Розморожувачі
плазми крові "
AJL Electronic"

Розморожувачі виробництва польської компанії AJL призначені для безпечної
розморожування плазми крові.
У розморожувачах використовують вдосконалену цифрову технологію, яка
дозволяє підтримувати високу стабільність температури, програмування часу
нагріву, а також збереження найбільш часто використовуваних налаштувань (
"Вибране"). Підтримки необхідного рівня води у ванні тепер ще легше з ЖКдисплеєм і автоматичною системою безпеки.
Кожен розморожувач забезпечений термостатом з блоком охолодження і
мішалкою. Охолоджувальний пристрій забезпечує стабільність заданої
температури до кімнатної температури. Мішалки забезпечує рівномірний розподіл
температури по всій ємності.
Контейнери для розморожувачів виготовляються з нержавіючої сталі, з
використанням безшовної технології (що повністю виключає будь-яку можливість
витоку).
Розморожувачі виробляються для 1, 2, 4, 6 контейнерів з плазмою, які в свою
чергу розташовуються в спеціальні кошики з нержавіючої сталі з отворами, які
забезпечують вільне обтікання води навколо матеріалу для відтавання.
Технічні дані:
Регулювання температури від 10 ° С до 62 ° С (з кроком в 0,1 ° C);
Точність підтримки температури 0,2 ° C;
LCD відображення:
 поточна температура води;
 задана температура води;
 час нагрівання (встановлюється);
Сигнал попередження зниження рівня води (з автоматичним блокуванням підігріву).
Звуковий сигнал:
 При досягненні заданої температури;
 При закінченні встановленого часу нагріву (автоматичним блокуванням підігріву);
 Попередження про низький рівень води (автоматичним блокуванням підігріву).
Світлодіод, що сигналізує при нагріванні води;
Харчування: ~ 230 .. ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц;
Між мінімальною різницею температури навколишнього середовища і заданої температури:
 від 0 ° C із зовнішнім охолодженням;
 5 ° С без зовнішнього охолодження
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Гарантійній сервіс та ремонт виконує сертифікований виробником спеціаліст.
Обладнання сертифіковане відповідно до законодавства України та має усі необхідні декларації відповідності технічним
регламентам.
В вартість товару входить постачання, монтаж та навчання персоналу

Україна, 01133, м. Київ,
б-р Лесі Українки, буд. 28/238

+ 38-044-285-16-50
+ 38-096-129-80-46

tov.redmed@gmail.com

www.red-med.prom.ua
www.redmedUA.com

