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 SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Model XC- 400 

Zdjęcie 

  

Pojemność  (brutto) 413L 

Pojemność (netto) 400L 

Maksymalna ilość worków z krwią (450ml) 140 

Rodzaj wertykalny 

Zakres temperatury 4±1℃ 

Kontroler temperatury elektroniczny regulator temperatury, LED 

Przyrost temperatury 0.1℃ 

Napięcie znamionowe/częstotliwość znamionowa 230V~/50Hz 

Moc wejściowa 240W 

Zużycie energii, kWh/24h 4.1 

Klasa klimatyczna ( N, SN, T, ST or 4, 4+, 5) SN 

Poziom hałasu (dB) <60 

Rodzaj odszraniania- automatyczne / manualne automatyczne 

Wymiary wewnętrzne (SxGxW) 640*577*1240mm 

Wymiary zewnętrzne (SxGxW) 750*761*1799mm 

Wymiary opakowania 854*852*1985mm 

Waga netto/ brutto 156/192kg 

Warstwa izolacyjna PU 

Grubość warstwy izolacyjnej 50mm 

Materiał obudowy płyta stalowa malowana podkładem 

Materiał wnętrza Stal nierdzewna 

Klasyfikacja grup krwi tak 



Kompresor hermetyczny 

Nazwa kompresora EM2X3117U  EMBRACO 

Czynnik chłodniczy R290 

Parownik ( typ) skraplacz lamelowy 

Skraplacz ( typ) skraplacz lamelowy 

Magnetyczne uszczelnienie drzwi tak 

Podwójne drzwi- wewnętrzne i zewnętrzne tak 

Elektrycznie podgrzewana szyba tak 

Drzwi przestawne nie 

Półki/ kosze 5/20 

Półki regulowane tak 

Max. Obciążenie półki 15kg 

Kółka tak 

Kółka z funkcją blokowania tak 

Regulowane nóżki nie 

Zamek  tak 

Port umożliwiający umieszczenie zewnętrznego czujnika 
temperatury. 

tak 

Oświetlenie wewnętrzne typu LED tak 

    

Właściwości kontrolera   

Kontroler temperatury elektroniczny regulator temperatury 

Szacunkowo 72 godzinne bateryjne podtrzymywanie dla 
alarmów, rejestracji i wyświetlania  ( moduł UPS ) 

tak 

  

Właściwości alarmu 
 

Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał dźwiękowy tak 

Alarm wysokiej i niskiej temperatury - sygnał świetlny tak 

Alarm wysokiej i niskiej temperatury - alarm zdalny tak 

Alarm nieprawidłowego działania czujnika - sygnał 
dźwiękowy 

tak 

Alarm nieprawidłowego działania czujnika- sygnał 
świetlny 

tak 

Alarm nieprawidłowego działania czujnika- alarm zdalny tak 

Alarm niskiego poziomu akumulatora -sygnał dźwiękowy tak 

Alarm niskiego poziomu akumulatora -  sygnał świetlny tak 

Alarm niskiego poziomu akumulatora  -alarm zdalny tak 

Alarm otwartych drzwi -sygnał dźwiękowy tak 

Alarm otwartych drzwi - sygnał świetlny tak 

Alarm otwartych drzwi - alarm zdalny tak 

Alarm braku zasilania - sygnał dźwiękowy tak 

Alarm braku zasilania -  sygnał świetlny tak 

Alarm braku zasilania - alarm zdalny tak 

 


