
Invändigt gnistsäkra eller EX-klassade  
kyl-/frysskåp för laboratoriet



Fristående invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp
anpassade för laboratoriet
Fristående gnistsäkra kyl-/frysskåp anpassade för laboratoriet, 
avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

All elektronisk utrustning är utflyttad från kyl-/fryskammaren. 
Enheterna är avsedda för förvaring av brandfarliga ämnen/vätskor. 
Viktigt! Kärlen med den brandfarliga vätskan bör förvaras i tätslutande
kärl för att förhindra gasläckage och därmed risk för uppkommet 
riskområde på golv under skåpet. 
Ninolux gnistfria kylar och frysar är granskade av Räddningsverket.

Vad är gnistfritt?

Högerhängda dörrar som standard, 
kan hängas om till vänsterhängt

Låg energiförbrukning Klass A/B

Digital eller analog inställning/ 
visning av temperaturen

Automatisk avfrostning av kylarna

Enheter med digital termostat 
har även möjlighet till justerbar 
avfrostning med avseende på 
intervall och längd

Digitaltermostat, lås och anslutning 
för externlarm finns som tillbehör



Fristående invändigt gnistsäkra kyl-/frysskåp
anpassade för laboratoriet
Fristående gnistsäkra kyl-/frysskåp anpassade för laboratoriet, 
avsedda för förvaring av brandfarlig vätska.

Vi är stolta över att kunna sätta vår isbjörn på Ninolux-skåpen! Den låga energiförbrukningen 
och det resurssnåla materialet  och komponenterna gör att Ninolux-skåpen verkligen är det  
bästa miljöval du kan göra!

Låg energiförbrukning Klass A/B

Kvalitet ger styrka och säkerhet
Ninolux kyl-/frysskåp är robust konstruerade med låg ljudnivå. 
Kyl-/frysmodellen har separat kompressor för kyl och frys för högsta driftsäkerhet och bästa temperaturreglering. 
Komponenter och material är valt för att vara så energi- och resurssnåla som möjligt för att skydda miljön. 
I isoleringen används cyclopentan, som är helt utan påverkan av ozonskiktet. 
Kyl-/frysskåpen uppfyller EU-direktivet 89/336/EEC för CE-märkning, märkningen är placerad på skåpet. 
För anslutning till 230 volt växelström. Säkring 10 Ampere. 

•	 Låg energiförbrukning Klass A/B.
•	 Digital eller analog inställning/visning av temperaturen.
•	 Automatisk avfrostning av kylarna.
•	 Manuell avfrostning av frysarna.
•	 Enheter med digital termostat har även möjlighet till justerbar avfrostning med avseende på intervall och längd.
•	 Digitaltermostat: lås och anslutning för externlarm ingår som standard. Angivelse av min-/maxvärde.
•	 Högerhängda dörrar som standard, kan hängas om till vänsterhängt.
•	 Köldmedie R600a.
•	 Genomföring för extern temperaturgivare vid önskemål.

Ninolux säkerställer en trygg förvaring av brandfarliga 
vätskor/ämnen – tyst, energisnålt och miljövänligt.
Finns även i icke ATEX-utförande.
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Tydlig display

Vilken temperatur håller kyl-/frysskåpet?
På den inbyggda displayen (digitala versionen) kan du enkelt avläsa temperaturen och där finns 
även en indikeringslampa som varnar för låg/hög temperatur. Larm aktiveras om den verkliga 
temperaturen avviker mer än 5°C från inställt börvärde.

I den analoga versionen bör temperaturen kontrolleras med en extern termometer.

Ninolux kan övervakas centralt via externlarm. 

Anslutning till externlarm är standard på den digitala versionen (tillbehör för analog version). 
Enkel brytande/slutande kontakt, max 30 Volt, 1 Ampere.

Modell Temperatur °C Liter  Energiåtgång Inv. dim. HxBxD Utv. dim. HxBxD Ljudnivå Nettovikt kg

Kyl Analog KA/KAex +3 till +10 333 1,35 kWh/24h 1587x518x422 1860x600x600 40 dBA 85

Kyl Digital KD/KDex +3 till +10 333 1,35 kWh/24h 1587x518x422 1950x600x600 40 dBA 85

Underbänkkyl Analog UKA/UKAex +3 till +10 155 0,33 kWh/24h 740x480x460 850x550x612 40 dBA 44

Underbänkkyl Digital UKD/UKDex +3 till +10 155 0,33 kWh/24h 740x480x460 820x550x612 40 dBA 44

Medicinkyl KDMED +3 till +10 333 1,35 kWh/24h 1587x518x422 1950x600x600 40 dBA 85

Medicinkyl med glasdörr KDMEDG +3 till+10 333 1,35 kWh/24h 1587x518x422 1950x600x600 40 dBA 88

Medicinkyl underbänk UKDMED +3 till+10 155 0,33 kWh/24h 740x480x460 820x550x612 40 dBA 44

Frys Analog FA/FAex -16 till -25 310 1,45 kWh/24h 1587x518x422 1860x600x600 40 dBA 85

Frys Digital FD/FDex -16 till -25 310 1,45 kWh/24h 1587x518x422 1950x600x600 40 dBA 85

Modeller med ändelsen ex är invändigt ex-klassade enligt II-/3G Ex ecIIC Gc, TPS 17 ATEX 98829.
Som tillval kan kylarna fås med glasdörr för fullhöjdsmodeller.
Underbänkmodeller kan fås som stapelbara fullhöjdsenheter i kombinationen: kyl/kyl, frys/frys, kyl/frys.


