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Kan Saklama Dolabı  

Üretici :  En Kaliteli Endüstriyel Mutfak Makinesi
Fiyatları En Ucuza

EKTB1400 KAN SAKLAMA
DOLABI:Soğutuculu Kan saklama dolabı,
Aşı saklama dolabı,Serum saklama
dolabı,Soğutmalı İlaç saklama dolabı
olarak; Sağlık Bakanlığı soğuk zincir
ürünlerini saklama şartnamesindeki
gereksinimleri karşılayan ve Aile sağlığı
merkezinde, hastaned
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KAN SAKLAMA DOLABI EKTB 1400

Blok Kapılı Soğutuculu Hastane Eczane Aile Sağlığı Merkezleri İçin Medikal
Buzdolabı - Blok Kapaklı Kit Serum İlaç Aşı Kan Dolabı

Kit serum aşı ilaç saklama dolabının dış ölçüleri 82x145x200 cm, iç ölçüleri ise
69x137x135 cm.dir
Brüt hacmi 1350 litre olan aşı dolabının net hacmiyse 1276 litre, ağırlığıysa net
400 kg.dır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satış Telefonları  0212 2370749
Kit Serum İlaç Aşı dolabı 220 Volt elektrikle çalışmaktadır

Soğutma aralığı; 2 ile + 8°C arasında ayarlanabilir olup, fabrika çıkışında aşı
dolapları + 4°C ye ayarlanmaktadır
Aşı dolabının dışı paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı saçla, iç
bölgeleriyse paslanmaz saçla imal edildiğinden kolay temizlik imkanına sahiptir
- Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satış Telefonları  0212 2370749 
12 adet plastifiye kaplamalı tel rafı olan aşı dolabının; kit serum ilaç aşı koyma
rafları kolay ayarlanabilir özelliktedir 
Aşı dolabındaki fanlı soğutma sistemi homojen bir soğutma sağlar 
Floresant lambayla aydınlatılan iç hacimde görünüm kolaylığı vardır - Kit Serum
İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370750
 
Kan serum aşı ilaç saklama dolabında soğutma-alarm sistemini düzenleyen
dijital termometreli termostat, mikroişlemcili tasarlanmış olup; aydınlatmalı dijital
ekranı sayesinde rahat kontrol imkanı sağlar 
Mikroişlemcili dijital kontrol sistemi; fabrika çıkışında 0.1 derece okuma
hassasiyetine sahip şekilde ayarlı olup; dilenirse kullanıcı tarafından
ayarlamayla, 0.1 ile 0.5 C hassasiyetle okuma sağlanabilir  
Son derece gelişmiş Kit Serum İlaç Aşı Dolabı alarm sistemi; ayarlanan alt ve
üst sıcaklık değerleri aşıldığında, aşı dolabının kapısı açık kaldığında, elektrik
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kesintilerinde ve şebeke düşük voltaj değerlerinde kullanıcıyı görsel ve sesli
alarmla uyarmaktadır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370751

Ürün açıklamasında görülen aşı saklama dolabı fotoğrafı, cam kapılı aşı
saklama dolabına ait olup fikir edinmeniz açısından konulmuştur. Teslim
edilecek aşı saklama dolabı kapısı; ışık geçirmez, poliüretan izolasyonlu düz
kapılı aşı saklama dolabıdır

Aşı dolabının kapağı üstün yalıtım sağlayan yüksek yoğunlukta poliüretan
izolasyonlu blok kapaklı, ışık geçirmez düz kapılı ve manyetik contalı olup
gereksiz soğutma kaybını en aza indirir 
İmalatı esnasında soğutma sisteminde ve izolasyonunda ozon gazına zararlı cfc
içeren malzeme kullanılmadığından; aşı dolabı çevreye duyarlıdır 
Aşı dolabının gerektiğinde kolay taşınabilmesi için 2 frenli, 2 frensiz 4 tekerleği
bulunmaktadır - Kit Serum İlaç Aşı Dolabı Satışı 0212 2370759  
Ayrıca bu model kit saklama-aşı saklama-serum saklama dolabında kapı kilidi
standart mevcuttur

