
Medicinkylskåp



NINOLUX Medicinkylskåp, 119 resp. 350L

Farmaceutiska kylskåp för förvaring av läkemedel  
och vaccin. 

Samtliga skåp har digital display med audiellt/visuellt  
temperaturlarm och larm för öppen dörr, samt potentialfri  
anslutning för externt larm.  Minne för min/max temperatur.  
Fläkt i kammaren för jämn temperatur +5°C ±3°C.  
Skåpen har valbar automatisk avfrostning.
Medicinkylarna är i relevanta delar tillverkade enligt  
standarden DIN 58345 och kompletterade med:
Frostskyddstermostat som skyddar mot temperatur  
understigande +2°C.  

Tippskydd och batteribackup för larm vid strömbortfall,  
samt USB logger. 
Välj mellan solid eller glasdörr, höger eller vänsterhängd  
modell. Skåpen finns även i gnistsäkert utförande och som 570L.
Levereras med trådhyllor som standard men övrig inredning finns 
som tillval t.ex. perforerade hyllplan i plåt eller plexiglas och utdrag-
bara lådor med avdelare.  
Övriga tillval är elektroniskt lås, genomföringsport, kombiskåp m.m.

Kylskåpen kan dessutom konfigureras individuellt efter  
önskemål. Kontakta oss gärna för offert!

Underbänk Fullhöjd

Kylning

Styrning

Temperaturområde

Dimensioner exteriör (B x D x H) 600x600x850 mm 600x600x1850 mm

Dimensioner interiör (B x D x H) 510x485x620 mm 510x485x1620 mm

Volym, brutto/netto 130/119 L 374/350 L

Interiör Vit ABS

Hyllor 3 trådhyllor 4 trådhyllor

Energiförbrukning Solid-/Glasdörr (kWh/24h) 1,12/1,78 1,85/2,1

Nettovikt Solid-/Glasdörr 44 kg/52 kg 80 kg/89 kg

Ljudnivå dB (A) 40

Köldmedium R600a

Specifikationer

Tillval

Fläkt i kammaren

Digital termostat

+2°C till +8°C

142LS300 RFID lås LS300

142SALTO Saltolås

142HYLLAPLEXI Hylla i plexiglas

142HYLLAPLEXIPERF Perforerad hylla i plexiglas (hål Ø 14mm)

142HYLLAPLAT Hylla i perforerad plåt

142306000AAD5 Utdragbar låda AluCool med avdelare.  
Max 2/9 (Underbänk/Fullhöjd)

142PORT Genomföringsport

142FROSTSKYDD Frostskyddstermostat

142USBLOG USB logger TempU 04

142TIPPSKYDD Tippskydd

142BATT Batteribackup för larm

Tillval som ingår som standard i DIN 58345: 

Övergripande för den tyska standarden DIN 58345:2007-09 farmaceutiska kylskåp:

• Drifttemperatur +5°C ±3 C (+2°C till +8°C) 
• Loggning av temperatur
• Frostskyddstermostat för temperaturer under +2°C 
• Ljudnivå <60dB(A)

• Spänningsfri kontakt för anslutning till externt larm
• Audiellt och visuellt larm vid temperatur utanför 
  inställt gränsvärde
• Låsbar dörr
•Tippskydd

Tydlig display

På den inbyggda displayen kan du enkelt avläsa temperaturen och där 
finns även en indikeringslampa som varnar för låg och hög temperatur 
och om dörren lämnas öppen. Larm aktiveras om den verkliga tempe-
raturen avviker mer än ±3 C från inställt börvärde på 5 C. 
Min/max temperaturen lagras också i displayen.
Anslutning till externlarm är standard. Enkel brytande/slutande kontakt, 
max 30 Volt, 1 Ampere


