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Innovatieve zekerheid
De naam Liebherr staat voor innovatie en kwaliteit. Als
specialist in koel- en vriesapparatuur ontwikkelt
Liebherr consequent nieuwe overtuigende oplossingen. Aan
professionele koelapparaten waarin vaak unieke, niet vervangbare producten worden bewaard, worden hoge eisen
gesteld aan betrouwbaarheid, temperatuur en hygiëne.
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Bij de ontwikkeling van de Mediline® is de nadruk gelegd op
de betrouwbaarheid van de apparaten. Zo zijn bijvoorbeeld
alle belangrijke componenten op een levensduur van 15 jaar
getest. De Mediline® koel- en diepvrieskasten gebruiken voor
de aansturing van de compressor een nagenoeg slijtvrij relais
met een levensduur van meer dan 1 miljard schakelingen.
Mediline® apparaten zijn gebouwd voor duurzaam gebruik.
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koelkasten
De Mediline® koelkasten bieden alles wat in laboratoria
en ziekenhuizen aan betrouwbaarheid en zekerheid wordt
geëist. De apparaten zijn door een breed temperatuurbereik van -2°C tot +16°C universeel inzetbaar. De
motorcomponenten zijn voor een optimaal gebruik van het
interieur bovenin geïntegreerd. Alle behuizingen zijn voorzien van een poederlaklaag en het interieur is volledig
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uitgevoerd in chroomnikkelstaal. Om de noodzakelijke en in
laboratoria vereiste hygiëne te garanderen zijn alle koelkasten
met de aanbevolen reinigings- en desinfecteermiddelen eenvoudig te reinigen. Akoestisch deur- en temperatuuralarm,
autonome temperatuurregistratie bij stroomuitval van 72 uur,
mogelijkheid tot aansluiten op centrale meldkamer en een
doorvoer voor een externe voeler bieden extra zekerheid.

Verlicht tekstdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay en toetsblokkering. Keuze uit 5 talen (Engels,
Duits, Frans, Spaans en Italiaans).
Temperatuur wordt op 0,1°C nauwkeurig aangegeven.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Iedere 2 minuten worden
tijd, datum en temperatuur exact
geregistreerd.

Doorvoermogelijkheid

Optisch en akoestisch alarm

Bovenin
opening
die de
externe
andere
voeren.

Een deur- en temperatuuralarm
waarschuwt bij een ongewenste
temperatuurverandering van 2K.
30 Alarmsituaties worden bewaard
en kunnen via het display of de infrarood interface worden uitgelezen.

de binnenruimte is een
(Ø 7,6 mm) aangebracht
mogelijkheid biedt een
temperatuurvoeler of een
meetverbinding door te

Beveiligd bij stroomuitval

Temperatuurregistratie

Een 12V accu voorkomt dat data
verloren gaan. Gedurende 72 uur
wordt het temperatuurverloop
geregistreerd en wordt, indien
beschikbaar, een alarmsignaal doorgegeven aan de centrale meldkamer.

Iedere 4 minuten worden datum, tijd
en temperatuur, evenals eventuele
alarmmeldingen, bewaard. Na 2.800
registraties (~ 7,5 dag) worden data
overschreven. Wekelijks kunnen data
worden uitgelezen.

Eenvoud in het onderhoud

Veilig automatisch ontdooien

De motor is veilig en toegankelijk
bovenin het apparaat geïntegreerd.
Voor reiniging of eventuele service
is de voorzijde eenvoudig naar boven
zwenkbaar en bij een openingshoek
van 45° volledig afneembaar.

Met de heetgasontdooiing duurt de
gehele ontdooicyclus slechts 8 min.
Door deze extreem korte ontdooitijd
stijgt de temperatuur in het interieur
minimaal. De ontdooicycli worden
tijdgestuurd uitgevoerd.

3-punt kalibratie

Zelfsluitende deur

Voor een nauwkeurige controle
van de temperatuur kan bij de
MediLine modellen het verschil
tussen de ingestelde en werkelijke
temperatuur op 3 punten worden
gecompenseerd in stappen van 0,1K

Voor een comfortabele bediening blijft
de deur bij een openingshoek van 90°
geopend. Onder 60° sluit de deur
automatisch. Het geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

60°
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Koelkasten

LKPv 1423 Mediline

Bruto inhoud

1427 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

1430 / 830 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

1250 / 700 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

3,923 kWh

1

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

LED plafondverlichting, apart schakelbaar

Temperatuur
Temperatuurbereik

0°C tot +16°C

Maximale fluctuatie1

1,6°C

Gradiënt Hθ

2,6°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

8

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D))

1263 / 650

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)

26

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts-Links / nee

Koelmiddel

R 290

Bruto / Netto gewicht

284 / 229 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

Accessoires

6

Draagrooster / Draagrooster klein

7112 393 / 7112 391

Geleider draagrooster rechts / links

9001 761 / 9001 757

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool65 (maximaal 26 laden)

Koelkasten

LKPv 1420 Mediline

Bruto inhoud

1427 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

1430 / 830 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

1250 / 700 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

2,297 kWh

1

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

-

Infraroodsleutel
Zie Accessoires op pagina 42

Data inlezen en met meegeleverde software op iedere
pc uitlezen en bewaren.

Temperatuur
Temperatuurbereik

-2°C tot +16°C

Maximale fluctuatie1

1,2°C

Gradiënt Hθ

2,0°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

8

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

1263 / 650

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)

26

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts-Links / nee

Koelmiddel

R 290

Bruto / Netto gewicht

254 / 199 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

Converter
Zie Accessoires op pagina 42

Via PC max. 20 apparaten
monitoren en data en alarmmeldingen opslaan.

Accessoires

1

Draagrooster / Draagrooster klein

7112 393 / 7112 391

Geleider draagrooster rechts / links

9001 761 / 9001 757

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool65 (maximaal 26 laden)

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met een thermische massa van 25 g koper, uitgeschakelde verlichting en omgevingstemperatuur van +25°C

Voetpedaalopener
Zie Accessoires op pagina 42

Deur met de voet openen.
Handig wanneer u uw
handen vol hebt.
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Koelkasten

LKPv 8420 Mediline

Bruto inhoud

856 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

790 / 980 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

620 / 850 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

2,400 kWh

1

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

-

Temperatuur
Temperatuurbereik

-5°C tot +15°C

Maximale fluctuatie1

1,5°C

Gradiënt Hθ

1,7°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

4

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D))

623 / 800

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)

13

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 290

Bruto / Netto gewicht

186 / 154 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

Accessoires
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Draagrooster

7113 643

Geleider draagrooster rechts / links

9005 067 / 9005 069

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool84 (maximaal 13 laden)

Koelkasten

LKPv 6523 Mediline

LKPv 6520 Mediline

Bruto inhoud

601 l

601 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

700 / 830 / 2150

700 / 830 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

520 / 700 / 1550

520 / 700 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

2,731 kWh

1,775 kWh

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Staal

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

LED, apart schakelbaar

-

1

Algemeen

Infraroodsleutel
Zie Accessoires op pagina 42

Data inlezen en met meegeleverde software op iedere
pc uitlezen en bewaren.

