oceľ

50 kg

4

352 / 224

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, kolieska so 

strmeňom vzadu

áno

2 x Ø 28 mm

k dispozícii / vpravo pevné

280 / 247 kg

pozri stranu 24

7790038

7790048

7790049 / 7790070

7790051

7790042

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní

Teplota okolia

Tepelný výkon

Systém uvoľňovania tepla / Technológia chladenia

Chladiaci okruh

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu ¹

Prípojná hodnota

Frekvencia / napätie

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí / Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia / Ukazovateľ teploty

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

Dátový záznamník

SmartCoolingHub

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Chladiaci systém

Vychladenie +22  °C na −80  °C

Ohriatie −80  °C na −60  °C / na 0  °C

Počet / maximálny počet odkladacích plôch

z toho prestaviteľných

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Počet políc na jednu vsuvku

Max. počet kryoboxov 50 mm / 75 mm

Valčeky

Vymeniteľné tesnenie dverí

Priechodka snímača

Zámok / Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Stojany pre kryoboxy

Súprava 36 kusov kryoboxov

Záložný systém CO2

Police z ušľachtilej ocele / penové vnútorné dvere

Kryt hlavného vypínača vrátane zámku

4-20 mA analógový výstup
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Pohodlné a teplotne odolné skladovacie systémy na prehľadné uskladnenie vzoriek. Dostupné vo vyhotovení z hli-

níka alebo ušľachtilej ocele-Stojan pre 5 x 4 alebo 6 x 4 50 mm boxy a ako stojan so zásuvkami z ušľachtilej ocele 

pre 5 x 4 alebo 6 x 4 50 mm boxy.

Stojany pre kryoboxy

4-20 mA rozhranie uvádza vnútornú teplotu ako hodnotu prúdu, aby sa mohla napríklad importovať do nezávislého 

systému na zaznamenávanie alebo monitorovanie vnútornej teploty. 

Ochrana proti neúmyselnému vypnutiu alebo manipulácii s hlavným vypínačom.

Na bezpečné skladovanie a prepravu cenných vzoriek s pevnou mriežkou 9 x 9. Robustné a teplotne odolné 

kartónové boxy sú k dispozícii v súprave 36 kusov.

Záložný systém CO2 zaisťuje, že v prípade výpadku siete sa uložené vzorky budú ďalej chladiť až 72 hodín. 

Fľaša s CO2 nie je súčasťou príslušenstva. 

Záložný systém CO2

Kryt hlavného vypínača vrátane zámku

4-20 mA analógový výstupKryoboxy

Doplnkové robustné police z ušľachtilej ocele pre fl exibilné a individuálne rozdelenie vnútorného priestoru. 

Penové vnútorné dvere zaručujú najlepšiu možnú izoláciu a teplotnú stabilitu a tým zabezpečujú efektívne chladenie 

a nižšiu spotrebu energie.

Police z ušľachtilej ocele / penové vnútorné dvere

Hliníkový skriňový stojan 5 x 4 7790003 Nerezový skriňový stojan 5 x 4 7790027

Hliníkový skriňový stojan 6 x 4 7790014 Nerezový skriňový stojan 6 x 4 7790028

Hliníkový skriňový stojan 5 x 4 + kryobox 7790015 Nerezový skriňový stojan 5 x 4 + zásuvky 7790031

Hliníkový skriňový stojan 6 x 4 + kryobox 7790025 Nerezový skriňový stojan 6 x 4 + zásuvky 7790032

Nerezový skriňový stojan 5 x 4 + kryobox 7790029 Nerezový skriňový stojan 5 x 4 + kryobox + zásuvky 7790033

Nerezový skriňový stojan 6 x 4 + kryobox 7790030 Nerezový skriňový stojan 6 x 4 + kryobox + zásuvky 7790036
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Príslušenstvo
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Chladiace a zmrazovacie 
zariadenia pre výskum a laboratóriá: 
Naším kritériom je dokonalosť.
Nezáleží, či ide o biotechnológie, farmaceutický výskum alebo zdravotníctvo – naše profesionálne chla-
diace a zmrazovacie zariadenia na použitie v laboratóriách alebo pri výskume sa používajú všade tam, 
kde sa kladú mimoriadne vysoké požiadavky na bezpečnosť skladovania a udržanie konštantnej teplo-
ty. Integrované optické a akustické poplašné systémy ponúkajú optimálnu bezpečnosť tým, že hlásia 
prevádzkové stavy a odchýlky. Precízna elektronika umožňuje nastaviť teplotu na stupeň presne a v kom-
binácii s vysoko účinnou izoláciou a efektívnym systémom chladenia vytvára optimálne podmienky na 
skladovanie. Najkvalitnejšie materiály a dokonale zosúladené komponenty a funkčné diely zaručujú vyso-
kú kvalitu, dlhú životnosť a neustálu efektivitu našich prístrojov. V laboratórnom a výskumnom prostredí je 
pre nás kritériom slovo optimum. 
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Prehľad výhod

Pomocou elektroniky s integrovanými 

hodinami s reálnym časom je možné 

nastaviť teplotu presne na 1/10 °C

.

Dynamický chladiaci systém s dvojitou ventiláciou v spojení s optimálnym prívodom 

vzduchu sa stará o maximálne teplotnú stabilitu vo vnútornom priestore.

Pri chladiacich a mraziacich zariadeniach vzniká pri otváraní dverí výmena vzduchu 

podtlak – v dôsledku čoho sa dvere pri opakovanom otváraní len ťažko otvárajú. 

Pomocou ventilu vyrovnávania tlaku sa bude podtlak 

rýchlo vyrovnávať, čím je možné dvere znova ľahko otvárať.

Rozmrazenie horúcim plynom podľa dopytu a času  umožní veľmi krátke časy rozmraze-

nia. Aby sa dodatočne zlepšila teplotná stabilita počas rozmrazenia, je krátko predtým mini-

málne znížená vnútorná teplota, aby sa vytvorila rezerva chladu.

Pri otvorení dverí dlhšom ako 1 minútu 

varujú opticky a akusticky Alarm. 

Alarm teploty a alarm pri výpadku elektrickej energie poukazujú na 

prekročenie alebo nedodržanie teploty, 

ako aj na alarm výpadku siete.

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s vnútornými komorami z nerezovej ocele

Konštrukčné rady LKPv a LGPv sú 

sériovo vybavené kolieskami, na fl exi-

bilné používanie v závislosti od miestnosti 

a na ľahké čistenie pod zariadeniami. 

Integrovanou možnosťou kalibrácie môže používateľ 

prispôsobiť riadenie teploty vlastným špecifi ckým potrebám.
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Integrované úložisko dát disponuje 

zaznamenávaním teploty Min./ Max.

Chladiace komponentysú bezpečné 

a ľahko dostupné v oblasti veka 

Laboratórne zariadenia disponujú mož-

nosťou otvoru (priemer 7,0 mm) v oblasti 

veka, za účelom pripojenia nezávislého 

teplotného snímača výrobkov. 

V prípade alarmu výpadku siete bude elektronika ihneď zásobovaná integrovaným 

12 V akumulátorom. To znamená, že aj v prípade výpadku elektriny sú teploty v interiéri 

nepretržite zaznamenávané po dobu ďalších 72 hodín, integrovaným úložiskom dát.

Pre zvýšenie využiteľnej kapacity vnútornej nádoby sa nachádzajú funkčné časti ako 

ventilátory a výparníky úsporne mimo chladiaceho priestoru. 

Hladké vnútro z vysoko kvalitnej chróm-

niklovej ocele sa ľahko čistí a umožňuje 

optimálnu hygienu.

Funkčné dvere zostávajú pre pohodlnú 

obsluhu otvorené pod otváracím uhlom 

90° a automaticky sa zatvárajú pri uhle 

pod 60°.

Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a monitorovacím systémom ako SmartMonitoring a 

bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na externé systémy pre varovanie na diaľku.

Modely LKPv 1420 / LKPv 1423 / LGPv 1420 sa kvôli jednoduchšej preprave dajú demontovať 

a potom znova namontovať. Musí to bezpodmienečne vykonať vyškolený technik.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na príslušné predajné miesto Liebherr.
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Integrovaná elektronika.

Intuitívna elektronika s integrovanými hodinami s reálnym ča-

som disponuje možnosťou presného nastavenia teploty s pres-

nosťou na 1/10 °C. Fóliová klávesnica je chránená pred zne-

čistením a ľahko sa čistí - je vhodná pre najväčšie nároky v 

laboratóriu. 

Integrované výstražné systémy.

Optický a akustický alarm vás varuje pri odchýlkach teplo-

ty. Pri otvorení dverí dlhšom ako jedna minúta sa spustí alarm 

rovnako ako aj pri prerušení dodávky elektrickej energie.

Integrované úložisko dát.

Min. a max. hodnoty sa dajú uložiť až na 41 dní, okrem toho 

je možné zaznamenať a nechať si zobraziť posledné tri výpad-

ky elektrickej siete a alarmy kvôli odchýlke teploty.

Presné jednobodové kalibrovanie.

Na mimoriadne presné riadenie teploty disponujú laboratórne 

zariadenia s elektronickým ovládaním riadením jednobodovou 

kalibráciou. Toto umožňuje kompenzáciu medzi nastavenou a 

skutočnou teplotou vnútorného priestoru. Vyrovnávacia korek-

túra sa dá zakaždým meniť po krokoch 0,1 K.

