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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.

Bezpotenciálový kontakt

Bezpotenciálový kontakt na presmerovanie alarmov do externého systému varovania 

– pre väčšiu bezpečnosť. 

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.

Prehľad ďalších výhod 
Mraznička s veľmi nízkou teplotou – Séria MediLine

SUFsg 5001

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 systému

poplašných správ o teplote, poruchách dverí alebo siete, rozšíriteľných 

funkcií, ako napríklad CO
2
 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. 

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.



Mrazničky s ultra nízkou teplotou – Séria MediLine

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 vedeckých 
inštitúciách. Využite nízke prevádzkové náklady, udržateľné chladenie, veľký vnútorný priestor s praktickými funkciami a početné 
bezpečnostné funkcie mrazničiek s veľmi nízkou teplotou. Dôverujte našim dlhoročným skúsenostiam špecialistu na chladenie a mrazenie. 

Nízke generovanie tepla

V porovnaní so staršími technológiami generuje 

efektívny kaskádový chladiaci systém s HC chla-

diacimi prostriedkami podstatne menej tepla. To 

šetrí náklady na tepelnú koncepciu klimatizácie 

miestnosti. Ak nie je možné odvádzať teplo pro-

stredníctvom klimatizácie v miestnosti, je k dispo-

zícii aj možnosť chladenia vodou.

Výstražné hlásenia v kritických situáciách

Nerobte si starosti o bezpečnosť: Vďaka 3-stupňo-

vému kontrolnému systému, ktorý pozostáva z 

integrovaných poplašných hlásení o teplote, poru-

chách dverí alebo siete, rozšíriteľných funkcií, ako 

je núdzové CO
2
 a online monitorovanie a uložené 

vzorky sú vždy dobre chránené. V prípade výpadku 

napájania sa elektronika okamžite dodáva pomo-

cou integrovaných 12 V batérií. Okrem toho budete 

v kritických situáciách oboznámení, aby ste poru-

chu rýchlo odstránili.

Mechanický zámok

Mechanický zámok chráni uskladnené produkty pred 

neoprávneným prístupom.

Dvere sa otvárajú pomocou ergonomickej a odolnej 

hliníkovej rukoväte.

Nízka spotreba energie

Vo výskumných ústavoch patria mraziace zariadenia 

s veľmi nízkou teplotou medzi zariadenia s najvyš-

šou spotrebou energie. Mrazničky s veľmi nízkou 

teplotou značky Liebherr patria celosvetovo medzi 

najúspornejšie modely na trhu. Účinný chladiaci 

systém v kombinácii s vysoko tlmiacimi vákuovými 

panelmi umožňuje efektívnu prevádzku, najlepšiu 

možnú úsporu energie a tým aj nízke prevádzkové 

náklady. 

Minimálne výkyvy teplôt

Aby sa zachovala kvalita uskladnených vzoriek, mi-

nimálne výkyvy teplôt sú veľmi dôležité. Mrazničky 

Liebherr s veľmi nízkou teplotou majú extrémne 

malé výkyvy v zariadení, a to priestorovo aj časovo.

Rozhrania

Na diaľkovú kontrolu majú všetky zariadenia 

bezpotenciálový alarmový výstup a ethernetové 

rozhranie. Záznamy teploty a alarmov môžu byť 

navyše načítané prostredníctvom integrovaného 

USB rozhrania. Voliteľne umožňuje výstup 4-20 mA 

integráciu hodnoty teploty do existujúcich systémov 

na zaznamenávanie údajov.

Príslušenstvo

Kryt hlavného vypínača vrátane zámku

Ochrana proti neúmyselnému vypnutiu alebo manipulácii s hlavným vypínačom.

Kryt hlavného vypínača vrátane zámku 7790051

4-20 mA analógový výstup

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

systému na zaznamenávanie alebo monitorovanie vnútornej teploty. 

4-20 mA analógový výstup 7790042

Kryoboxy

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.

Súprava 36 kusov kryoboxov 7790038

Police z ušľachtilej ocele / penové vnútorné dvere

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.

Polica z ušľachtilej ocele SUFsg 50 7790049

Polica z ušľachtilej ocele SUFsg 70 7790050

Stojany pre kryoboxy

Pohodlné a teplotne odolné skladovacie systémy na prehľadné uskladnenie vzoriek. Dostupné vo vyhotovení z hliníka 

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.

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

Penové vnútorné dvere SUFsg 50 7790070

Penové vnútorné dvere SUFsg 70 7790127

Záložný systém CO2

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 CO
2

7790048



Mrazničky s ultra nízkou teplotou

* Priemerná hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m

Brutto / použiteľný objem

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

Chladiaci prostriedok

Výkon hluk/zvuk *

Prípojná hodnota

Frekvencia / napätie

Teplotný rozsah

Materiál telesa / farba

Materiál dverí

Materiál vnútornej nádoby

Typ riadenia

Ukazovateľ teploty

Rozhranie

Bezpotenciálový kontakt

Dátový záznamník

Alarm výpadku siete

Chladiaci systém

Vychladenie +22 °C na −80 °C

Ohriatie −80 °C na −60 °C / na 0 °C

Počet / maximálny počet odkladacích plôch

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

Dostupné aj s vodným chladením ako

SUFsg 5001
MediLine

491 / 477 l

921 / 1085 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

+16 °C do +32 °C

1188 kJ/h

Vzduchové chladenie

R290 / R170

47 dB(A)

7,0 A / 1600 W

50 Hz / 230 V~

−40 °C do −86 °C

Oceľ / biela 

Oceľ 

Ušľachtilá oceľ 

elektronické ovládanie

vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet)

áno

integrované, USB rozhranie

bezprostredne po prerušení siete na 72 hod

statické

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

Ušľachtilá oceľ 

50 kg

4

352 / 224

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

áno

2 × Ø 28 mm

existuje

pánty vpravo, nemožno meniť

280 / 247 kg

SUFsg 5001 variant H72

SUFsg 7001
MediLine

728 / 700 l

1205 / 1085 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

+16 °C do +32 °C

1224 kJ/h

Vzduchové chladenie

R290 / R170

47 dB(A)

7,0 A / 1600 W

50 Hz / 230 V~

−40 °C do −86 °C

Oceľ / biela 

Oceľ 

Ušľachtilá oceľ 

elektronické ovládanie

Vonkajšie digitálne

LAN (Ethernet)

áno

integrované, USB rozhranie

bezprostredne po prerušení siete na 72 hod

statické

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

Ušľachtilá oceľ 

50 kg

6

528 / 336

Valčeky so zaisťovacou brzdou vpredu, 

kolieska so strmeňom vzadu

áno

2 × Ø 28 mm

existuje

pánty vpravo, nemožno meniť

330 / 288 kg

SUFsg 7001 variant H72

home.liebherr.com
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