Temperatuur
Temperatuurbereik

0°C tot +16°C

-2°C tot +16°C

Maximale fluctuatie1

1,6°C

1,0°C

Gradiënt Hθ1

2,3°C

1,8°C

Aantal verstelbare draagroosters

4

4

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

533 / 650

533 / 650

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)

13

13

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 290

R 290

Bruto / Netto gewicht

167 / 141 kg

158 / 132 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

T (16 - 43°C)

Draagrooster

7112 393

7112 393

Geleider draagrooster rechts / links

9001 761 / 9001 757

9001 761 / 9001 757

NTC temperatuurvoeler

9590 407

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool65 (maximaal 13 laden)

AluCool65 (maximaal 13 laden)

Draagroosters

Overig

Converter
Zie Accessoires op pagina 42

Via PC max. 20 apparaten
monitoren en data en alarmmeldingen opslaan.

Accessoires

1

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met een thermische massa van 25 g koper, uitgeschakelde verlichting en omgevingstemperatuur van +25°C

Voetpedaalopener
Zie Accessoires op pagina 42

Deur met de voet openen.
Handig wanneer u uw
handen vol hebt.
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compact

koelkasten

Wanneer u de koelkast aansluit op een centraal log- en
alarmsysteem en het uitlezen van het temperatuurverloop
op het apparaat geen toegevoegde waarde biedt, dan is de
Mediline compact serie een logische keuze. Ook hier staan
betrouwbaarheid en zekerheid voorop, dus ook deze serie beschikt over verschillende alarm- en waarschuwingssystemen. Een belangrijk verschil met de Mediline koelkasten is het ontbreken van een accu waardoor in het geval
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van een stroomstoring alleen het moment en de duur van de
stroomstoring kan worden afgelezen. Het uitgebreide veiligheidspakket op de compact serie biedt zekerheid en vertrouwen.
Zo waarschuwt het alarm bij iedere ongewenste temperatuurverandering, waarbij u de alarmgrenzen en alarmvertraging zelf
kunt instellen. Met de maximaal te gebruiken nuttige ruimte en
het gladde, eenvoudig te reinigen interieur voldoet de compact
serie aan de wensen van de meest veeleisende gebruiker.


MAX

MIN


+2°C-

Temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
Temperatuur wordt digitaal getoond
en is op 0,1°C nauwkeurig in te
stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte
software kunnen verschillende meetintervallen worden ingesteld.

MIN en MAX temperatuur

Optisch en akoestisch alarm

De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste verandering. De
alarmgrenzen (verschil t.o.v. de ingestelde temperatuur) en de alarmvertraging (vertraging voordat het alarm
afgaat) kunnen worden ingesteld.

Voorkomt te lage temperatuur

Doorvoermogelijkheid

Ter vermijding van temperaturen
onder +2°C is de koelkast uitgerust
met een veiligheidsthermostaat.

Een opening (Ø 10 mm) biedt
de mogelijkheid een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren.

Flexibel interieur

Oproepen alarmsituaties

Het naadloze interieur vraagt
weinig onderhoud en is eenvoudig te
reinigen. Iedere 32 mm kan een
draagrooster (belastbaar tot 60 kg)
worden geplaatst. Interieur is geschikt
voor monteren van schuifladen.

Het aantal opgetreden temperatuuralarmen en het aantal opgetreden
stroomstoringen kan via de Alarm
Log toets worden opgeroepen. Hierbij
worden de startdatum, tijd en duur
van het alarm aangegeven.

1-punt kalibratie

Deur sluit automatisch

Voor een nauwkeurige controle
van de temperatuur kunnen
positieve of negatieve verschillen
tussen de ingestelde en werkelijke
temperatuur worden gecompenseerd
in stappen van 0,1K.

Voor een comfortabele bediening blijft
de deur bij een openingshoek van 90°
geopend. Onder 45° sluit de deur
automatisch. Het geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

45°
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Compact koelkasten

LKv 3913 Mediline

LKv 3910 Mediline

Bruto inhoud

360 l

360 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 1840

600 / 615 / 1840

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 1635

440 / 435 / 1635

Energieverbruik per 24 uur1

1,315 kWh

0,846 kWh

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch

Automatisch

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Elektronisch / LCD

Binnenverlichting

LED plafondverlichting, apart schakelbaar

-

Temperatuur
Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie1

3,7°C

2,5°C

Gradiënt Hθ

4,2°C

3,0°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

5

5

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

28 cm (boven 20 cm / onder 25 cm)

28 cm (boven 23 cm / onder 25 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

13

13

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Ja

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

90 / 84 kg

70 / 65 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

SN-ST (10 - 38°C)

7112 313

7112 313

Accessoires
Draagrooster
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Verdamper afdekplaat

9590 525

9590 525

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 411

9590 411

NTC temperatuurvoeler

9590 407

9590 407

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

6133 667

Compact koelkasten

LKUv 1613 Mediline

LKUv 1610 Mediline

Bruto inhoud

141 l

141 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 820

600 / 615 / 820

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 670

440 / 435 / 670

Energieverbruik per 24 uur

1,010 kWh

0,747 kWh

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch

Automatisch

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Elektronisch / LCD

Binnenverlichting

LED plafondverlichting, apart schakelbaar

-

1

Algemeen

Verbindingsraam wit
Zie Accessoires op pagina 42

Ideaal voor het combineren
van LGU, LKUv modellen op
minder dan 0,5 m2

Temperatuur
Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie1

3,3°C

2,5°C

Gradiënt Hθ1

4,0°C

2,9°C

Aantal verstelbare draagroosters

3

3

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

440 / 420

Draagroosters

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

15 cm (boven 12,5 cm / onder 19 cm)

15 cm (onder 19 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

4

4

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Ja

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

46 / 43 kg

39 / 37 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

SN-ST (10 - 38°C)

Draagrooster

7112 313

7112 313

Verdamper afdekplaat

9590 523

9590 523

Rolrails

9590 521

9590 521

NTC temperatuurvoeler

9590 407

9590 407

Verbindingsraam, wit

9876 687

9876 687

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

Overig

Rolrails
Zie Accessoires op pagina 42

Apparaat kan worden
weggereden. Handig voor
bijvoorbeeld schoonmaken.

Accessoires

1

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met een thermische massa van 25 g koper, uitgeschakelde verlichting en omgevingstemperatuur van +25°C

Verdamperafdekplaat
Zie Accessoires op pagina 42

Voorkomt vastvriezen van
preparaten aan achterwandverdamper.
13

Medicijnkoelkasten DIN 58345
Bij het opslaan van medicijnen staan veiligheid en betrouwbaarheid op de eerste plaats. Zowel bij apotheken, huisartsenpraktijken, klinieken en bij industriële toepassingen,
overal worden hoge eisen aan medicijnkoelkasten gesteld.
De MediLine medicijnkoelkasten van Liebherr zijn speciaal
volgens de eisen van DIN 58345, voor het bewaren van
medicijnen, ontwikkeld. Onder het motto “productkwaliteit
op het hoogste niveau” onderscheiden de medicijnkoel-

14

kasten zich door lage energiekosten en het gebruik van milieuvriendelijke koelmiddelen. Bij de productie worden hoogwaardige materialen ingezet wat resulteert in een lange
levensduur en een grote betrouwbaarheid. De medicijnkoelkasten van Liebherr garanderen het behoud van medicijnen
conform DIN 58345 en bieden een grote mate van veiligheid
voor de verantwoordingsbewuste gebruiker.


MAX

MIN


+2°C-

Temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënische
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
Temperatuur wordt digitaal getoond
en is op 0,1°C nauwkeurig in te
stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte
software kunnen verschillende meetintervallen worden ingesteld.

MIN en MAX temperatuur

Geïntegreerd alarmsysteem

De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Een optisch en akoestisch temperatuuralarm waarschuwt bij een
overschrijding van de ingestelde
temperatuur. Het deuralarm zorgt dat
de deur niet ongewenst open blijft
staan (instelbaar tussen 1 en 5 min.)