Napájanie elektroniky nezávislé od elektrickej siete.

Pri alarme výpadku siete prevezme napájanie elektroniky aku-

mulátor. Tým pádom sa teplota vnútorného priestoru monito-

ruje ďalších 72 hodín. 

Rovnako zostane pri napojení na externé výstražné a doku-

mentačné systémy zachovaný prenos dát. 

Externý snímač teploty výrobkov.

Laboratórne zariadenia disponujú možnosťou otvoru (prie-

mer 7,0 mm) vo vrchnej časti na integráciu snímača teploty do 

vnútorného priestoru.  

Maximálna konštantnosť teploty.

Dynamický chladiaci systém s dvojitou ventiláciou zabezpeču-

je vo vnútornom priestore maximálnu teplotnú stabilitu. Veľmi 

krátke rozmrazovacie cykly umožňujú takmer konštantnú tep-

lotu vnútorného priestoru počas fáz rozmrazovania. Všetky la-

boratórne zariadenia sú kvôli teplotnej stabilite a konštantnosti 

skonštruované na základe normy EN 60068-3.

Energeticky úsporné rozmrazovanie horúcim plynom.

Rozmrazovanie je menej časté a rýchlejšie: Riadiaca jednotka 

vypočíta na základe doby prevádzky kompresora optimálne cykly 

rozmrazovania. Potom sa chladiace zariadenia rozmrazia iba za 

8 minút a mraziace zariadenia iba za 12 minút. Krátko predtým 

sa teplota vnútorného priestoru mierne zníži a zostane tak počas 

celého procesu rozmrazovania takmer konštantná.

Kvalita v každom detaile
Zariadenia radu MediLine disponujú mnohými prvkami výbavy určenými na zabezpečenie bezpečnosti uskladňovaných pro-
duktov a teplotnej stability vo vnútornom priestore. Vysokokvalitné materiály a dokonalé opracovanie, mimoriadne výkonné 

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s vnútornými komorami z nerezovej ocele

Zariadenia s polovičnými dverami.

Rýchly prístup, nízka strata chladu, zachovanie kvality tovarov: Predo-

všetkým vo farmaceutickom priemysle alebo v laboratóriu s častým 

otváraním dverí vám jasnú výhodu poskytnú zariadenia s polovičný-

mi dverami. V nich sa skladujú často používané vzorky alebo prepa-

ráty kvôli rýchlemu prístupu k nim v hornej časti zariadenia, pričom v 

spodnej časti zostáva veľa miesta na skôr zriedka používané materiá-

ly a suroviny. Vďaka polovičným dverám s automatickým uzatváracím 

mechanizmom unikne pri otvorení len malá časť chladného vzduchu, 

čo napomáha teplotnú stabilitu a tým pádom dlhodobé udržanie kvali-

ty skladovaného materiálu.

chladiace komponenty a dokumentačné a výstražné funkcie sa postarajú o optimálne skladovanie citlivých vzoriek, chemikálií 
a výskumných materiálov.

30 min
Elektrické 

rozmrazovanie

Výhody rozmrazovania horúcim plynom
Doba stúpania teploty sa skráti

Hodiny

10 min
Rozmrazovanie 
horúcim plynom

Externá dokumentácia teploty a alarmov.

Laboratórne zariadenia sú vybavené sériovým rozhraním 

RS 485, cez ktoré viete zosieťovať až 20 zariadení s Smart-

CoolingHub a zapojiť ich tak do systému SmartMonito-

ring, respektíve ich používať s externým dokumentačným a 

poplašným systémom. Zariadenia okrem toho disponujú bez-

potenciálovým kontaktom na prenos alarmu do externého 

systému diaľkového varovania. 
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Laboratórne chladiace zariadenia s vnútornými komorami z nerezovej ocele

1 merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach. 2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

Laboratórne chladiace zariadenia
s vnútornými komorami z nerezovej ocele

LKPv 1423
MediLine

1397 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1500

820 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

dynamický

automatický

0 °C až +16 °C

3,8 °C / 3,9 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

8

1236 / 640

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

valčeky vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vľavo pevné / vpravo pevné

266 / 221 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LKPv 1420
MediLine

1366 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

714 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.5 A

dynamický

automatický

−2 °C až +16 °C

3,6 °C / 2,9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

8

1236 / 640

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

valčeky vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vľavo pevné / vpravo pevné

247 / 201 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LKPv 8420
MediLine

855 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

603 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

−2 °C až +16 °C

2,1 °C / 1,8 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

620 / 800

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

175 / 145 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6523
MediLine

617 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1500

571 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

0 °C až +16 °C

2,0 °C / 1,6 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

4

533 / 650

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

163 / 136 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6520
MediLine

602 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

497 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

−2 °C až +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

533 / 650

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

152 / 126 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LKPv 6527
MediLine

598 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

688 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

−2 °C až +16 °C

1,8 °C / 1,0 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky 

elektrickej energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

533 / 650

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

155 / 129 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

Brutto objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

vnútorné o svetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Valčeky

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Vodiaca lišta v tvare U vpravo

Vodiaca lišta v tvare U vľavo

Nožný pedálový otvárač

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Snímač teploty výrobkov NTC

Súprava Side-by-Side
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Laboratórne mraziace zariadenia 
s vnútornými komorami z nerezovej ocele

1 merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

2 Nastavený teplotný rozsah platí pri maximálnej teplote okolia + 30 °C

3  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

4  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

Laboratórne mraziace zariadenia s vnútornými komorami z nerezovej ocele

LGPv 1420 MediLine

1366 l

1430 / 830 / 2160

1236 / 650 / 1550

2654 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.5 A

dynamický

automatický

−9 °C až −26 °C

4,3 °C / 6,7 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

8

1236 / 640

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

valčeky vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vľavo pevné / vpravo pevné

253 / 207 kg

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

9901947

LGPv 8420 MediLine

855 l

790 / 980 / 2160

620 / 850 / 1550

1739 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

dynamický

automatický

−9 °C až −35 °C ²

4,5 °C / 5,7 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

620 / 800

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

183 / 151 kg

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

9901947

LGPv 6520 MediLine

602 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

1367 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

dynamický

automatický

−9 °C až −35 °C ²

2,9 °C / 3,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

533 / 650

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

158 / 133 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

9901947

LGPv 6527 MediLine

598 l

700 / 830 / 2160

533 / 650 / 1550

2019 kWh

+10 °C až +40 °C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

dynamický

automatický

−9 °C až −35 °C ²

2,9 °C / 3,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Chrómniklová oceľ

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení dodávky elektrickej 

energie na 72 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

533 / 650

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Lišta na rukoväť

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

162 / 136 kg

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

Brutto objem

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ³ / max. flukácia 4

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Valčeky

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Vodiaca lišta v tvare U vpravo

Vodiaca lišta v tvare U vľavo

Nožný pedálový otvárač

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Snímač teploty výrobkov NTC

Súprava Side-by-Side
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Prehľad výhod

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia a laboratórna kombinácia chladiaceho a mraziaceho zariadenia s vnútornými komorami z plastu

 Presná elektronika s digitálnym ukazovateľom teploty umožňuje

presné nastavenie teploty. Integrované úložisko dátdokumentuje vo 

forme dátumu, času a doby trvania zakaždým posledné tri udalosti, 

pri ktorých sa spustil alarm kvôli teplote a pri ktorých vypadla 

elektrická sieť. Príslušné údaje je možné vyvolať pomocou funkcie 

AlarmLog a je možné prečítať ich na políčku displeja.

Samostatne zapínateľné, efektívne LED vnútorné osvetleniepri 

Laboratórnych chladiacich zariadeniach LKv 3913 a LKUv 1613 so sklenenými dverami.

Bezškárová vnútorná komora z plastu

je mimoriadne nenáročná na ošetrovanie, ľahko 

sa čistí a umožňuje optimálnu hygienu.

Možnosť implementácie pre integráciu voliteľne dostupného NTC snímača teploty výrobkov, 

alebo nezávislého snímača teploty PT 100 alebo podobných meracích prístrojov.

Robustné plastom potiahnuté podporné rošty 

je možné zaťažiť až do 45 kg, sú jednoducho 

výškovo prestaviteľné a môžu sa pri uhle 

otvorených dverí 90° vybrať.

Pri laboratórnej kombinácii chladiaceho a 

mraziaceho zariadenia LCv 4010 je možné 

zásuvky ľahko vybrať pomocou integrovaných 

úchytov. Zásuvky majú priehľadnú prednú časť 

kvôli dobrému prehľadu tovaru.

Jednobodové kalibrovanie na presné riadenie teploty. Toto umožňuje kompenzáciu medzi na-

stavenou teplotou a skutočnou teplotou vnútorného priestoru.

Dynamický chladiaci systém zabezpečuje v spojení s presnou elektronikou maximálnu 

teplotnú stabilitu a vysokú konštantnosť teploty vnútorného priestoru. 

Samozatváracie dvere zabraňujú strate chladu 

a prispievajú k teplotnej stabilite zariadení. 

Integrovaný zámok je veľmi robustný a chráni 

vzorky a tovary pred neželaným prístupom. 

Už žiadne rozmrazenie vďaka technológii NoFrost (len pri LGv zariadeniach). 

Cirkulujúce chladenie viaže vlhkosť na výparníku, krátke fázy cyklického rozmrazenia 

zabezpečujú, že je odvádzaná von z interiéru. Výhoda: Nie je potrebné nepríjemné pre-

miestnenie chladených materiálov tak ako pri manuálnom rozmrazení – pre komfortné, 

bezpečné skladovanie a skladovanie bez ľadu.

