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Przenośna chłodziarka APRU
 

Cena: 97 170,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność na zamówienie

Producent Delta Development Team

Opis produktu
 

Przenośna chłodziarka APRU

Przenośna chłodziarka APRU (Autonomous Portable Refrigeration Unit) firmy Delta Development Team jest specjalistyczną lodówką
medyczną przeznaczoną do przechowywania i transportu krwi w miejscach w których nie ma dostępu do stałego źródła zasilania -
posiada ona ładowalną baterię pozwalającą na autonomiczne zasilanie lodówki i utrzymywanie właściwej temperatury do transportu i
przechowywania krwi.

Lodówka transportowa do krwi i preparatów krwi jest wyrobem o wysokiej wytrzymałości z własnym i zewnętrznym źródłem zasilania,
która może być użyta w warunkach przedszpitalnych lub szpitali polowych.

Główne cech lodówki APRU:

możliwość przechowywania sześciu jednostek krwi
utrzymywanie temperatury wewnątrz lodówki na zasilaniu bateryjnym przez min. 1 dzień
utrzymuje temperaturę wewnętrzną na zasilaniu sieciowym przy jednoczesnym ładowaniu baterii
pasywne utrzymywanie temperatury w przypadku braku zasilania
utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz lodówki (funkcja grzania w przypadku niskich temperatur na zewnątrz lodówki)
ekran wyświetlający informacje o przewidywanym czasie utrzymywania temperatury wewnątrz lodówki
utrzymuje przed dwa dni odpowiednią temperaturę wewnątrz przy zewnętrznej temperaturze do 40˚C (104 ˚F)
utrzymuje przed dwa dni odpowiednią temperaturę wewnątrz przy zewnętrznej temperaturze otoczenia do - 32 ˚C (- 25˚F)
wodoodporność oraz pyłoodporność
podwyższona odporności na działanie ognia
możliwość zrzutu z powietrza lub transportu dronem z zaworem wyrównującym ciśnienie który jest płynoodporny
możliwość wygaszenia wyświetlaczy oraz wyciszenia alarmów tzw. Blackout mode, używając zewnętrznego dedykowanego
przycisku
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możliwość zasilania z gniazdka samochodowego 12 V

Produkt dostępny na zamówienie

Wymiary urządzenia:

49cm szerokości x 25,7cm wysokości x 25,9cm głębokości
waga: 13,2 kg.

Podana cena jest ceną orientacyjną - aktualna cena chłodziarki zależy od kursu USD/PLN i jest obliczana zawsze na dany dzień pod
konkretne zamówienie

Produkt dostępny na zamówienie
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