Voorkomt te lage temperatuur

Doorvoermogelijkheid

Ter vermijding van temperaturen
onder +2°C is de koelkast uitgerust
met een veiligheidsthermostaat.

Een opening (Ø 10 mm) biedt
de mogelijkheid een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren.

Flexibel interieur

Beveiligd bij stroomuitval

Het naadloze interieur vraagt
weinig onderhoud en is eenvoudig te
reinigen. Om de 32 mm kan een
draagrooster (belastbaar tot 60 kg)
worden geplaatst. Interieur is geschikt
voor monteren van schuifladen.

Een 12V accu voorkomt dat data
verloren gaan. Gedurende 72 uur
wordt het temperatuurverloop
geregistreerd en wordt, indien
beschikbaar, een alarmsignaal doorgegeven aan de centrale meldkamer.

Oproepen alarmsituaties

Deur sluit automatisch

Het aantal opgetreden temperatuuralarmen en het aantal opgetreden
stroomstoringen kan via de Alarm
Log toets worden opgeroepen. Hierbij
worden de startdatum, tijd en duur
van het alarm aangegeven.

Voor een comfortabele bediening blijft
de deur bij een openingshoek van 90°
geopend. Onder 45° sluit de deur
automatisch. Het geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

45°
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Afgebeeld met H+H AluCool laden

Medicijnkoelkasten

MKv 3913 Mediline

MKv 3910 Mediline

Bruto inhoud

360 l

360 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 1840

600 / 615 / 1840

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 1635

440 / 435 /1635

Energieverbruik per 24 uur

1,315 kWh

0,846 kWh

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch

Automatisch

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Elektronisch / LCD

Binnenverlichting

LED plafondverlichting, apart schakelbaar

-

+5°C / ± 3K

+5°C / ± 3K

5

5

Temperatuur
Temperatuurbereik
Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters
Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

28 cm (boven 20 cm / onder 25 cm)

28 cm (boven 23 cm / onder 25 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

13

13

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Ja

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

91 / 85 kg

72 / 66 kg

Klimaatklasse

SN (10 - 32°C)

SN (10 - 32°C)

Accessoires
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Draagrooster

7112 313

7112 313

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 411

9590 411

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool (maximaal 10 laden)

AluCool (maximaal 10 laden)

Afgebeeld met H+H AluCool laden

Medicijnkoelkasten

MKUv 1613 Mediline

MKUv 1610 Mediline

Bruto inhoud

141 l

141 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 820

600 / 615 / 820

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 670

440 / 435 / 670

Energieverbruik per 24 uur

1,010 kWh

0,747 kWh

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Isolatieglasdeur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch

Automatisch

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Elektronisch / LCD

Binnenverlichting

LED plafondverlichting, apart schakelbaar

-

+5°C / ± 3K

+5°C / ± 3K

3

3

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

15 cm (boven 12,5 cm / onder 19 cm)

15 cm (onder 19 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

4

4

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

1

Algemeen

Verbindingsraam wit
Zie Accessoires op pagina 42

Ideaal voor het combineren
van MKUv/LGU modellen op
minder dan 0,5 m2

Temperatuur
Temperatuurbereik
Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

Overig

Rolrails
Zie Accessoires op pagina 42

Apparaat kan worden
weggereden. Handig voor
bijvoorbeeld schoonmaken.

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Ja

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

46 / 44 kg

40 / 37 kg

Klimaatklasse

SN (10 - 32°C)

SN (10 - 32°C)

Draagrooster

7112 313

7112 313

Converter

Rolrails

9590 521

9590 521

Zie Accessoires op pagina 42

Verbindingsraam, wit

9876 687

9876 687

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool (maximaal 4 laden)

AluCool (maximaal 4 laden)

Accessoires

Via PC max. 20 apparaten
monitoren en data en alarmmeldingen opslaan.
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compact

koel/vriescombinaties

De koel/vriescombinaties uit de compact serie combineren
koelen en vriezen in één apparaat. Ook hier staan betrouwbaarheid en zekerheid voorop, dus ook deze combinatie
beschikt over verschillende alarm- en waarschuwingssystemen. Zo waarschuwt het alarm bij iedere ongewenste

18

temperatuurverandering, waarbij u de alarmgrenzen en alarmvertraging zelf kunt instellen. Samen met de maximaal te gebruiken nuttige ruimte en het gladde, eenvoudig te reinigen
interieur voldoet deze koel/vriescombinatie aan de wensen van
de meest veeleisende gebruiker.


MAX

MIN


+2°C-

Temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
Koel- en vriestemperatuur worden
digitaal getoond en zijn op 0,1°C
nauwkeurig in te stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte
software kunnen verschillende meetintervallen worden ingesteld.

MIN en MAX temperatuur

Optisch en akoestisch alarm

De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste verandering. De
alarmgrenzen (verschil t.o.v. de ingestelde temperatuur) en de alarmvertraging (vertraging voordat het alarm
afgaat) kunnen worden ingesteld.

Voorkomt te lage temperatuur

Doorvoermogelijkheid

Ter vermijding van temperaturen
onder +2°C is het koeldeel uitgerust
met een veiligheidsthermostaat.

Een opening (Ø 10 mm) biedt
de mogelijkheid een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren in zowel het koel- als vriesdeel.

Flexibel interieur

Oproepen alarmsituaties

Het naadloze interieur vraagt
weinig onderhoud en is eenvoudig te
reinigen. Om de 32 mm kan
een rooster worden geplaatst.
Interieur is geschikt voor het achteraf
monteren van schuifladen.

Het aantal opgetreden temperatuuralarmen en het aantal opgetreden
stroomstoringen kan via de Alarm
Log toets worden opgeroepen. Hierbij
worden de startdatum, tijd en duur
van het alarm aangegeven.

SmartFrost vriesgedeelte

Deur sluit automatisch

Met SmartFrost wordt de rijpvorming
in de vriesladen en op de producten
met 65% verminderd. Laden en glasplateaus kunnen naar behoefte worden uitgenomen. Hierdoor kan een
extra hoge ruimte worden gecreëerd.

Voor een comfortabele bediening
blijft de deur bij een openingshoek van 90° geopend. Onder
45° sluit de deur automatisch.
Het 2-voudig geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

45°
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Compact koel/vriescombinatie

LCv 4010 Mediline

Bruto inhoud

361 l (koelen 254 l + vriezen 107 l)

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 2000

Binnenafmetingen koeldeel in mm (B / D / H)

440 / 435 / 1105

Binnenafmetingen vriesdeel in mm (B / D / H)

431 / 435 / 597

Energieverbruik per 24 uur1

1,800 kWh

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Apart regelbare koelcircuits

2

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm), zowel in koel- als vriesdeel

Zelfsluitende deur met slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

93 / 87 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Koelgedeelte
Koelsysteem / Ontdooisysteem

Dynamisch / Automatisch

Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie1

4,0°C

Gradiënt Hθ

3,4°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

4

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

21 cm (boven 20 cm / onder 23 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

9

Materiaal draagroosters / belastbaarheid

Staal met kunststof coating / 60 kg

Vriesgedeelte
Koelsysteem / Ontdooisysteem

Statisch (SmartFrost) / Handmatig

Temperatuurbereik

-9°C tot -30°C

Maximale fluctuatie

3,4°C

Gradiënt Hθ1

6,0°C

1

Draagplateaus
Aantal glasplateaus / belastbaarheid

2 / 24 kg per plateau

Aantal laden

3

Accessoires
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Draagrooster

7112 313

Verdamper afdekplaat

9590 391

H+H lade aluminium

AluCool (maximaal 6 laden)
1

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met thermische massa van 25 g koper bij een omgevingstemperatuur van +25°C

Explosieveilig interieur
Het ontstekingsbronvrije interieur, dient
voor de opslag van brandbare stoffen gedeeltelijk in open reservoirs - en wordt
daarom als explosief bereik van zone 2
geclasseerd.