Integrovaný zámok je veľmi robustný a chráni uskladnené 

produkty pred neželaným prístupom.

Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a 

monitorovacím systémom ako SmartMonitoring a 

bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na 

externé systémy pre varovanie na diaľku.
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Kvalita v každom detaile
Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia Liebherr radu MediLine sú ideálnym riešením, ak sú k dispozícii len malé priestory na ich 
umiestnenie alebo ak sa má zariadenie integrovať pod stolovú dosku. Program zahŕňa samostatne stojace aj pod stôl integrovateľné chla-
diace zariadenia so sklenými alebo izolačnými dverami. Pomocou presnej elektroniky sa dá teplota nastaviť s presnosťou na jeden stupeň. 
Dynamický chladiaci systém zabezpečuje veľkú konštantnosť teploty. Integrované výstražné systémy zabezpečujú bezpečné skladovanie.

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia a laboratórna kombinácia chladiaceho a mraziaceho zariadenia s vnútornými komorami z plastu

Externý snímač teploty výrobkov.

Laboratórne zariadenia disponujú možnosťou otvoru (priemer 

10 mm) na zadnej stane na integrovanie teplotného snímača 

do vnútorného priestoru.

Bezpečnostné zariadenie.

Aby teplota v prípade poruchy neklesla pod +2 °C a ochránili 

sa citlivé produkty, disponujú laboratórne chladiace zariadenia 

dodatočným bezpečnostným zariadením.

Maximálna konštantnosť teploty.

Dynamický chladiaci systém zabezpečuje v spojení s presnou 

elektronikou maximálnu teplotnú stabilitu. Všetky laboratórne 

zariadenia sú kvôli optimálnej konštantnosti teploty skonštruo-

vané podľa EN 60068-3.
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Laboratórne chladiace zariadenia s vnútornými komorami z plastu

1  merané pri teplote okolia + 25 °C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich 

a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach.

2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

Laboratórne chladiace zariadenia 
s vnútornými komorami z plastu

Externá dokumentácia teploty a alarmov.

Laboratórne zariadenia sú vybavené sériovým rozhraním RS 485, 

cez ktoré viete zosieťovať až 20 zariadení s SmartCoolingHub 

a zapojiť ich tak do systému SmartMonitoring, respektíve ich 

používať s externým dokumentačným a poplašným systémom. 

Zariadenia okrem toho disponujú bezpotenciálovým kontaktom 

na prenos alarmu do externého systému diaľkového varovania. 

LKv 5710
MediLine

583 / 540 l

751 / 750 / 1844

634 / 538 / 1500

438 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

3,8 °C / 3,1 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

5

634 / 518

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

100 / 91 kg

7113485

9590387

9094502

LKv 3913
MediLine

386 / 332 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

5,6 °C / 4,7 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne 

zapínateľné

5

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

88 / 82 kg

7113333

9590241

9590387

na požiadanie

9590380

LKv 3910
MediLine

361 / 333 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

4,1 °C / 3,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

5

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

70 / 65 kg

7113333

9590241

9590231

9590387

na požiadanie

9590380

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

vnútorné o svetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Valčeky

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Kryt výparníka biely

Nastavovacie pätky

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)

Nožný pedálový otvárač

Kolieskové koľajničky
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Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s vnútornými komorami z plastu Laboratórna kombinácia chladiaceho a mraziaceho zariadenia s vnútornými komorami z plastu

1  merané pri teplote okolia + 25 °C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach. 2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

Laboratórna kombinácia chladiaceho a mrazia-
ceho zariadenia s vnútornými komorami z plastu

Laboratórne chladiace a mraziace zaria-
denia s vnútornými komorami z plastu

LKUv 1613
MediLine

152 / 132 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

5,1 °C / 4,9 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne zapínateľné

3

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

45 / 43 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

9590387

na požiadanie

LKUv 1610
MediLine

142 / 133 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

4,3 °C / 4,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

3

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

39 / 37 kg

7113333

9592697

9590521

9590523

9590387

na požiadanie

LGv 5010
MediLine

478 / 337 l

751 / 750 / 1844

602 / 520 / 1224

1245 kWh

+16 °C až +35 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

dynamický / automatický

−9 °C až −35 °C

5,8 °C / 4,9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

602 / 485

Rošty potiahnuté plastom

60 kg

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

8 / 2

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

124 / 114 kg

7112059

9591493

9590387

9094502

LCv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / statický

automatický / manuálny

+3 °C až +16 °C / −9 °C až −30 °C

5,2 °C / 7,9 °C

5,7 °C / 5,5 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

440 / 409

Rošty potiahnuté plastom / Sklo

45 kg / 24 kg

3

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

90 / 84 kg

7113333

9590391

9590407

9590387

9592756

na požiadanie

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

vnútorné o svetlenie

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Valčeky

Zásuvky / Počet košov

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere / Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt pokovaný

Podperný rošt potiahnutý plastom

Spojovací rám biely

Kolieskové koľajničky

Kryt výparníka biely

Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Nožný pedálový otvárač

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)

Obsah brutto / užitočný obsah chladiaca časť

Obsah brutto / užitočný obsah mraziaca časť

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) chladiaca časť

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) mraziaca časť

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém chladiaca časť / mraziaca časť

Proces odmrazovania chladiaca časť / mraziaca časť

Teplotný rozsah chladiaca časť / mraziaca časť

Gradient ² chladiaca časť / mraziaca časť

Max. flukácia ³ chladiaca časť / mraziaca časť

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy chladiaca časť

Využiteľné odkladacie plochy 

v mm (Š / H) chladiaca časť

Materiál odkladacích plôch chladiaca časť / mraziaca časť

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy chladiaca časť / mraziaca časť

Zásuvky mraziaca časť

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom pre chladiacu časť

Kryt výparníka biely pre chladiacu časť

Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Kolieskové koľajničky

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)
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Prehľad výhod

Laboratórne zariadenia s elektronickým riadením ponúkajú jednobodové 

kalibrovanie na presné riadenie teploty. Toto umožňuje kompenzáciu medzi 

nastavenou teplotou a skutočnou teplotou vnútorného priestoru.

Tesnenia dverí sú vymeniteľné.

Samozatváracie dverezabraňujú strate chladu a prispievajú 

k teplotnej stabilite zariadení. Integrovaný zámok je veľmi 

robustný a chráni vzorky a tovary pred neželaným prístupom. 

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s elektronickým riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii
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Sklenené poličky laboratórnych chladiacich zariade-

ní s vnútorným priestorom chráneným proti explózii sú 

výškovo-nastaviteľné a pri uhle otvorených dverí 90° 

sa dajú ľahko vybrať.

Pri laboratórnej kombinácii chladiaceho a mraziaceho 

zariadenia Lcexv je možné zásuvky ľahko vybrať 

pomocou bočných integrovaných úchytov. Zásuvky 

majú priehľadnú prednú časť kvôli dobrému 

prehľadu tovaru.

Možnosť implementácie pre integráciu nezávislé-

ho snímača teploty výrobkov (napríklad voliteľne do-

stupného NTC snímača teploty výrobkov alebo 

podobných meracích prístrojov).

Bezškárová vnútorná komora z plastu je mi-

moriadne nenáročná na ošetrovanie, ľahko sa 

čistí a umožňuje optimálnu hygienu.

Elektronika s digitálnym ukazovateľom teploty 

umožňuje presné nastavenie teploty.

Všetky laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s vnútorným priestorom 

chráneným proti explózii sú testované podľa smernice 2014/34/EÚ (ATEX).

Presná elektronika disponuje integrovaným 

úložiskom dát. Toto okrem iného dokumentuje 

maximálne a minimálne vnútorné teploty.

Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a 

monitorovacím systémom ako SmartMonitoring a 

bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na 

externé systémy pre varovanie na diaľku.
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Maximálna konštantnosť teploty.

Chladiace systémy laboratórnych chladiacich a mraziacich za-

riadení zabezpečujú v spojení s presnou elektronikou maximál-

nu teplotnú stabilitu. Aby teplota v prípade poruchy neklesla 

v chladiacich zariadeniach pod +2 °C, sú vybavené poistným 

termostatom. Všetky laboratórne zariadenia s elektronickým 

riadením sú skonštruované kvôli maximálnej teplotnej stabilite 

a optimálnej konštantnosti teploty podľa EN 60068-3.

Integrované výstražné systémy.

Optické a akustické výstražné systémy vás varujú pri odchýl-

kach teploty alebo nezatvorených dverách. Všetky paramet-

re alarmu sa dajú nastaviť individuálne. Tak sa dá nastaviť one-

skorenie alarmu po otvorení dverí v rozsahu od 1 do 5 minút. 

Okrem toho disponujú laboratórne zariadenia s elektronickým 

riadením optickým alarmom pre prípad výpadku elektrickej sie-

te alebo poruchy senzora.

Kvalita v každom detaile
Špeciálne na skladovanie explozívnych a ľahko zápalných látok v chemickom priemysle alebo v špeciálnych laboratóriách 
ponúka Liebherr chladiace a mraziace zariadenia s vnútorným priestorom chráneným proti explózii. Komory pritom spĺňajú 
bezpečnostné požiadavky smernice 2014/34/EÚ (ATEX) a sú testované organizáciou pre posudzovanie zhody s normou 

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s elektronickým riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii

Elektronika.

