FYD-126 –30°C DERİN DONDURUCU
Çalışma aralığı
Hacim Net /Brüt
Ayarlanmış ısı
Dış ölçüler ( G x D x Y )
İç ölçüler ( G x D x Y )
Soğutucu gaz
Alarm (ısı,sensör)
İç aydınlatma
Dijital kontröl
Kapı kilidi
Defrost
Sepet sayısı
Ağırlık Net/Brüt
Tekerlek
Soğutma tipi
Menşei

-5°C / -30°C
126/130 lt
+4 °C
73 x 71 x 88 cm
52 x 40 x 70 cm
R600
Var
Var
Var
Var
Manuel
1
47 /52 kg
Opsiyonel
Statik
Türk Malı

GENEL ÖZELLİKLER
1.

Cihaz düşük enerji tüketimli, sessiz ve sarsıntısız çalışan kompresöre sahip olmalıdır.

2.

Cihazın enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 100 mm. kalınlıktaki C-PENTANE poliüretan izolasyona sahip olması gerekmektedir.

3.

Cihazın dış gövdesi galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı olmalıdır.

4.

Cihazın iç yapısı gofrajlı alüminyum ya da boyalı sacdan yapılmış olması gerekmektedir.

5.

Cihazın sıcaklık kontrol paneli dokunmatik tuşlu veya basmalı dijital olmalıdır.

6.

Cihazın ısı kontrol paneli 0,1°C hassasiyet ile çalışmalıdır.

7.
8.

Cihazın ısı kontrol paneli otomatik tuş kilidine sahip olmalıdır.
Cihazın doğru ve kesin sıcaklık ölçümü yapabilmesi için hücre içersine konumlandırılmış NTC sıcaklık sensörü bulunmalıdır.
Cihaz –5/-30°C aralığında programlanabilir çalışma aralığına sahip olmalıdır.

9.
10.

Cihaz düşük ve yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm
fonksiyonuna sahip olmalıdır.

11.

Cihazın dijital mikroişlemcisinin kalibrasyon yapma özelliği olmalıdır.

12.

Cihazda oluşan son 9 alarm kod kaydının kontrol paneli üzerinden gösterimi yapılabilmelidir.

13.

Cihazın kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen soğutma sistemine sahip olması gerekmektedir.

14.

Cihazın içinde en az 1 adet sepet bulunmalıdır.

15.

Cihazın iç aydınlatması olmalıdır.

16.

Cihazda R600 gaz ile düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır.

17.

Cihazın gürültü seviyesi ≤55 dB olmalıdır.

18.

Cihazın kilitlenebilir üst sandık kapağı olmalıdır.

19.

Cihaz statik soğutmalı olmalı ve manuel defrost yapılabilmelidir.

20.

Cihazın 2 yıl servis garantisi olmalıdır.

21.

Cihaz yerli üretim olmalıdır. İthal ürünler teklif edilmemelidir.
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