Compact koel/vriescombinatie

LCexv 4010 Mediline

Bruto inhoud

361 l (koelen 254 l + vriezen 107 l)

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 2000

Binnenafmetingen koeldeel in mm (B / D / H)

440 / 435 / 1105

Binnenafmetingen vriesdeel in mm (B / D / H)

431 / 435 / 597

Energieverbruik per 24 uur

1,800 kWh

1

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Apart regelbare koelcircuits

2

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm), zowel in koel- als vriesdeel

Zelfsluitende deur met slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

91 / 85 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Converter
Zie Accessoires op pagina 42

Via PC max. 20 apparaten
monitoren en data en alarmmeldingen opslaan.

Koelgedeelte
Koelsysteem / Ontdooisysteem

Dynamisch / Automatisch (opvangschaal handmatig legen)

Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie

4,0 °C

Gradiënt Hθ

3,4 °C

1

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

4

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

21 cm (boven 20 cm / onder 23 cm)

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 9 cm)

9

Materiaal draagroosters / belastbaarheid

Glas / 40 kg

NTC temperatuurvoeler
Zie Accessoires op pagina 42

De geregistreerde temperatuur kan via display of via
interface worden afgelezen

Vriesgedeelte
Koelsysteem / Ontdooisysteem

Statisch (SmartFrost) / Handmatig

Temperatuurbereik

-9°C tot -30°C

Maximale fluctuatie1

3,4 °C

Gradiënt Hθ

6,0 °C

1

Draagplateaus
Aantal glasplateaus / belastbaarheid

2 / 24 kg per plateau

Aantal laden

3

Accessoires
Glasplateau

9293 629

Verdamper afdekplaat

9590 391

H+H lade aluminium

AluCool (maximaal 6 laden)

Verdamperafdekplaat
Zie Accessoires op pagina 42

Voorkomt vastvriezen van
preparaten aan achterwandverdamper.
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compact

koelkasten explosieveilig

Deze koelkasten zijn speciaal ontwikkeld voor het
bewaren van licht ontvlambare stoffen volgens EU richtlijn
94/9/EG Zone II (ATEX 95). De koelkasten met toevoeging
“ex” zijn getest in overeenstemming met de normen EN
1127-1 en IEC 60079-0 respectievelijk IEC 60079-15 zoals
opgesteld door de ATEX conformiteitsbeoordelingsinstantie
electrosuisse SEV (Bond voor electro-, energie-, en
informatietechniek). Met een Zone II nA interieur voor gas-
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sen met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van
materiaalcategorie 3G, zijn deze koelkasten geschikt voor
het bewaren van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
De explosieveilige apparaten onderscheiden zich in het interieur van de overige Mediline compact apparaten door het ontbreken van vonkdragende elektrische componenten en een
open doorvoer naar buiten. Zo is de dooiwaterafvoer gesloten
en moet de opvangschaal handmatig worden geleegd.


MAX

M IN


+2°C-

Temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
Temperatuur wordt digitaal getoond
en is op 0,1°C nauwkeurig in te
stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte
software kunnen verschillende meetintervallen worden ingesteld.

MIN en MAX temperatuur

Optisch en akoestisch alarm

De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste verandering. De
alarmgrenzen (verschil t.o.v. de ingestelde temperatuur) en de alarmvertraging (vertraging voordat het alarm
afgaat) kunnen worden ingesteld.

Voorkomt te lage temperatuur

Doorvoermogelijkheid

Ter vermijding van temperaturen
onder +2°C is de koelkast uitgerust
met een veiligheidsthermostaat.

Een opening (Ø 10 mm) biedt
de mogelijkheid een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren.

Flexibel interieur

Oproepen alarmsituaties

Het naadloze interieur vraagt
weinig onderhoud en is eenvoudig te
reinigen. Om de 32 mm kan een
glasplateau
worden
geplaatst.

Het aantal opgetreden temperatuuralarmen en het aantal opgetreden
stroomstoringen kan via de Alarm
Log toets worden opgeroepen. Hierbij
worden de startdatum, tijd en duur
van het alarm aangegeven.

Explosieveilig interieur

Deur sluit automatisch

Het ontstekingsbronvrije interieur
dient voor de opslag van brandbare
stoffen - gedeeltelijk in open reservoirs - en wordt daarom als explosief
bereik van zone 2 geclasseerd.

Voor een comfortabele bediening blijft
de deur bij een openingshoek van 90°
geopend. Onder 45° sluit de deur
automatisch. Het geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

45°
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Compact koelkast explosieveilig

LKexv 3910 Mediline

Bruto inhoud

360 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 1840

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 1635

Energieverbruik per 24 uur

0,865 kWh

1

Algemeen
Onderbouwbaar

-

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (opvangschaal dooiwater handmatig legen)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Temperatuur
Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie1

3,4°C

Gradiënt Hθ

2,8°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagplateaus

5

Afmetingen draagplateau in mm ( B / D)

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling plateaus

28 cm (boven 23 cm / onder 25 cm)

Maximum aantal draagplateau (schaphoogte 9 cm)

13

Materiaal draagplateau

Glas

Belastbaarheid draagplateaus

40 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

74 / 68 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Accessoires
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Glasplateau

9293 629

Verdamper afdekplaat

9590 525

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 411

NTC temperatuurvoeler

9590 407

RS 485 converter inclusief software

9590 387

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

Compact koelkast explosieveilig

LKUexv 1610 Mediline

Bruto inhoud

141 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 820

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

440 / 435 / 670

Energieverbruik per 24 uur

0,863 kWh

1

Algemeen
Onderbouwbaar

Ja (inbouwmaten h 860 x b 605 x d 620 mm of meer)

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (opvangschaal dooiwater handmatig legen)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Verbindingsraam wit
Zie Accessoires op pagina 42

Ideaal voor het combineren
van LGUex 1500 en LKUexv
op minder dan 0,5 m2

Temperatuur
Temperatuurbereik

+3°C tot +8°C

Maximale fluctuatie1

3,0°C

Gradiënt Hθ

4,1°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagplateaus

3

Bruikbare oppervlakte draagplateau in mm ( B / D)

440 / 420

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling plateaus

15 cm (onder 19 cm)

Maximum aantal draagplateaus (schaphoogte 10 cm)

4

Materiaal draagplateau

Glas

Belastbaarheid draagplateaus

40 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

41 / 39 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Rolrails
Zie Accessoires op pagina 42

Apparaat kan worden
weggereden. Handig voor
bijvoorbeeld schoonmaken.

Accessoires

1

Glasplateau

9293 629

Verdamper afdekplaat

9590 523

Rolrails

9590 521

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Verbindingsraam, wit

9876 687

RS 485 converter inclusief software

9590 387

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met thermische massa van 25 g koper bij een omgevingstemperatuur van +25°C

Verdamperafdekplaat
Zie Accessoires op pagina 42

Voorkomt vastvriezen van
preparaten aan achterwandverdamper.
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koelkasten explosieveilig
Deze koelkasten zijn speciaal ontwikkeld voor het bewaren van licht ontvlambare stoffen volgens EU
richtlijn 94/9/EG (ATEX 95). Belangrijke voordelen van de LKexv-serie zijn de grote netto inhoud en de
robuuste constructie. De koeltemperatuur laat zich eenvoudig tussen +2°C en +10°C instellen.
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In hoogte verstelbare glasplateaus
Dankzij de vele instelmogelijkheden zijn de glasplateaus zeer
flexibel in te delen. De vormgeving van de ribben voorkomt kiepen
van de glasplateaus. Ook kleine verpakkingen kunnen veilig en
stabiel worden opgeborgen.