Pomocou presnej elektroniky s digitálnym ukazovateľom tep-

loty sa dá teplota presne nastaviť. Prevádzkové stavy zariade-

nia sa zobrazujú pomocou symbolov. Na zabezpečenie hygieny 

v laboratórnej sfére je elektronika vstavaná a vybavená kláves-

nicou s fóliou.

Certifi kované podľa ATEX.

Všetky zariadenia s vnútorným priestorom chráneným proti ex-

plózii sú testované podľa smernice 2014/34/EU (ATEX). Vďaka 

klasifi kácii II 3G Ex nA II T6 sa zariadenia hodia na skladovanie 

explozívnych a ľahko zápalných látok v uzavretých nádobách.

Integrované úložisko dát.

Elektronika disponuje integrovaným úložiskom dát, ktoré 

dokumentuje maximálne a minimálne teploty vnútorného priestoru 

a vo forme dátumu, času a doby trvania zakaždým posledné tri 

udalosti, pri ktorých sa spustil alarm kvôli teplote alebo pri ktorých 

vypadla elektrická sieť. Tieto údaje sa dajú vyčítať z displeja.

Masívne sklené poličky.

Masívne sklené poličky sa dajú jednoducho výškovo presta-

viť a pri uhle otvorených dverí 90° pohodlne vybrať von. Za-

bezpečujú bezpečnú stojatú polohu chladených materiálov a 

je možné ich zaťažiť až 40 kg v chladiacej a 24 kg v mrazia-

cej časti. 

Externý snímač teploty výrobkov.

Laboratórne zariadenia s elektronickým riadením disponu-

jú možnosťou otvoru (priemer 10 mm) na zadnej strane na in-

tegráciu snímača teploty výrobkov vo vnútornom priestore.

ATEX electro-suisse SEV (Švajčiarsky zväz pre energetickú, elektrickú a informačnú techniku) podľa noriem EN 1127-1 a IEC 
60079-0, resp. IEC 60079-15. 

Presné jednobodové kalibrovanie.

Na mimoriadne presné riadenie teploty disponujú laboratórne 

zariadenia s elektronickým ovládaním  riadením jednobodovou 

kalibráciou. Toto umožňuje kompenzáciu medzi nastavenou a 

skutočnou teplotou vnútorného priestoru. Vyrovnávacia korek-

túra sa dá zakaždým meniť po krokoch 0,1 K.

Externá dokumentácia teploty a alarmov.

Laboratórne zariadenia sú vybavené sériovým rozhraním RS 485, 

cez ktoré viete zosieťovať až 20 zariadení s SmartCoolingHub 

a zapojiť ich tak do systému SmartMonitoring, respektíve ich 

používať s externým dokumentačným a poplašným systémom. 

Zariadenia okrem toho disponujú bezpotenciálovým kontaktom 

na prenos alarmu do externého systému diaľkového varovania. 
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Laboratórna kombinácia chladiaceho a mraziaceho zariadenia s elektronickým riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s elektronickým riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii

1 merané pri teplote okolia + 25 ° C a nastavenej teplote + 5 °C pri chladiacich a - 20 °C pri mraziacich zariadeniach. 2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

Laboratórna kombinácia chladiaceho a mraziaceho 
zariadenia s elektronickým riadením a vnútorným priesto-
rom chráneným proti explózii

Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia 
s elektronickým riadením a vnútorným priestorom 
chráneným proti explózii

LCexv 4010 MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

601 / 618 / 2003

440 / 441 / 1105

433 / 433 / 597

657 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / statický

automatický / manuálny

+3 °C až +16 °C / −9 °C až −30 °C

4,0 °C / 7,9 °C

3,9 °C / 5,5 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie / vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

440 / 409

Sklo / Sklo

40 kg / 24 kg

3

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

92 / 87 kg

9293629

9590145

9590387

9592756

9590391

na požiadanie

LKexv 3910 MediLine

360 / 344 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

316 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

5,5 °C / 5,1 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

5

440 / 420

Sklo

40 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

74 / 68 kg

9293629

9590380

9590241

9590231

9590387

na požiadanie

LKUexv 1610 MediLine

141 / 130 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

315 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+3 °C až +16 °C

3,9 °C / 4,8 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

3

440 / 420

Sklo

40 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

41 / 38 kg

9293629

9592697

9590521

9590523

9590387

na požiadanie

LGex 3410 MediLine

310 / 284 l

601 / 618 / 1840

420 / 400 / 1587

478 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

statický / manuálny

−9 °C až −30 °C

6,9 °C / 4,2 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

420 / 400

Dosky odparovača

24 kg

8

185

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

91 / 86 kg

9592756

9590231

9590145

9590387

na požiadanie

LGUex 1500 MediLine

139 / 129 l

601 / 618 / 820

454 / 450 / 663

338 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

statický / manuálny

−9 °C až −26 °C

6,6 °C / 3,3 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

454 / 450

Dosky odparovača

24 kg

3

1

149

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou 

mechanikou

k dispozícii

áno / vpravo vymeniteľné

45 / 42 kg

9592697

9590521

9590145

9590387

na požiadanie

Obsah brutto / užitočný obsah chladiaca časť

Obsah brutto / užitočný obsah mraziaca časť

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) chladiaca časť

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V) mraziaca časť

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém chladiaca časť / mraziaca časť

Proces odmrazovania chladiaca časť / mraziaca časť

Teplotný rozsah chladiaca časť / mraziaca časť

Gradient ² chladiaca časť / mraziaca časť

Max. flukácia ³ chladiaca časť / mraziaca časť

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia / Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy chladiaca časť

Využiteľné odkladacie plochy 

v mm (Š / H) chladiaca časť

Materiál odkladacích plôch chladiaca časť / mraziaca časť

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy chladiaca časť / mraziaca časť

Zásuvky mraziaca časť

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere / Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Sklená polička

Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Kolieskové koľajničky

Kryt výparníka biely

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Zásuvky

Počet košov

Výška priehradky v mm

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere / Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Sklená polička

Spojovací rám biely

Kolieskové koľajničky

Kryt výparníka biely

Nastavovacie pätky

Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)
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Modely LKexv sa dajú dobre rozpoznať 

podľa vonkajšieho krytu a sú trvalo 

označené podľa smernice 2014/34/EÚ 

(ATEX) vrát. informácie o čistení.
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Kvalita v každom detaile

Flexibilný a hygienický vnútorný priestor.

Bezškárová vnútorná komora z plastu je mimoriadne 

nenáročná na ošetrovanie, ľahko sa čistí a umožňuje 

optimálnu hygienu. Hlboko siahajúce vruby zabezpeču-

jú ochranu proti prevrhnutiu sklených poličiek a umožňujú 

súčasne fl exibilné výškové prestavenie.

Sklené poličky.

Sklené poličky zabezpečujú aj pri skladovaní malých predme-

tov ich optimálnu stabilitu a je možné ich zaťažiť až 40 kg.

Certifi kované podľa ATEX.

Modely LKexv sa dajú dobre rozpoznať podľa vonkajšie-

ho krytu a sú trvalo označené podľa smernice 2014/34/EÚ 

(ATEX) vrát. informácie o čistení. Vďaka klasifi kácii II 3G Ex 

nA II T6 sú zariadenia vhodné na uskladňovanie explozív-

nych a ľahko zápalných látok v uzavretých nádobách.

Nádoba na vodu z rozmrazenia.

Na dodržanie smernice ATEX 2014/34/EÚ je odvod rozto-

penej vody pri laboratórnych zariadeniach s ochranou vnú-

torného priestora proti explózii uzavretý. Voda vznikajúca 

pri automatickom rozmrazovaní sa zbiera v zbernej nádo-

be. Musíte ju preto pravidelne manuálne vyprázdňovať.

Bezškárová vnútorná komora z 

plastu veľkými polomermi rohov je 

mimoriadne nenáročná na ošetrovanie, 

ľahko sa čistí a umožňuje optimálnu 

hygienu.

Masívne sklené poličky sa dajú 

jednoducho výškovo prestaviť a pri 

uhle otvorených dverí 90° pohodl-

ne vybrať von. Zaručujú bezpečné dr-

žanie a je možné ich zaťažiťaž do 

40 kg.

Utesnený odvod roztopenej vody pri 

laboratórnych zariadeniach s ochranou 

vnútorého priestora proti explózii na do-

držanie smernice ATEX 2014/34/EÚ.

Integrovaný zámok je veľmi ro-

bustný a chráni uskladnené produkty 

pred neželaným prístupom.

Vymeniteľný doraz dverí pri modeloch 

LKexv umožní individuálne prispôsobe-

nie priestorovým podmienkam. V prípa-

de potreby je tiež možné 

ľahko vymeniť tesnenia dverí.

Prehľad výhod

Laboratórne chladiace zariadenia s mechanickým ovládaním a vnútorným priestorom chráneným proti explózii
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Laboratórne chladiace zariadenia s mechanickým ovládaním a vnútorným priestorom chráneným proti explózii

2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

1 merané pri teplote okolia + 25°C a nastavenej teplote + 5°C.

