ANNE SÜTÜ DONDURMA VE MUHAFAZA DOLABI
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ANNE SÜTÜ DONDURMA VE MUHAFAZA DOLABI
FIOCCHETTI
PLASMA-VISION 2T 400 ECT-F TOUCH
Özellikler
Sıcaklık Aralığı: +2 / +15 °C ; -15 / -20 °C
Kapasite: 170 +160 lt (6,01 + 5,66 cu )
Dış Boyutlar (E x B x Y): cm 60 x 65,5 x 201,5
İç boyutlar (E x B x Y) 50 x 49,6 x 68,5 / 50 x 49,6 x 73 cm
Ağırlık 134 kg
Yapı ve Yalı m: bakteriosta k ak viteli steril edilmiş çelik kaplama, beyaz renk –iç/dış (paslanma ve korozyona karşı etkili materyal); yalı m poliüretan kalınlığı arkada
70mm, yanlarda 50mm
Kapı: 3'lü cam panelli Nr 2 cam kapı
Elektrikli Dijital Tuş Kilidi: Ana sayfadaki anahtar simgesine basarak kapı açılır ve kapı şifre ile korunabilir. Herhangi bir soruna karşı mekanik kilit, cihaz ile beraber
sağlanmaktadır.
Aydınlatma: Led pi, ayarlanabilir parlaklık
İç Ekipmanlar: nr.4 (2+2) beyaz kaplamalı sac raﬂar
Yer değiş rilebilir sistem ile:
Plas k klipslerle desteklenen açık tel raﬂar, yüksekliği ayarlanabilir (dim. cm. 47,5 x 46)
Teleskopik kayaklar üzerine monte edilmiş çıkarılabilir alüminyum çekmeceler (3 bölme için dim. cm. 12 x 40 x 7,5) teleskopik kılavuzlar üzerinde
paslanmaz çelik kablolu çekmece/raf (H 6,2cm)
Denetleyici: ECT-F TOUCH + DMLP TOUCH DİJİTAL MONİTÖR
ECT – F TOUCH DENETLEYİCİ + bağımsız sistem DMLP DIGITAL MONITOR TOUCH: batarya yardımı ile kayıt, alarmlar ve alarm sistemi. Sıcaklığın gerçek
zamanlı graﬁği ile seçili fonksiyonların ana sayfadan sürekli takip edilebildiği 7” ekrana sahip yeni denetleyici, uzaktan kolaylıkla okunabilir.
• Son 10 yılın sıcaklık kayıtları
• Sıcaklık sapmaları, açık kapı, elektrik kesin si, kondensatör ve arıza koşulları için sesli ve görsel
alarm sistemi
• Donma ve aşırı ısınmaya karşı emniyet termosta
• Önden erişime sahip SD kar : 10 yıllık veri kaydını, el kitapçığını, yedek parça listesini, kurulum ve
diğer işlemler için gerekli olan videoları saklayabilir.
• Ön panelden doğrudan veri indirmeye izin veren USB bağlan noktası
• Öğre ci ﬁlmler, servis el kitapları, elektrik bağlan ları için rehberlik edici mul medya bölümü
• Uzaktan kontrol
• LAN/Ethernet için RS485 ve RJ45 portu
• Yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için cihazın açılıp kapanması esnasında kullanılabilen şifre
• SIM kart girişi
• Entegre web sunucusu. Bağımsız görsel/sesli alarm ve kayıt sistemi (DMLP DIGITAL MONITOR TOUCH), sıcaklık algılama için kullanılan PT100 prob aracılığıyla 0.1°C'lik
hassasiyetle DMLP alarm fonksiyonlarını yöne r ve elektrik kesin sinde sıcaklıkları ve olayları kaydetmek için standart şarj edilebilir pillerle beslenir. (nr.8 Nihm şarj
edilebilir piller, p AA, 1.2 Volt, kolay değiş rilebilir). Veri indirme SD kar a bulunan CAPTURE yazılımı ile sağlanır. Bu yazılım sayesinde kaydedilmiş verilerin graﬁklerini
ve sekmelerini üretmek mümküdür.
Alarmlar: Sıcaklık sapmaları, elektrik kesilmeleri ve arızalar için sesli ve görsel uyarı, elektrik kesilmelerinde bile otoma k kayıt
Emniyet Termosta :
Veri ve Olay Kaydı: 10 yıl SD kar a; son yıl Flash bellekte
Sıcaklık Graﬁği: Nr.2 Her iki bölme için, her zaman ana ekrandan izlenebilen özelleş rilebilir gerçek zamanlı graﬁkler.
Bağlan : Önden erişilebilir USB-SD-SIM girişi; kuru temas, RS485 ve RJ45 seri portu
Soğutma Tipi: Basınçlı hava, havalandırılan
Defrost: Yoğunlaşan suyun otoma k buharlaşması ile otoma k
Ürün Simülasyonu İçin Prob
Teknik Veriler
Ayrın lar: - Soğutucu gaz türü R404A CFC free
- Şebeke gerilimi: 230V/1/50Hz
- Güç tüke mi 24 sa: 9,4kW/24sa
- Anlık güç tüke mi: 0,3+0,6 kW (1,8+4 A)
- Gürültü seviyesi < 53dB
- Ortam sıcaklığı: +16/+32°C; nem 60%
- Konnektör: Schuko
Uyumluluk: 94/42/CE –sınıf IIa düzenlemesi ve takip eden modiﬁkasyonlar
Aksesuarlar
Panjurlu kapı, ek raf, ayırıcı alüminyum çekmece, bölümlü, çekmeceler için plexiglas yüz,
Kayar tel paslanmaz çelik çekmece H 62mm, Paslanmaz çelik tel raf cm 14x42x15 H (maks 3 her raf) Tekerlekler (2'si frenli), GSM modülü
Cep telefonlarının buzdolabından sms mesajları almasını sağlayan eklen modülü; durum mesajları, hata bildirimleri veya alarmlar gibi.
Wi-Fi modülü, buzdolabının kablosuz bağlan sını ve izlenmesini sağlayan eklen modülü, kablo bağlan noktası 35mm, kapak kablo bağlan sı 15mm ile, Nem sensörü
PT100 prob (temassız) voltaj sabitleyici), 4-20mA çevirici modül, Harici terminal kar dahil (bu aksesuar GMS modülünü kapsamamaktadır) 60 Hz Frekans, 115 V
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