Robuust slot
Het standaard slot beschermt tegen ongewenste toegang. Twee
sleuteltjes worden standaard meegeleverd.

Dooiwaterreservoir
Het ijs op de verdamperplaat wordt automatisch ontdooid en het
dooiwater wordt opgevangen in het dooiwaterreservoir. Deze dient
periodiek handmatig te worden geleegd.

Eenvoudig transport
Kleine details kenmerken kwaliteit. Twee handgrepen boven aan de
achterzijde van het apparaat vereenvoudigen het transport (niet op
LKexv 1800)

Deurscharnieren wisselbaar
Deurdraairichting kan worden verwisseld. Standaard wordt de
LKexv-serie rechtsdraaiend geleverd.
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Koelkasten explosieveilig

LKexv 5400 Mediline

LKexv 3600 Mediline

Bruto inhoud

554 l

333 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

750 / 730 / 1640

600 / 610 / 1640

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 560 / 1452

470 / 440 / 1452

Energieverbruik per 24 uur

0,983 kWh

0,947 kWh

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (handmatig legen reservoir)

Automatisch (handmatig legen reservoir)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Mechanisch / Digitaal

Mechanisch / Digitaal

Binnenverlichting

-

-

+1°C tot +15°C

+1°C tot +15°C

5

5

Temperatuur
Temperatuurbereik
Draagroosters
Aantal verstelbare draagplateaus
Afmetingen draagplateau in mm ( B / D)

640 / 550

494 / 425

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling plateaus

20 cm

23 cm ( onder 17 cm)

Maximum aantal draagplateaus (schaphoogte 10 cm)

8

9

Materiaal draagplateau

Glas

Glas

Belastbaarheid draagplateau

40 kg

40 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Nee

Nee

Zelfsluitende deur

Nee

Nee

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

84 / 77 kg

64 / 59 kg

Klimaatklasse

SN-T (10 - 43°C)

SN-T (10 - 43°C)

9293 613

9293 615

Accessoires
Glasplateau
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Swingwiellijst

9086 365

9086 323

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 235

9590 233

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

6133 667

Koelkasten explosieveilig

LKexv 2600 Mediline

LKexv 1800 Mediline

Bruto inhoud

240 l

180 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 610 / 1250

600 / 600 / 860

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

470 / 440 / 1062

513 / 441 / 702

Energieverbruik per 24 uur

0,786 kWh

0,898 kWh

Materiaal behuizing

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur / kleur

Staal

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Algemeen

Ontdooisysteem

Automatisch (handmatig legen reservoir)

Automatisch (handmatig legen reservoir)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Mechanisch / Digitaal

Mechanisch / Digitaal

Binnenverlichting

-

-

+1°C tot +15°C

+1°C tot +15°C

4

3

Afmetingen draagplateau in mm ( B / D)

494 / 428

543 / 413

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling plateaus

20 cm (onder 17 cm)

14 cm (boven 17 cm / onder 24 cm)

Maximum aantal draagplateaus (schaphoogte 10 cm)

6

3

Materiaal draagplateau

Glas

Glas

Belastbaarheid draagplateau

40 kg

40 kg

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Nee

Nee

Zelfsluitende deur

Nee

Nee

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

R 600a

Bruto / Netto gewicht

53 / 49 kg

40 / 38 kg

Klimaatklasse

SN-T (10 - 43°C)

SN (10 - 32°C)

Swingwiellijst
Zie Accessoires op pagina 42

Apparaat kan worden
weggereden. Handig voor
bijvoorbeeld schoonmaken.

Temperatuur
Temperatuurbereik
Draagroosters
Aantal verstelbare draagplateaus

Glasplateau
Zie Accessoires op pagina 42

Extra glasplateau voor meer
aflegmogelijkheden.

Overig

Stelpoten

Accessoires

Zie Accessoires op pagina 42

Glasplateau

9293 615

Swingwiellijst

9086 323

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 233

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

9293 631

6133 667

Het apparaat hoeft niet te
worden verschoven om de
vloer te kunnen reinigen.
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diepvrieskasten
De Mediline® diepvriezers bieden alles wat in laboratoria en ziekenhuizen aan betrouwbaarheid en zekerheid
wordt geëist. De apparaten zijn door een breed temperatuurbereik van -10°C tot -35°C universeel inzetbaar. De
motorcomponenten zijn voor een optimaal gebruik van het
interieur bovenin geïntegreerd. Alle behuizingen zijn voorzien van een poederlaklaag en het interieur is volledig

30

uitgevoerd in chroomnikkelstaal. Om de noodzakelijke en in
laboratoria vereiste hygiëne te garanderen zijn alle diepvrieskasten met de aanbevolen reinigings- en desinfecteermiddelen
eenvoudig te reinigen. Akoestisch deur- en temperatuuralarm,
autonome temperatuurregistratie bij stroomuitval van 72 uur,
mogelijkheid tot aansluiten op centrale meldkamer en een
doorvoer voor een externe voeler bieden extra zekerheid.

Verlicht tekstdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay en toetsblokkering. Keuze uit 5 talen (Engels,
Duits, Frans, Spaans en Italiaans).
Temperatuur wordt op 0,1°C nauwkeurig aangegeven.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Iedere 2 minuten worden
tijd, datum en temperatuur exact
geregistreerd.

Doorvoermogelijkheid

Optisch en akoestisch alarm

Bovenin
opening
die de
externe
andere
voeren.

Een deur- en temperatuuralarm
waarschuwt bij een ongewenste
temperatuurverandering van 2K.
30 Alarmsituaties worden bewaard
en kunnen via het display of de infrarood interface worden uitgelezen.

de binnenruimte is een
(Ø 7,6 mm) aangebracht
mogelijkheid biedt een
temperatuurvoeler of een
meetverbinding door te

Beveiligd bij stroomuitval

Temperatuurregistratie

Een 12V accu voorkomt dat data
verloren gaan. Gedurende 72 uur
wordt het temperatuurverloop
geregistreerd en wordt, indien
beschikbaar, een alarmsignaal doorgegeven aan de centrale meldkamer.

Iedere 4 minuten worden datum, tijd
en temperatuur, evenals eventuele
alarmmeldingen, bewaard. Na 2.800
registraties (~ 7,5 dag) worden data
overschreven. Wekelijks kunnen data
worden uitgelezen.

Eenvoud in het onderhoud

Veilig automatisch ontdooien

De motor is veilig en toegankelijk
bovenin het apparaat geïntegreerd.
Voor reiniging of eventuele service
is de voorzijde eenvoudig naar boven
zwenkbaar en bij een openingshoek
van 45° volledig afneembaar.

Met de heetgasontdooiing duurt de
gehele ontdooicyclus slechts 12 min.
Door deze extreem korte ontdooitijd
stijgt de temperatuur in het interieur
minimaal. De ontdooicycli worden
tijdgestuurd uitgevoerd.

Maximaal gebruik ruimte

Zelfsluitende deur

Het chroomnikkel stalen interieur is
dankzij geïntegreerde U-rails flexibel
te gebruiken. Roosters zijn bij gelijkmatige verdeling belastbaar tot 60
kg (100 kg/m2) en iedere 27,5 mm
in hoogte instelbaar.