Laboratórne chladiace zariadenia s me-
chanickým ovládaním a vnútorným priesto-
rom chráneným proti explózii

LKexv 5400 MediLine

554 / 520 l

750 / 729 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

6,9 °C / 5,8 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

5

600 / 550

Sklo

40 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

84 / 77 kg

9293613

9086365

9590229

na požiadanie

LKexv 3600 MediLine

333 / 307 l

600 / 610 / 1641

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10 °C až +43 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

4,8 °C / 3,0 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

5

470 / 425

Sklo

40 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

64 / 59 kg

9293615

9086323

9590231

na požiadanie

LKexv 2600 MediLine

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

+10 °C až +40 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

6,4 °C / 5,5 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

4

470 / 425

Sklo

40 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

53 / 49 kg

9293615

9086323

9590231

na požiadanie

LKexv 1800 MediLine

180 / 160 l

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

328 kWh

+10 °C až +30 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+1 °C až +15 °C

10,2 °C / 7,4 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

mechanické ovládanie

vonkajšie digitálne

3

513 / 412

Sklo

40 kg

Ergonomická tyčová rukoväť

k dispozícii

vpravo vymeniteľné

41 / 38 kg

9293631

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

prestaviteľné odkladacie plochy

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Sklená polička

Podstavec s kolieskami

Nastavovacie pätky

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)
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Optický a akustický teplotný alarm 

varujú pri prekročení limitov teplot-

ných odchýlok. Parametre alarmu 

pre teplotný alarm je možné nasta-

viť individuálne. Do elektroniky za-

budované integrované úložisko dát 

s Min./ Max. teplotami dokumentu-

je eventuálne odchýlky teploty s dátumom, časom a dobou trvania alarmu. Okrem 

toho zabezpečuje elektronika vysokú úroveň stálosti teploty vo vnútornom priesto-

re. Všetky laboratórne truhlice sú skonštruované podľa normy EN 60068-3.

Prehľad výhod

Presná elektronika s digitálnym ukazovateľom teploty na presné nastavenie 

teploty. Umiestnenie na zadnej strane truhlice umožňuje, pripojenie elektroniky s 

externými systémami.

Laboratórne mraziace truhlice do - 45 °C

Systém StopFrost modelov LGT znižuje tvorenie námrazy vo 

vnútornom priestore a preparátov – to znamená zriedka 

potrebné rozmrazenie. Tiež po otvorení a zatvorení sa vyrovná 

vzniknutý podtlak vo veľmi krátkom čase, čo uľahčuje opätov-

né otvorenie truhlice.

Presná elektronika poskytuje maxi-

málnu teplotnú stabilitu a vyso-

kú úroveň stálosti teploty vo vnútor-

nom priestore.

Stabilný, jednodielny  kryt, ktorý sa ľahko čistí. Pánty je možné extrémne 

zaťažiť a sú určené na minimálne 50.000 otvorení.

Hliníková rukoväť modelov LGT je ob-

zvlášť robustná pre komerčné použitie. 

Všetky zariadenia je možné 

uzamknúť. 

Laboratórne mraziace truhlice disponujú jednobodovým kalib-

rovaním na presné riadenie teploty. 

Energeticky efektívne LED osvetlenie 

vnútorného priestoru je integrované v kry-

te a stará sa optimálne osvetlenie vnútor-

ného priestoru.

Možnosť implementácie (priemer 10 mm) pre 

integráciu voliteľne Dostupného NTC sníma-

ča teploty výrobkov, alebo nezávislého teplot-

ného snímača PT 100 alebo podobných mera-

cích prístrojov.

Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a monitorovacím systémom 

ako SmartMonitoring a bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na 

externé systémy pre varovanie na diaľku.
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Presné jednobodové kalibrovanie.

Na presné riadenie teploty disponujú laboratórne mrazia-

ce truhlice jednobodovým kalibrovaním. Toto umožňuje kom-

penzáciu medzi nastavenou a skutočnou teplotou vnútorné-

ho priestoru. Vyrovnávacia korektúra sa dá zakaždým meniť po 

krokoch 0,1 K.

Systém StopFrost.

Systém StopFrost pri modeloch LGT vám ponúka rozhodujúce 

výhody: Tvorenie námrazy v mraziacom priestore a na prepa-

rátoch sa zníži a je potrebné zriedkavejšie rozmrazovanie. Po 

otvorení a zatvorení veka truhlice sa vyrovná vznikajúci podtlak 

a laboratórnu truhlicu je možné opäť otvoriť bez námahy.

Externý snímač teploty výrobkov.

Laboratórne mraziace truhlice disponujú možnosťou otvoru 

(priemer 10 mm) na zadnej strane určeným na integráciu sní-

mača teploty výrobkov vo vnútorného priestore. 

Maximálna konštantnosť teploty.

Dynamický chladiaci systém zabezpečuje v spojení s presnou 

elektronikou maximálnu teplotnú stabilitu. 

Všetky laboratórne truhlice sú kvôli optimálnej konštantnosti 

teploty skonštruované podľa EN 60068-3.

Integrované výstražné systémy.

Optické a akustické výstražné systémy vás varujú pri odchýl-

kach teploty alebo nezatvorených dverách. Všetky paramet-

re alarmu sa dajú nastaviť individuálne. Tak sa dá nastaviť one-

skorenie alarmu po otvorení dverí v rozsahu od 1 do 5 minút. O 

dodatočnú bezpečnosť sa starajú optický alarm výpadku elek-

trickej siete a alarm poruchy snímača.

Elektronika.

Pomocou presnej elektroniky s digitálnym ukazovateľom tep-

loty sa dá teplota presne nastaviť. Prevádzkové stavy zariade-

nia sa zobrazujú pomocou symbolov. 

Na zabezpečenie hygieny v laboratórnej sfére je elektronika 

vstavaná a vybavená klávesnicou s fóliou.

Kvalita v každom detaile
Laboratórne mraziace truhlice Liebherr pre teploty do -45 °C môžete dostať v troch rozličných veľkostiach a sú určené špeci-
álne pre požiadavky vo výskume, laboratóriách, zdravotníctve a priemysle. Jednobodová kalibrácia zaručuje vysokú konštant-

Laboratórne mraziace truhlice do - 45 °C

Integrované úložisko dát.

Elektronika disponuje integrovaným úložiskom dát, ktoré dokumen-

tuje maximálne a minimálne teploty vnútorného priestoru a vo for-

me dátumu, času a doby trvania zakaždým posledné tri udalosti, 

pri ktorých sa spustil alarm kvôli teplote alebo pri ktorých vypadla 

elektrická sieť. Tieto údaje sa dajú vyčítať z displeja.

nosť teploty. Integrované výstražné systémy a externá dokumentácia teploty a alarmov prispievajú k bezpečnému skladovaniu 
vzoriek, chemikálií a skúmaných materiálov.

Externá dokumentácia teploty a alarmov.

Laboratórne zariadenia sú vybavené sériovým rozhraním 

RS 485, cez ktoré viete zosieťovať až 20 zariadení s 

SmartCoolingHub a zapojiť ich tak do systému SmartMonitoring, 

respektíve ich používať s externým dokumentačným a 

poplašným systémom. Zariadenia okrem toho disponujú 

bezpotenciálovým kontaktom na prenos alarmu do externého 

systému diaľkového varovania.
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Laboratórne mraziace truhlice do - 45 °C

2  Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

1 merané pri teplote okolia + 25 °C a nastavenej teplote - 45 °C.

Laboratórne mraziace truhlice 
do –45°C

LGT 4725 MediLine

441 / 418 l

1654 / 787 / 905

1445 / 500 / 650

1589 kWh

+10 °C až +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.5 A

statický

manuálny

−10 °C až −45 °C

3,5 °C / 1,8 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Hliník potiahnutý bielou

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

RS 485 / áno

predinštalované

100 mm

0

16

LED

Hliníkový profil

k dispozícii

92 / 76 kg

9590407

9590387

7113627

LGT 3725 MediLine

350 / 332 l

1379 / 787 / 905

1170 / 500 / 650

1069 kWh

+10 °C až +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

statický

manuálny

−10 °C až −45 °C

4,3 °C / 2,2 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Hliník potiahnutý bielou

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

RS 485 / áno

predinštalované

100 mm

0

13

LED

Hliníkový profil

k dispozícii

82 / 68 kg

9590407

9590387

7113627

LGT 2325 MediLine

215 / 201 l

1139 / 738 / 905

889 / 410 / 630

824 kWh

+10 °C až +30 °C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

statický

manuálny

−10 °C až −45 °C

4,7 °C / 1,9 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Hliník potiahnutý bielou

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

pamäť pri výpadku siete

RS 485 / áno

predinštalované

120 mm

0

10

LED

Hliníkový profil

k dispozícii

69 / 58 kg

9590407

9590387

7112317

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém

Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál krytu

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

Izolácia

Počet košov

Maximálny počet košov

vnútorné o svetlenie

Rukoväť

Zámok

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Kôš veľký 479×208×190 mm

Kôš malý 385×202×195 mm
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Príslušenstvo

Kvôli väčšej variabilite vo vnútornom priestore sa prípade potreby dajú dodatočne dodať doplnkové vodiace lišty v tvare U a rošty 

potiahnuté plastom. Stabilné rošty je možné extrémne zaťažiť hmotnosťou až 60 kg.

