DT EKN 100 KAN SAKLAMA DOLABI
Torba Kapasitesi ( 450 ml)

Adet

120

Ayarlanmış ısı

°C

+4°C

Çalışma aralığı

°C

+2°C / +8°C

Çelik Raf (Havuz tipi)

Adet

Brüt hacim
İç ölçüler ( G x D x Y )

mm

516 x 543 x 797

Dış ölçüler ( G x D x Y )

mm

600x 640 x 1430

Dijital Kontrol Mikro İşlemci

var

Veri kayıt cihazı

Opsiyonel

Alarm

var

İç aydınlatma

var

İç gövde

Krom Nikel Sac

Kapı Kilidi

var

Defrost
Ağırlık Brüt
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3
223 lt

Otomatik
kg

100

Tekerlek

2 ön 2 arka

SMS Modülü

Opsiyonel

Menşei

Türk Malı

Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşıdayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre, 12, 30, 40 ve 56 adet almaktadır.
Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli
raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı
olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan 0/+15 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
Dolap soğutma evaperatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikroişlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. . Bu sistem 30 gün boyunca verileri
hafızasında saklayabilmektedir.
Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır.Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC’ye aktarabilmektedir.
Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek
sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük
voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
Dolap 2 yıl garantilidir.
Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda sipariş esnasında termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın
CE belgesi ve Barkodu bulunmaktadır.
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