Voor een comfortabele bediening blijft
de deur bij een openingshoek van
90° geopend. Onder 60° sluit de deur
automatisch. Het geïntegreerde slot
beschermt opgeslagen producten.

60°
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Diepvrieskast

LGPv 1420 Mediline

Bruto inhoud

1427 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

1430 / 830 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

1250 / 700 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

8,887 kWh

1

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

-

Temperatuur
Temperatuurbereik

-10°C tot -26°C

Maximale fluctuatie1

3,9°C

Gradiënt Hθ

3,5°C

1

Draagroosters
Aantal verstelbare draagroosters

8

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

1263 / 650

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)
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Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts-Links / nee

Koelmiddel

R 290

Bruto / Netto gewicht

262 / 219 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

Accessoires
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Draagrooster / Draagrooster klein

7112 393 / 7112 391

Geleider draagrooster rechts / links

9001 761 / 9001 757

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool65 (maximaal 26 laden)
1

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met thermische massa van 25 g koper bij een omgevingstemperatuur van +25°C

Diepvrieskast

LGPv 8420 Mediline

LGPv 6520 Mediline

Bruto inhoud

856 l

601 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

790 / 980 / 2150

700 / 830 / 2150

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

620 / 850 / 1550

520 / 700 / 1550

Energieverbruik per 24 uur

5,500 kWh

4,715 kWh

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Staal

Materiaal interieur

Chroomnikkelstaal

Chroomnikkelstaal

Koelsysteem

Dynamisch

Dynamisch

Ontdooisysteem

Automatisch (heetgas)

Automatisch (heetgas)

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / Tekst

Elektronisch / Tekst

Binnenverlichting

-

-

Temperatuurbereik

-10°C tot -35°C 2

-10°C tot -35°C 2

Maximale fluctuatie1

4,3°C

3,6°C

Gradiënt Hθ

3,5°C

3,0°C

Aantal verstelbare draagroosters

4

4

Bruikbare oppervlakte rooster in mm ( B / D)

623 / 800

533 / 650

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters

38 cm

38 cm

Maximum aantal draagroosters (schaphoogte 10 cm)

13

13

Materiaal draagroosters

Staal met kunststof coating

Staal met kunststof coating

Belastbaarheid draagroosters

60 kg

60 kg

1

Algemeen

Infraroodsleutel
Zie Accessoires op pagina 42

Data inlezen en met meegeleverde software op iedere
pc uitlezen en bewaren.

Temperatuur

1

Draagroosters

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 7,6 mm)

Ja (Ø 7,6 mm)

Wielen

Zwenkwielen, 2 met rem

Zwenkwielen, 2 met rem

Slot

Ja

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Rechts / ja

Koelmiddel

R 290

R 290

Bruto / Netto gewicht

197 / 164 kg

171 / 143 kg

Klimaatklasse

T (16 - 43°C)

T (16 - 43°C)

Draagrooster

7113 643

7112 393

Geleider draagrooster rechts / links

9005 067 / 9005 069

9001 761 / 9001 757

NTC temperatuurvoeler

9590 407

9590 407

Voetpedaalopener

9590 639

9590 639

Infraroodsleutel inclusief software

9590 389

9590 389

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

H+H lade aluminium

AluCool84 (maximaal 13 laden)

AluCool65 (maximaal 13 laden)

Draagrails en -roosters
Zie Accessoires op pagina 42

Naar behoefte extra te
bestellen.

Accessoires

2

Dit temperatuurbereik geldt bij een maximale omgevingstemperatuur van +30°C.

NTC temperatuurvoeler
Zie Accessoires op pagina 42

Producttemperatuur kan via
display of optionele interface
worden uitgelezen.
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compact

vrieskasten explosieveilig

Deze diepvrieskasten zijn speciaal ontwikkeld voor het
bewaren van licht ontvlambare stoffen volgens EU richtlijn
94/9/EG Zone II (ATEX 95). De diepvrieskasten met toevoeging “ex” zijn getest in overeenstemming met de normen EN
1127-1 en IEC 60079-0 respectievelijk IEC 60079-15 zoals
opgesteld door de ATEX conformiteitsbeoordelingsinstantie
electrosuisse SEV (Bond voor electro-, energie-, en
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informatietechniek). Met een Zone II nA interieur voor gassen met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van
materiaalcategorie 3G zijn deze diepvrieskasten geschikt
voor het bewaren van explosieve en licht ontvlambare stoffen.
De explosieveilige diepvrieskasten hebben geen vonkdragende
elektrische componenten in het interieur en moeten handmatig
worden ontdooid.


MAX

M IN

Temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
Temperatuur wordt digitaal getoond
en is op 0,1°C nauwkeurig in te
stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte
software kunnen verschillende meetintervallen worden ingesteld.

MIN en MAX temperatuur

Optisch en akoestisch alarm

De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Temperatuuralarm waarschuwt bij
een ongewenste verandering. De
alarmgrenzen (verschil t.o.v. de ingestelde temperatuur) en de alarmvertraging (vertraging voordat het alarm
afgaat) kunnen worden ingesteld.

Dooiwaterafvoer

Doorvoermogelijkheid

Geïntegreerde dooiwaterafvoer
maakt periodiek ontdooien een
stuk eenvoudiger. Een bak onder de
afvoer zetten en het dooiwater wordt
opgevangen (alleen LGex 3410)

Een opening (Ø 10 mm) biedt
de mogelijkheid een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren.

Oproepen alarmsituaties

1-punt kalibratie

Het aantal opgetreden temperatuuralarms en het aantal opgetreden
stroomstoringen kan via de Alarm
Log toets worden opgeroepen. Hierbij
worden de startdatum, tijd en duur
van het alarm aangegeven.

Voor een nauwkeurige controle
van de temperatuur kunnen
positieve of negatieve verschillen
tussen de ingestelde en werkelijke
temperatuur worden gecompenseerd
in stappen van 0,1K.

Explosieveilig interieur

Zelfsluitende deur

Het ontstekingsbronvrije interieur
dient voor de opslag van brandbare
stoffen - gedeeltelijk in open reservoirs - en wordt daarom als explosief
bereik van zone 2 geclasseerd.

Bij een openingshoek van 90° blijft
de deur open staan. Bij een hoek van
45° of minder sluit de deur automatisch. De deurdraairichting kan worden gewijzigd.

45°
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Compact vrieskast explosieveilig

LGex 3410 Mediline

Bruto inhoud

310 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 1840

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

420 / 400 / 1587

Energieverbruik per 24 uur

1,309 kWh

1

Algemeen
Onderbouwbaar

-

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Statisch

Ontdooisysteem

Handmatig

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Temperatuur
Temperatuurbereik

-9°C tot -30°C

Maximale fluctuatie1

0,4°C

Gradiënt Hθ

2,9°C

1

Laden
Aantal diepvriesladen

8

Afmetingen lade in mm (b / d / h)

445 / 404 / 156 (onderste lade 445 / 257 / 165)

Aantal korven

-

Afmetingen korf in mm (b / d / h)

-

Schaphoogte (zonder lade) in mm

185

Materiaal draagplateau

Aluminium verdamperplaten

Belastbaarheid draagplateaus

24 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

92 / 87 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Accessoires
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RS 485 converter inclusief software

9590 387

Edelstalen stelpoten (Ø 50 mm, lengte (115-170 mm)