Na centrálnu dokumentáciu dát o priebehu teploty a udalostí so spusteným alarmom viacerých zariadení pomocou sériového 

rozhrania RS 485 je možné dostať špeciálny konvertor rozhrania vrátane dokumentačného softvéru LTM. Spolu môžete spojiť až 

20 laboratórnych zariadení a centrálne dokumentovať parametre z nich. Ako doplnkový prvok je možné prenos alarmu na externé 

zariadenie, resp. pravidelné správy o stave nakonfi gurovať až na tri e-mailové adresy. Pomocou štandardných konvertorov roz-

hraní je možné vytvoriť spojenie prepojených zariadení s PC cez WLAN alebo LAN. Softvérové požiadavky: PC s OS Windows® 

Na zachytávanie teploty výrobkov je možné ako doplnkové vybavenie pre laboratórne zariadenia s elektronickým riadením dostať 

Snímač teploty výrobkov NTC. Zaznamenané teploty výrobkov je možné načítať buď cez elektroniku alebo ich cez príslušné roz-

hranie RS 485 preniesť do externého dokumentačného systému.

Ako príslušenstvo je možné dostať Nožný pedálový otvárač pre prípady, keď nemáte voľné ruky. 

Kapitola: Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s vnútornými komorami z nerezovej ocele

Vodiace lišty v tvare U a rošty potiahnuté plastom

Konvertor rozhrania s dokumentačným softvérom

Snímač teploty výrobkov NTC

Nožný pedálový otvárač

Kapitola: Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia a laboratórna 
kombinácia a chladiaceho zariadenia s vnútornou komorou z plastu

Konvertor rozhrania s dokumentačným softvérom

Na centrálnu dokumentáciu dát o priebehu teploty a udalostí so spusteným alarmom viacerých zariadení pomocou sériového 

rozhrania RS 485 je možné dostať špeciálny konvertor rozhrania vrátane dokumentačného softvéru LTM. Spolu môžete spojiť až 

20 laboratórnych zariadení a centrálne dokumentovať parametre z nich. Ako doplnkový prvok je možné prenos alarmu na externé 

zariadenie, resp. pravidelné správy o stave nakonfi gurovať až na tri e-mailové adresy. Pomocou štandardných konvertorov roz-

hraní je možné vytvoriť spojenie prepojených zariadení s PC cez WLAN alebo LAN. Softvérové požiadavky: PC s OS Windows® 
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Súprava typu side-by-side sa ľahko montuje a umožňuje tak praktické využitie, ako aj vizuálne atraktívnu inštaláciu dvoch a 

viacerých zariadení vedľa seba. Okrem toho súprava side-by-side bráni vzniku kondenzácie a ľadu medzi dvoma zariadeniam, 

ktoré sa bez sady side-by-side umiestnenia vedľa seba.

Súprava Side-by-Side

Snímač teploty výrobkov NTC

Na zachytávanie teploty výrobkov je možné ako doplnkové vybavenie pre laboratórne zariadenia s elektronikou dostať Snímač 

teploty výrobkov NTC. Zaznamenané teploty výrobkov je možné načítať buď cez elektroniku alebo ich cez príslušné rozhranie 

RS 485 preniesť do externého dokumentačného systému.

Na ochranu uskladnených výrobkov pred neželaným prístupom sú pre laboratórne zariadenia s elektronikou je možné zakúpiť 

až 10 špeciálnych uzáverov. Takto môžu byť vo viacerých zariadeniach zabudované rôzne zámky tak, aby bol prístup k prísluš-

nému zariadeniu umožnený len zaň zodpovedným zamestnancom. 

Špeciálne uzávery

Ako príslušenstvo je možné dokúpiť spojovací rám, pomocou ktorého sa dajú modely LKUv 1613, LKUv 1610, LKUexv 1610 a 

LGUex 1500 navzájom kombinovať. Na malom priestore na ich umiestnenie môžete takto vytvoriť kombináciu zo zariadení so 

sklenými a izolačnými dverami alebo z chladiacich a mraziacich zariadení.

Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľaj-

ničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach. 

Spojovací rám

Na zvýšenie bezpečnosti je možné namontovať kryt výparníka. Tým sa zabezpečí, aby materiály citlivé na chlad neprišli do kon-

taktu s výparníkom. 

Kryt výparníka

Ako príslušenstvo je možné dostať nožný pedálový otvárač pre prípady, keď nemáte voľné ruky. 

Nožný pedálový otvárač

Na zabezpečenie jednoduchého a pohodlného čistenia priestoru pod zariadeniami je možné modely dovybaviť 30 mm vyso-

kými lištami s kolieskami alebo nastavovacími pätkami. Nastavovacie pätky sa dajú výškovo prestaviť od 115 mm do 170 mm.

Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľaj-

ničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach.

Kolieskové koľajničky a nastavovacie pätky

Na zachytávanie teploty výrobkov je možné ako doplnkové vybavenie pre laboratórne zariadenia s elektronickým riadením dostať 

Snímač teploty výrobkov NTC. Zaznamenané teploty výrobkov je možné načítať buď cez elektroniku alebo ich cez príslušné roz-

hranie RS 485 preniesť do externého dokumentačného systému.

Kapitola: Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s elektronickým 
riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii

Snímač teploty výrobkov NTC

Pre väčšiu variabilitu vo vnútornom priestore je možné v prípade potreby zariadenie dovybaviť roštami potiahnutými plastom. 

Stabilné rošty je možné extrémne zaťažiť hmotnosťou až 60 kg.

Rošty potiahnuté plastom
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Príslušenstvo

Na ochranu uskladnených výrobkov pred neželaným prístupom sú pre laboratórne zariadenia s elektronikou je možné zakúpiť 

až 10 špeciálnych uzáverov. Takto môžu byť vo viacerých zariadeniach zabudované rôzne zámky tak, aby bol prístup k prísluš-

nému zariadeniu umožnený len zaň zodpovedným zamestnancom.

Pre väčšiu variabilitu vo vnútornom priestore je možné v prípade potreby modely LCexv, LKexv a LKUexv dovybaviť doplnkovými 

sklenými poličkami. Sklené poličky vyhotovené z jednotabuľového bezpečnostného skla spĺňajú normy pre chladiace zariade-

nia chránené proti explózii podľa ATEX a je možné ich zaťažiť hmotnosťou až 40 kg.

Špeciálne uzávery

Sklené poličky

Konvertor rozhrania s dokumentačným softvérom

Na centrálnu dokumentáciu dát o priebehu teploty a udalostí so spusteným alarmom viacerých zariadení pomocou sériového 

rozhrania RS 485 je možné dostať špeciálny konvertor rozhrania vrátane dokumentačného softvéru LTM. Spolu môžete spo-

jiť až 20 laboratórnych zariadení a centrálne dokumentovať parametre z nich. Ako doplnkový prvok je možné prenos alarmu na 

externé zariadenie, resp. pravidelné správy o stave nakonfi gurovať až na tri e-mailové adresy. Pomocou štandardných konver-

torov rozhraní je možné vytvoriť spojenie prepojených zariadení s PC cez WLAN alebo LAN. Softvérové požiadavky: PC s ope-

račným systémom Windows® 
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Ako príslušenstvo je možné dokúpiť spojovací rám, pomocou ktorého sa dajú modely LKUexv a LGUexv, ale aj iné modely s 

možnosťou integrácie pod stôl navzájom kombinovať. Na malom mieste na ich umiestnenie je takto možné realizovať kombiná-

cie laboratórnych chladiacich a mraziacich zariadení. 

Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľaj-

ničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach.

Spojovací rám

Na zabezpečenie jednoduchého a pohodlného čistenia priestoru pod zariadeniami je možné modely dovybaviť 30 mm vyso-

kými lištami s kolieskami alebo nastavovacími pätkami. Nastavovacie pätky sa dajú výškovo prestaviť od 115 mm do 170 mm.

Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľaj-

ničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach.

Kolieskové koľajničky a nastavovacie pätky

Kryt výparníka

Na zvýšenie bezpečnosti je možné namontovať kryt výparníka. Tým sa zabezpečí, aby materiály citlivé na chlad neprišli do kon-

taktu s výparníkom. 

Kapitola: Laboratórne chladiace a mraziace zariadenia s elektronickým 
riadením a vnútorným priestorom chráneným proti explózii

Na ochranu uskladnených výrobkov pred neželaným prístupom je možné pre laboratórne zariadenia dokúpiť až 10 ďalších špe-

ciálnych uzáverov. Takto môžu byť vo viacerých zariadeniach zabudované rôzne zámky tak, aby bol prístup k príslušnému zaria-

deniu umožnený len zaň zodpovedným zamestnancom.

Na zabezpečenie fl exibilného využitia zariadení v rozličných priestoroch je možné dokúpiť pre modely Lkexv 5400, 3600 a 

2600 podstavec s kolieskami.

Na ľahké čistenie pod zariadeniami je možné modely Lkexv 5400, 3600 a 2600 dovybaviť nastavovacími pätkami. Tieto sa dajú 

výškovo prestaviť v rozmedzí od 115 mm do 170 mm.

Pre väčšiu variabilitu vnútorného priestoru je možné v prípade potreby dovybaviť modely Lkexv dodatočnými sklenými polič-

kami. Sklené poličky vyhotovené z jednotabuľového bezpečnostného skla spĺňajú normy pre chladiace zariadenia chránené proti 

explózii podľa ATEX a je možné ich zaťažiť hmotnosťou až 40 kg.

Sklené poličky

Podstavec s kolieskami

Nastavovacie pätky

Špeciálne uzávery

Kapitola: Laboratórne chladiace zariadenia s mechanickým ovládaním a vnútorným priestorom chráneným proti explóziám

Na zaznamenávanie teploty výrobkov je možné dokúpiť pre laboratórne mraziace truhlice Snímač teploty výrobkov NTC ako 

doplnkové vybavenie. Zaznamenané teploty výrobkov je možné načítať buď cez elektroniku alebo ich cez príslušné rozhranie RS 

485 preniesť do externého dokumentačného systému.

