
                                                                         

 

Thermo Scientific 
Zamrażarki serii TSE -86oC  

 

Wytrzymała konstrukcja 
do codziennego użytku: 
• Zamrażarki szafowe, wykonane ze stali 

walcowanej na zimno, malowana farbą 

proszkową, odporną na odpryski i rdzę 

• Izolacja poliuretanowa o grubości 12.7 cm, 

spieniana w miejscu  

• State-of-the-art system chłodniczy poprawia 

kontrolę temperatury i zwiększa zdolność 

chłodzenia 

• Dwa 2,5 cm porty dostępu umożliwiają 

korzystanie z niezależnych czujników 

temperatury 

• Port wyrównania ciśnienia umożliwia łatwy 

dostęp do urządzenia po otwarciu drzwi 

• Łatwy do wymiany zmywalny filtr zapewnia 

ochronę kondensera przed kurzem zwiększając 

wydajność chłodzenia 

• Obsługa jedną ręką, kompatybilny z 

kłódką, ergonomiczny uchwyt drzwiowy, 

ze zintegrowanym zamkiem kluczowym 

(możliwe założenie kłódki) 

• Trzy punktowa uszczelka  

• RS 232, styk bezpotencjałowy w 

standardzie 

• Zasilanie 230V/50Hz 

 



                                                                         

 

Wnętrze: 
• Cztery wewnętrzne drzwi zmniejszają utratę chłodnego powietrza i poprawiają czas powrotu do 

zadanych parametrów po otwarciu drzwi  

• Wnętrze galwanizowane (standard) lub stalowe (opcja) 

• 3 stalowe półki (max załadunek 57 kg na 1 półkę), z możliwością zmiany ich położenia 

Wszystkie ważne informacje w jednym miejscu: 
• System kontroli i monitorowania gwarantują, że wszystkie istotne dla działania zamrażarki 

informacje są łatwo dostępne i czytelne 

• Jasny i czytelny wyświetlacz LED, istotne 

alarmy z osobnymi diodami LED takimi jak: 

alarm otwartych drzwi, zaniku napięcia, zbyt 

niskiej lub zbyt wysokiej temperatury 

• System zarządzania energią z ochroną 

przeciwprzepięciową niskiego napięcia  

• Opcjonalnie backup CO2 lub LN2, dla 

dodatkowej ochrony próbki w przypadku 

awarii zasilania lub awarii mechanicznej 

Specyfikacja zamrażarek TSE 

Model Zasilanie  
Poj. 

(l) 

Wymiary 

wew. (wys. x 

szer. x gł.) 

mm 

Wymiary zew. 

(wys. x szer. x 

gł.) mm 

Pobór 

mocy 

kWh/dzień 

Powrót 

do -

75
o
C*  

Waga 

(kg) 

Max 

poj. 2'' 

pudełka 

Jednorodność 

TSE 

240VGP 

230V 

50/60Hz 
368 1308x584x490 1981x846x836 17 23 min 332 240 4,1 

o
C 

TSE 

320VGP 

230V 

50/60Hz 
490 1308x584x643 1981x846x989 18 22 min 376 320 3,3 

o
C 

TSE 

400VGP 

230V 

50/60Hz 
651 1308x777x643 1981x1036x989 19 33 min 399 400 4,5 

o
C 

TSE 

600VGP 

230V 

50/60Hz 
793 1308x930x673 1981x1189x989 21 37 min 462 600 4,5 

o
C 

*po 1 min. otwarciu drzwi 

 