9590 411

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

Compact vrieskast explosieveilig

LGUex 1500 Mediline

Bruto inhoud

139 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

600 / 615 / 820

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

454 / 450 / 663

Energieverbruik per 24 uur

0,926 kWh

1

Algemeen
Onderbouwbaar

Ja (inbouwmaten h 860 x b 605 x d 620 mm of meer)

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deur

Staal

Materiaal interieur

Polystyrol, wit

Koelsysteem

Statisch

Ontdooisysteem

Handmatig

Type besturing / Temperatuurdisplay

Elektronisch / LCD

Verbindingsraam wit
Zie Accessoires op pagina 42

Ideaal voor het combineren
van LGUex 1500 en LKUexv
op minder dan 0,5 m2

Temperatuur
Temperatuurbereik

-9°C tot -26°C

Maximale fluctuatie1

0,8°C

Gradiënt Hθ

5,7°C

1

Draagroosters
Aantal diepvriesladen

3

Afmetingen lade in mm (b / d / h)

467 / 444 / 138

Aantal korven

1

Afmetingen korf in mm (d / b/ h)

467 / 285 / 175

NTC temperatuurvoeler

Schaphoogte (zonder lade) in mm

149 mm

Zie Accessoires op pagina 42

Materiaal draagplateau

Aluminium verdamperplaten

Belastbaarheid draagplateaus

24 kg

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Zelfsluitende deur

Ja

Slot

Ja

Deurscharniering / wisselbaar

Rechts / ja

Koelmiddel

R 600a

Bruto / Netto gewicht

45 / 42 kg

Klimaatklasse

SN-ST (10 - 38°C)

Producttemperatuur kan via
display of optionele interface
worden uitgelezen.

Accessoires

1

Rolrails

9590 521

RS 485 converter inclusief software

9590 387

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Alarmmelder bij stroomuitval

6133 667

Verbindingsraam, wit

9876 687

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met thermische massa van 25 g koper bij een omgevingstemperatuur van +25°C

Edelstalen stelpoten
Zie Accessoires op pagina 42

Het apparaat hoeft niet te
worden verschoven om de
vloer te kunnen reinigen.
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Diepvrieskisten -45°C
De Mediline® diepvrieskisten tot -45°C van Liebherr zijn
ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen voor
onderzoek, industrie en gezondheidszorg. Overal waar
een lagere temperatuur dan in de gebruikelijke diepvriesapparaten wordt gewenst, biedt Liebherr de ideale
oplossing dankzij een uitstekende temperatuurstabiliteit en
-verdeling waardoor de hoogste veiligheid bij opslag kan
worden geboden. De Mediline® diepvrieskisten zijn in drie
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verschillende afmetingen leverbaar en uitgerust met
elektronika die een nauwkeurige temperatuurinstelling
mogelijk maakt. Dankzij het potentiaalvrije contact en de
seriële RS 485 interface bestaat daarnaast de mogelijkheid
de apparaten aan een extern alarm- en registratiesysteem te
koppelen om een zo groot mogelijke bescherming van de
opgeslagen producten te realiseren.

Verlicht temperatuurdisplay

Aansluiten op centrale

Tiptoetsbediening met hygiënisch
vuilbestendig foliedisplay. Functies
worden met symbolen aangegeven.
De vriestemperatuur wordt digitaal
getoond en is op 0,1°C nauwkeurig
in te stellen.

Met de seriële interface RS 485 of
potentiaalvrij contact is aansluiten op
een centraal log- of alarmsysteem
mogelijk. Iedere 2 minuten worden
tijd, datum en temperatuur exact
geregistreerd.

Doorvoermogelijkheid

Geïntegreerd alarmsysteem

In de binnenruimte is een opening
van 10 mm aangebracht die de
mogelijkheid biedt een externe
temperatuurvoeler of een andere
meetverbinding door te voeren.

Een optisch en akoestisch temperatuuralarm waarschuwt bij een
overschrijding van de ingestelde
temperatuur. Het dekselalarm zorgt
dat de deksel niet ongewenst open
blijft staan (instelbaar 1 - 5 minuten)

Alarm bij stroomuitval

MIN en MAX temperatuur

Na een stroomstoring wordt een
optisch alarm getoond waardoor
duidelijk is dat er een stroomstoring
heeft plaatsgevonden. Ook bij een
voelerdefect zal dit worden aangegeven.



De minimale en maximale binnentemperatuur worden opgeslagen en
kunnen op ieder moment worden
uitgelezen. De periode waarover deze
waarden kunnen worden afgelezen is
maximaal 40 dagen.

Interieurverlichting

Slot / Greep

De verlichting is in de balansdeksel
geïntegreerd. Het deksel blijft onder een bepaalde hoek open staan
waardoor producten veilig kunnen
worden in- en uitgenomen.

De aluminium handgreep is
robuust uitgevoerd en daardoor geschikt voor langdurig en
intensief gebruik. De LGT modellen
zijn afsluitbaar (2 sleutels worden
meegeleverd)

1-punt kalibratie

StopFrost

Voor een nauwkeurige controle
van de temperatuur kunnen
positieve of negatieve verschillen
tussen de ingestelde en werkelijke
temperatuur worden gecompenseerd
in stappen van 0,1K.

Stopfrost heeft twee voordelen:
ijsvorming van het interieur en de
preparaten wordt gereduceerd en
het deksel is door het minimaliseren
van tegendruk altijd moeiteloos te
openen.

60°
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Diepvrieskist -45°C

LGT 4725 Mediline

Bruto inhoud

459 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

1648 / 808 / 919

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

1445 / 500 / 650

Energieverbruik per 24 uur1

4,352 kWh

Algemeen
Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Materiaal deksel

Staal

Materiaal interieur

Alumiunium

Koelsysteem

Statisch

Ontdooisysteem

Handmatig

Type besturing

Elektronisch

Temperatuurdisplay

Digitaal

Binnenverlichting

LED

Temperatuur
Temperatuurbereik

-10°C tot -45°C

Maximale fluctuatie1

1,1°C

Gradiënt Hθ

3,3°C

1

Cryo-boxen
Capaciteit Cryo-houders (h 604 x b 140 x d 140 mm)

24

Capaciteit Cryo-houders (h 222 x b 140 x d 140 mm)

3

Capaciteit Cryo-boxen (h 50 x b 130 x d 130 mm)

276

Max. hoogte Cryo houder

650 mm

Max. hoogte Cryo houder boven compressor

380 mm

Overig
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Slot

Ja

Koelmiddel

R 290

Bruto / Netto gewicht

94 / 81 kg

Klimaatklasse

SN (10 - 32°C)

Accessoires
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Korf

7112 947

RS 485 converter inclusief software

9590 387

NTC temperatuurvoeler

9590 407

Diepvrieskist -45°C

LGT 3725 Mediline

LGT 2325 Mediline

Bruto inhoud

365 l

215 l

Buitenafmetingen in mm (B / D / H)

1373 / 808 / 919

1132 / 760 / 919

Binnenafmetingen in mm (B / D / H)

1170 / 500 / 650

889 / 410 / 630

Energieverbruik per 24 uur1

2,928 kWh

2,256 kWh

Materiaal behuizing / kleur

Staal / wit

Staal / wit

Materiaal deksel

Staal

Staal

Materiaal interieur

Alumiunium

Alumiunium

Koelsysteem

Statisch

Statisch

Ontdooisysteem

Handmatig

Handmatig

Type besturing

Elektronisch

Elektronisch

Temperatuurdisplay

Digitaal

Digitaal

Binnenverlichting

LED

LED

Algemeen

Converter
Zie Accessoires op pagina 42

Via PC max. 20 apparaten
monitoren en data en alarmmeldingen opslaan.