Kapitola: Laboratórne mraziace truhlice do -45°C
Snímač teploty výrobkov NTC

Konvertor rozhrania s dokumentačným softvérom

Na centrálnu dokumentáciu dát o priebehu teploty a udalostí so spusteným alarmom viacerých zariadení pomocou sériového rozhra-

nia RS 485 je možné dostať špeciálny konvertor rozhrania vrátane dokumentačného softvéru LTM. Spolu môžete spojiť až 20 labora-

tórnych zariadení a centrálne dokumentovať parametre z nich. Ako doplnkový prvok je možné prenos alarmu na externé zariadenie, 

resp. pravidelné správy o stave nakonfi gurovať až na tri e-mailové adresy. Pomocou štandardných konvertorov rozhraní je možné 

vytvoriť spojenie prepojených zariadení s PC cez WLAN alebo LAN. Softvérové požiadavky: PC s operačným systémom Windows® 

Flexibilný doplnok v podobe prídavných košov umožňuje lepší prehľad o uskladnených preparátoch a tým pádom k nim aj lepší 

prístup. 

Prídavné koše pre truhlice
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Chladiace zariadenia na 
uskladnenie liekov
Chladiace zariadenia na použitie v lekárňach, nemocniciach a lekárskych ambulanciách 
musia spĺňať mimoriadne vysoké požiadavky na uskladnenie liečiv. Chladiace zariade-
nia pre lieky Liebherr v súlade s DIN 58345 preto disponujú početnými funkciami a prvka-
mi vybavenia za účelom najlepšej možnej ochrany vysokokvalitných preparátov a citlivých 
liekov. Vstavaná elektronika umožňuje presnú reguláciu teploty a vytvára v spojení s vyso-
koúčinnou izoláciou a dynamickým chladiacim systémom optimálne skladovacie podmien-
ky. Integrované optické a akustické výstražné systémy varujú používateľa pri neželaných 
odchýlkach teploty. Chladiace zariadenia Liebherr ponúkajú bezpečnosť a stálosť, ktoré sú 
pri uskladňovaní liekov veľmi dôležité: 24 hodín denne, 365 dní v roku. 

Bezpečnosť podľa DIN 58345
Všetky zariadenia Liebherr na uskladnenie liekov zodpovedajú norme DIN 
„Chladiace zariadenia pre liečivá DIN 58345“. Tým sa zabezpečuje, 
aby sa zariadenia hodili špeciálne na uskladnenie liekov a ponúkali zodpovedným 
používateľom vysokú mieru bezpečnosti.

DIN 58345 zahŕňa nasledujúce základné požiadavky:
• Zachovanie prevádzkovej teploty od +2 °C do +8 °C
• Použitie pri teplotách okolia od +10 °C do +35 °C
• Emitovaný hluk menší ako 60 dB(A)
• Optické a akustické výstražné zariadenie pre alarmy pri vysokých a nízkych teplotách
• Príprava na zaznamenávanie prevádzkovej teploty
• Optický a akustický alarm pri alarme výpadku elektrickej siete na min. 12 hod.   
 (alarm pri výpadku elektrického prúdu)
• Bezpečnostný termostat na zabránenie teplotám pod +2 °C
• Mechanická zaťažiteľnosť pri vstavaní min. 100 kg/m²
• Uzavierateľné dvere
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Prehľad výhod

Podporné rošty potiahnuté plastom poskytujú 

oporu pre tovar, sú ľahko výškovo nastaviteľné a 

umožňujú optimálne využitie a vyrovnanie interiéru pre 

uskladnený tovar. Pri otvorení dverí o 90° je možné 

rošty ľahko vybrať von.

Bezškárová vnútorná komora z plastu je mimoriadne nenáročná na ošetrovanie, ľahko sa čistí a 

umožňuje perfektnú hygienu.

Kryt výparníka zabráni kontaktu uskladnených liekov s 

chladným krytom výparníka a ich poškodeniu.

Chladiace zariadenia na lieky zodpovedajú norme DIN 58345 na uskladnenie liečiv, čím je zabez-

pečený najvyšší štandard bezpečnosti výrobkov, ktoré kriticky reagujú na teplotu.

Chladiace zariadenia na lieky podľa DIN 58345

Na kontrolu a zachovanie podmienok skladovania: Pri 

prekročení alebo nedodržaní hraničných teplôt od 

+2 °C a +8 °C, otvorených dverí dlhšie ako 

1 minútu, ako aj pri alarme výpadku siete varujú 

optický a akustický alarm teploty a alarm pri výpadku 

elektrickej energie.

Možnosť implementácie (priemer 10 mm) 

pre integráciu externého snímača teploty výrob-

kov (napr. PT 100 alebo podobné meracie snímače), s 

cieľom optimálne integrovať existujúce monitorovacie 

systémy a zabezpečiť čo najlepšiu kontrolu teploty.

Presná elektronická regulácia disponuje ukazovateľom teploty s 

rozlíšením 1/10°C. To znamená, že sú vždy viditeľné aktuálne hodnoty 

vo vnútornom priestore.

Samostatne zapínateľné LED osvetlenie krytu pri 

chladiacich zariadeniach na lieky so sklenenými dverami MKv 3913 a 

MKUv 1613 umožňuje dobrý prehľad a prezentáciu 

uskladnených produktov.

Zapustená integrovaná elektronika disponujeintegrovaným úložiskom dát. 

Toto okrem iného dokumentuje maximálne a minimálne vnútorné teploty po 

prvom dosiahnutí požadovanej teploty, aby, aby sa zabezpečila jednoduchá 

dokumentácia podmienok skladovania. Min/Max úložisko môže zobrazovať až 

41 dní vyskytujúce sa minimálne a maximálne vnútorné teploty.

Z výroby je nastavená teplota na +5°C. Aby teplota v prípade poruchy neklesla pod + 2°C, 

sú všetky liekové chladiace zariadenia vybavené bezpečnostným zariadením. 

Tým sa zabráni zničeniu citlivých výrobkov v prípade elektronickej chyby.

Na zabezpečenie integrovanej dokumentácie teploty a zabezpečenie kvality uskladneného tovaru, bude v prípade 

alarmu výpadku siete ihneď zásobovaná integrovaným 12 V chladiacim akumulátorom. Porucha sa zobrazí 

opticky a akusticky na minimálne 12 hodín.

Samozatváracie dvere pre pohodlnú obsluhu a 

zabezpečenie optimálnych podmienok skladovania. 

Integrovaný zámok je veľmi robustný a chráni 

uskladnené produkty pred neželaným prístupom.

Pre pohodlné otváranie dverí s minimálnym úsilím: Ergonomicky tvarovaná 

páka s rukoväťou a integrovanou otváracou mechanikou umožňuje ľahké 

otváranie dverí s redukovanými otrasmi. Tak je zabezpečené, aby vzorky alebo 

malé skladované materiály pri otvorení dverí bezpečne zostali stáť.  

Rozhrania na pripojenie k dokumentačným a 

monitorovacím systémom ako SmartMonitoring a 

bezpotenciálový kontakt na rozšírenie alarmu na 

externé systémy pre varovanie na diaľku.
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Elektronická regulácia.

Presná elektronická regulácia disponuje ukazovateľom teploty s 

rozlíšením 1/10 °C. Prevádzkové stavy zariadenia sa zobrazujú 

pomocou symbolov. Na zabezpečenie hygieny je elektronika 

vstavaná a vybavená klávesnicou s fóliou. Od výroby je teplota 

nastavená na +5 °C. Aby teplota v prípade poruchy neklesla 

pod +2°C, sú všetky liekové chladiace zariadenia vybavené bez-

pečnostným termostatom.

Flexibilný a hygienický vnútorný priestor.

Lepšia hygiena: Bezškárová vnútorná komora z plastu sa dá mi-

moriadne ľahko čistiť. Hlboké vruby sú ochranou pred prevráte-

ním roštov a umožňujú fl exibilné výškové prestavenie po 32 mm 

krokoch. Primrznutie liekov na zadnej strane je vďaka krytu vý-

parníka vylúčené.

Bezpečnosť podľa normy DIN 58345.

Zariadenia Liebherr na uskladňovanie liekov zodpovedajú norme 

DIN 58345. Disponujú možnosťou skladovať lieky pri prevádzko-

vej teplote od +2 °C do +8 °C. Optické a akustické výstražné 

zariadenia spustia alarm pri odchýlkach teploty a výpadku siete. 

Bezpečnostný automat bráni poklesu teploty pod +2 °C. Okrem 

toho sa zariadenia dajú používať pri teplotách okolia od +10 °C 

do +35 °C a je možné uzavrieť ich proti neželanému prístupu.

Integrované výstražné systémy.

Optické a akustické výstražné systémy vás varujú pri odchýlkach 

teploty alebo nezatvorených dverách. Všetky parametre alarmu 

sú prednastavené podľa požiadaviek DIN 58345. 

Oneskorenie alarmu po otvorení dverí sa dá individuálne nastaviť 

na 1 až 5 min. O dodatočnú bezpečnosť sa starajú optický alarm 

výpadku elektrickej siete a alarm poruchy snímača.