Temperatuur
Temperatuurbereik

-10°C tot -45°C

-10°C tot -45°C

Maximale fluctuatie1

0,5°C

1,8°C

Gradiënt Hθ1

3,2°C

4,6°C

Capaciteit Cryo-houders (h 604 x b 140 x d 140 mm)

18

8

Capaciteit Cryo-houders (h 222 x b 140 x d 140 mm)

3

2

Capaciteit Cryo-boxen (h 50 x b 130 x d 130 mm)

210

96

Max. hoogte Cryo houder

650 mm

650 mm

Max. hoogte Cryo houder boven compressor

380 mm

375 mm

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor

Ja (Ø 10 mm)

Ja (Ø 10 mm)

Slot

Ja

Ja

Koelmiddel

R 290

R 290

Bruto / Netto gewicht

82 / 71 kg

68 / 58 kg

Klimaatklasse

SN (10 - 32°C)

SN (10 - 32°C)

Korf

7112 947

7112 317

RS 485 converter inclusief software

9590 387

9590 387

NTC temperatuurvoeler

9590 407

9590 407

Draagmanden

Overig

Accessoires

1

Gemeten volgens laboratorium testmethode NF-X 15.140 met thermische massa van 25 g koper bij een omgevingstemperatuur van +25°C en ingestelde temperatuur van -45°

NTC temperatuurvoeler
Zie Accessoires op pagina 42

Producttemperatuur kan via
display of optionele interface
worden uitgelezen.
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Accessoires
Glasplateau

Extra glasplateau met draagvermogen van
maximaal 40 kg voor meer bewaarruimte.
9293 629
9293 631
9293 615
9293 613

Edelstalen stelpoten

RS 485 converter

9876 687
Afdekplaat verdamper

Infraroodsleutel
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Rolrails

LKPv en LGPv

MKUv, LKUv, LGU en LKUexv

Voor het plaatsen van extra roosters zijn
2 geleiders (links+rechts) noodzakelijk.
9001 757
9001 761
9005 069
9005 067

Voetpedaalopener

LKPv, LGPv 14,65 (i.c.m. draagrails)
LKPv 84, LGPv 84 (i.c.m. draagrails)
LKv, LKUv, MKv, MKUv,LCv 40

Apparaat kan eenvoudig naar voren worden
gerold om bijvoorbeeld schoon te maken.

9590 521
Geleider draagrooster

Alle modellen (behalve LKexv,
MKv en MKUv modellen)

Kunststof gecoate roosters met draagvermogen
tot maximaal 60 kg voor meer flexibiliteit.
Afmetingen: 478 x 420 mm
7112 393
7113 643
7112 313

LCv 4010 (koeldeel)
LKv 39
LKUv 16

Met de infraroodsleutel kunnen data draadloos
worden ingelezen en met de meegeleverde
software op iedere PC worden uitgelezen en
bewaard.

9590 389

Draagrooster

LKexv 2600 / 3600
LKexv 5400

Met de NTC product-temperatuurvoeler kan
de geregistreerde temperatuur via display of
interface worden afgelezen.

9590 407

MKUv, LKUv, LGU en LKUexv

Voorkomt vastvriezen van preparaten aan
achterwandverdamper.

9590 391
9590 525
9590 523

Temperatuurvoeler

Alle modellen (behalve LKexv)

Ideaal voor het combineren van LGU en LKUv
modellen op minder dan 0,5 m2. Bijvoorbeeld
een koeler met glasdeur in combinatie met een
diepvrieskast.

Apparaat kan worden weggereden. Handig
wanneer apparaat op meerdere locaties wordt
gebruikt.

9586 323
9586 365

LKv 39, MKv 39, LKexv en LGex
LKexv 2600 / 3600
LKexv 5400

Via PC kunnen maximaal 20 apparaten worden
beheerd en kunnen data en alarmmeldingen
worden opgeslagen. Converter wordt geleverd
inclusief software.

9590 387
Verbindingsraam

LK(U)exv en LCv 4010
LKexv 1800
LKexv 2600 / 3600
LKexv 5400

Het apparaat hoeft niet te worden verschoven
om de vloer te kunnen reinigen. In hoogte
verstelbaar tussen 115 mm en 170 mm.
9590 411
9590 233
9590 235

Swingwiellijst

LKPv 14/65, LGPv 14/65 (links)
LKPv 14/65, LGPv 14/65 (rechts)
LKPv 84 en LGPv 84 (links)
LKPv 84 en LGPv 84 (rechts)

De deur kan met de voet worden geopend.
Handig wanneer u uw handen vol hebt.

9590 639
9590 639

LKPv 14 en LGPv 14
LKPv 65/84 en LGPv 65/84

Van H+H voor Liebherr
Al meer dan 30 jaar houdt H+H zich bezig met het optimaal organiseren van koelkasten. Dankzij een uniek, ruimtebesparend en flexibel
concept kunnen medicijnen en andere benodigdheden eenvoudig van elkaar worden gescheiden. Plaats voor alles en alles op z’n plaats. De
ladesystemen van H+H zijn volledig integreerbaar met de MediLine koelkasten van Liebherr.
Aluminium geleidt niet alleen de temperatuur zeer goed, maar is bovendien hygiënisch waardoor dit het meest optimale materiaal voor in de
koelkast is. Voor elk type koelkast en iedere grootte levert H+H aluminium laden. Samen met een MediLine of MediLine Compact koelkast
kunt u naar behoefte AluCool® laden bestellen voor een maximale flexibiliteit, omdat u zelf kunt kiezen hoeveel laden u in de koelkast wilt
plaatsen.
AluCool® laden

Montage is zeer eenvoudig zelf te doen, zonder gereedschap of montagematerialen, waardoor
u achteraf altijd laden kunt toevoegen. De rails passen naadloos in de ribben van de Compact koelkast en de AluCool® laden voor de grotere MediLine modellen kunnen ook eenvoudig worden gemonteerd. Standaard wordt de AluCool® lade geleverd met 2 aluminium lengteverdelers en 12 afbreekbare schotjes (andere indelingen zijn op aanvraag leverbaar).
De AluCool® lade voor de 65-serie heeft standaard 2 aluminium lengteverdelers en 18 afbreekbare
schotjes en de AluCool® lade voor de 84-serie heeft 3 aluminium lengteverdelers en 32 schotjes.
Het unieke verdeelsysteem maakt een AluCool® lade tot een ruimtebesparende en kostenverlagende oplossing voor in de koelkast.

Duurzaam en flexibel
Iedere lade heeft een draagkracht tot 50 kg en kan op vele manieren - naar eigen behoefte - worden ingedeeld. De laden zijn standaard
70 mm hoog. Andere ladehoogten en indelingen zijn op aanvraag mogelijk.
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Buram Electro B.V.
Handelsweg 30
1422 DW Uithoorn

Telefoon
Email
Website

0297 - 23 99 44
info@buram.nl
www.koelen.nl

Liebherr laboratorium koel-en vriesapparaten voldoen aan EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG. Alle modellen uit de MKv en MKUv serie
voldoen aan de Duitse DIN 58345 voor het bewaren van geneesmiddelen. Alle overige Liebherr laboratorium koelkasten voldoen niet aan alle criteria
conform DIN 58345 resp. DIN 58371 voor het opslaan van geneesmiddelen en geconserveerd bloed. Conform Duitse DIN 58375 voldoen Liebherr
laboratorium diepvrieskasten niet aan alle criteria voor het opslaan van bloedplasma. Gegevens gebaseerd op apparaat exclusief H+H inzetladen.
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