Kvalita v každom detaile
Chladiace zariadenia na lieky Liebherr na uskladňovanie liekov zodpovedajú norme DIN 58345. Pri odchýlkach teploty 
alebo výpadku siete vás varuje optický a akustický alarm. Bezpečnostný termostat bráni poklesu teploty pod +2 °C. Všetky 
zariadenia sú vybavené bezpotenciálovým kontaktom na prenos alarmu do externého výstražného systému diaľkového varo-

Chladiace zariadenia na lieky podľa DIN 58345

vania. Komora s individuálne výškovo prestaviteľnými stabilnými roštami sa ľahko čistí a umožňuje dokonalú hygienu. Takto trva-
le uskladníte vaše liečivá bezpečne.

Integrované úložisko dát.

Vstavaná elektronika má integrované úložisko dát, ktoré doku-

mentuje maximálne a minimálne teploty vnútorného priestoru 

a v podobe dátumu, času a doby trvania zakaždým tri posledné 

alarmy spôsobené odchýlkou teploty a výpadkom elektrickej sie-

te. Tieto údaje sa dajú vyčítať z displeja.

Externý snímač teploty výrobkov.

Liekové chladiace zariadenia disponujú možnosťou otvoru (prie-

mer 10 mm) na zadnej strane za účelom zabudovania snímača 

teploty výrobkov vo vnútornom priestore.

Externá dokumentácia teploty a alarmov.

Laboratórne zariadenia sú vybavené sériovým rozhraním RS 485, 

cez ktoré viete zosieťovať až 20 zariadení s SmartCoolingHub 

a zapojiť ich tak do systému SmartMonitoring, respektíve ich 

používať s externým dokumentačným a poplašným systémom. 

Zariadenia okrem toho disponujú bezpotenciálovým kontaktom na 

prenos alarmu do externého systému diaľkového varovania. 

Zásuvka s prehľadným systémom.

Získajte okamžitý prehľad o liekoch. Flexibilne prispôsobiteľ-

ný prehľadný systém umožňuje dokonalú organizáciu vnútorné-

ho priestoru a jeho efektívne využitie. Priehľadná predná časť 

umožňuje rýchly prehľad o skladovaných tovarov a napomá-

ha udržanie teplotne stálosti v zariadení vďaka krátkym trva-

niam otvorenia dverí. Okrem toho sa solídne skonštruované hli-

níkové teleso zariadenia postará o optimálne rozdelenie chladu. 

Takto je spotreba energie nízka a napomáha sa dlhodobé udrža-

nie kvality liekov.

Stropné LED osvetlenie.

Zariadenia so sklenými dverami (MKv 3913, MKUv 1613) dispo-

nujú samostatne zapnuteľným stropným LED osvetlením. Takto je 

vnútorný priestor osvetlený rovnomerne - pre rýchly a cielený prí-

stup k uskladneným liekom.
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Chladiace zariadenia na lieky podľa normy DIN 58345 Chladiace zariadenia na lieky podľa normy DIN 58345 s prehľadným systémom

1 merané pri teplote okolia + 25 °C a nastavenej teplote + 5 °C.

Chladiace zariadenia na lieky 
podľa normy DIN 58345

2 Gradient podľa normy En60068-3: priestorové rozloženie teploty vo vnútri najteplejšieho a najchladnejšieho bodu vrát. neistoty merania.

3  Max. flukácia podľa normy EN 60068-3: Časová zmena teploty meracieho bodu s najvyšším rozdielom počas meracieho obdobia.

MKv 3913
MediLine

386 / 278 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+5 °C

6,1 °C / 3,9 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne 

zapínateľné

6

5

0

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

91 / 85 kg

7113333

9590380

9590387

na požiadanie

MKv 3910
MediLine

361 / 280 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+5 °C

4,1 °C / 3,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

6

5

0

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

73 / 67 kg

7113333

9590380

9590231

9590387

na požiadanie

MKUv 1613
MediLine

152 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+5 °C

5,1 °C / 4,9 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne 

zapínateľné

4

3

0

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

48 / 45 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

na požiadanie

MKUv 1610
MediLine

142 / 109 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+5 °C

4,3 °C / 4,6 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

4

3

0

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

41 / 39 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

na požiadanie

MKv 3913 Var. H63
MediLine

386 / 201 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

434 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+5 °C

3,5 °C / 1,5 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne 

zapínateľné

2

0

8

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

104 / 98 kg

7113333

9590380

9590387

na požiadanie

MKv 3910 Var. H63
MediLine

361 / 202 l

601 / 618 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+5 °C

2,7 °C / 1,5 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

2

0

8

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

86 / 81 kg

7113333

9590380

9590231

9590387

na požiadanie

MKUv 1613 Var. H63
MediLine

152 / 76 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

369 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+5 °C

4,1 °C / 1,5 °C

Oceľ / biela

Sklenené izolačné dvere

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

LED osvetlenie, samostatne 

zapínateľné

1

0

3

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

51 / 48 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

na požiadanie

MKUv 1610 Var. H63
MediLine

142 / 76 l

601 / 618 / 820

440 / 435 / 670

273 kWh

+10 °C až +35 °C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+5 °C

2,8 °C / 1,3 °C

Oceľ / biela

Oceľ

Plast biely

elektronické riadenie

vonkajšie digitálne

bezprostredne pri prerušení 

dodávky elektrickej energie 

na min. 12 h

opticky a akusticky

RS 485 / áno

predinštalované

1

0

3

440 / 420

Rošty potiahnuté plastom

45 kg

Tyčová rukoväť s integrovanou 

otváracou mechanikou

k dispozícii

áno

vpravo vymeniteľné

44 / 42 kg

7113333

9592697

9590521

9590387

na požiadanie

Obsah brutto / užitočný obsah

Vonkajšie rozmery v mm (Š / H / V)

Vnútorné rozmery v mm (Š / H / V)

Spotreba energie za 365 dní ¹

Teplota okolia

Chladiaci prostriedok

Hladina akustického výkonu

Hodnota napätia / pripojenia

Chladiaci systém / Proces odmrazovania

Teplotný rozsah

Gradient ² / max. flukácia ³

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Alarm pri výpadku elektrickej siete

Alarm pri poruche

Rozhranie / bezpotenciálový kontakt

SmartCoolingHub

vnútorné o svetlenie

Počet odkladacích plôch

z toho prestaviteľných

Počet zásuviek

Využiteľné odkladacie plochy v mm (Š / H)

Materiál odkladacích plôch

Zaťažiteľnosť odkladacej plochy

Rukoväť

Zámok

Samozatváracie dvere

Doraz dverí

Hmotnosť brutto / netto

Príslušenstvo

Podperný rošt potiahnutý plastom

Spojovací rám biely

Kolieskové koľajničky

Nastavovacie pätky

Konvertor vrát. softvéru (sériové pripojenie)

Špeciálne uzávery (do 10 kusov)
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Príslušenstvo

Pre väčšiu variabilitu vo vnútornom priestore je možné v prípade potreby zariadenie dovybaviť roštami potiahnutými plastom. 

Stabilné rošty je možné extrémne zaťažiť hmotnosťou až 45 kg.

Podperný rošt potiahnutý plastom

Na ochranu uskladnených výrobkov pred neželaným prístupom je možné pre chladiace zariadenia na lieky dokúpiť až 10 ďal-

ších špeciálnych uzáverov. Takto môžu byť vo viacerých zariadeniach zabudované rôzne zámky tak, aby bol prístup k prísluš-

nému zariadeniu umožnený len zaň zodpovedným zamestnancom.

Na centrálnu dokumentáciu dát o priebehu teploty a udalostí so spusteným alarmom viacerých zariadení pomocou sériového rozhrania 

RS 485 je možné dostať špeciálny konvertor rozhrania vrátane dokumentačného softvéru LTM. Spolu môžete spojiť až 20 zaria-

dení a centrálne dokumentovať parametre z nich. Ako doplnkový prvok je možné prenos alarmu na externé zariadenie, resp. pra-

videlné správy o stave nakonfi gurovať až na tri e-mailové adresy. Pomocou štandardných konvertorov rozhraní je možné vytvoriť 

spojenie prepojených zariadení s PC cez WLAN alebo LAN. Softvérové požiadavky: PC s OS Windows® 

Ako príslušenstvo je k dispozícii spojovací rám, pomocou ktorého je možné kombinovať modely MKUv 1613 a MKUv 1610, ako 

aj kombinovať ďalšie navzájom zostaviteľné zariadenia z výskumného a laboratórneho programu Liebherr. Na malom priestore 

na ich umiestnenie môžete takto vytvoriť kombináciu zo zariadení so sklenými a izolačnými dverami alebo z chladiacich a mra-

ziacich zariadení.

Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť pripevnené kolieskové koľaj-

ničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach. 

Na zabezpečenie jednoduchého a pohodlného čistenia priestoru pod zariadeniami je možné všetky modely dovybaviť 30 mm 

vysokými lištami s kolieskami. Na zabezpečenie optimálnej stability zariadení nesmú na zariadeniach so spojovacím rámom byť 

pripevnené kolieskové koľajničky. Toto je prípustné len pri samostatne stojacich zariadeniach.

Kolieskové koľajničky

Konvertor rozhrania s dokumentačným softvérom

Špeciálne uzáverySpojovací rám

Na zabezpečenie jednoduchého a pohodlného čistenia priestoru pod zariadeniami je možné model MKv 3910 dovybaviť nasta-

vovacími pätkami. Nastavovacie pätky sa dajú výškovo prestaviť od 115 mm do 170 mm.

Nastavovacie pätky