Kan Serum İlaç Aşı Dolabına Opsiyonel İlave Edilebilir Özellikler (sipariş
esnasında ilave ücretli)
- Grafiksel termal yazıcı
- Paslanmaz dış gövde
- Cep telefonuna sms gönderme ve e-posta gönderme modülü - Kit Serum İlaç
Aşı Dolabı Satış Telefonları  0212 2370749
(İlave ücretli opsiyonel özellikler; kit serum aşı ilaç saklama dolabının
teslimatında ilave süre gerektirebilir, sorunuz 0212 2370759)

Alarm sistemli aşı dolabı 2 yıl garantili olup, aşı dolaplarının yedek parçaları
(fan motoru,ekovatı,termostatı,kapısı,tel rafları v.b. aşı dolabı parçası) 10 yıl
süreyle ücretli olarak yedekparça deposunda bulundurma garantilidir. Orijinal
aşı dolabı parçası satış telefonu 0212 2370749-0212 2370750-0212 2370751-
0212 2370759
Ayrıca elinizde böyle bir aşı dolabı var ve arızalıysa veya bakıma ihtiyacı var
diyorsanız; tecrübeli aşı dolabı tamircilerinden oluşan teknik servisimize aşı
dolaplarının tamirini bakımını servisini yaptırabilir, yedekparçalarını satın
alabilirsiniz. Soğutmalı aşı dolabı tamiri-serum dolabı
tamiratı,bakımı,onarımı,servis ve parça satış telefonu 0212 2370749-0212
2370750-0212 2370751-0212 2370759

Aşı dolaplarıyla ilgililer:soğutmalı aşı dolabı,kit soğutucusu,hastane tipi aşı
dolabı,aile sağlığı aşı dolabı tamiri,serum dolabı,aşı dolabı servisi,kilitli aşı
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İlgili Ürünler

dolapları,alarmlı aşı dolabı,kit soğutma dolabı servisi,blok kapılı aşı
dolabı,endüstriyel aşı dolabı,göstergeli aşı dolabı,yazıcılı aşı dolabı - Aşı dolabı
satışı 0212 2370750

Kit Serum İlaç Aşı Dolabını kredi kartlarına taksitli 12 aya kadar vade
farkıyla satın alabilirsiniz - Aşı dolabı satış telefonu 0212 2370750

Broşür halindeki bütün soğutmalı medikal buzdolaplarını, aşı
dolaplarını, ilaç dolaplarını, kan saklama dolaplarını, serum saklama

dolaplarını, kit soğutan dolapları pdf dosyası halinde AŞI BUZDOLABI
BROŞÜRÜ-SERUM BUZDOLABI BROŞÜRÜ-KİT KAN SAKLAMA MEDİKAL

BUZDOLAPLARI BROŞÜR adresinden indirebilirsiniz

KAN SAKLAMA DOLABI:Soğutuculu Kan saklama dolabı, Aşı saklama
dolabı,Serum saklama dolabı,Soğutmalı İlaç saklama dolabı olarak; Sağlık
Bakanlığı soğuk zincir ürünlerini saklama şartnamesindeki gereksinimleri
karşılayan ve Aile sağlığı merkezinde, hastanede, sağlık dispanserinde, sağlık
ocağında, eczanede ve doktor muayenehanelerinde kullanıma uygun
soğutuculu medikal dolaptır. Hastane tipi,dispanser tipi,sağlık ocağı tipi kit
saklama,serum saklama,ilaç saklama aşı saklama dolabı satış telefonları 0212
2370749-0212 2370750-0212 2370751-0212 2370759

Blok Kapaklı Kit Serum İlaç Aşı Dolabı

EKTB80VK BLOK KAPAKLI KİT SERUM İLAÇ AŞI DOLABI:Soğutma değerlerini
kaydeden yazıcılı, sessiz titreşimsiz soğutma yapan alarmlı-kilitli aşı dolapları

bölümündeki bu aşı dolabı; Aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde,
dispanserlerde, eczanelerde ve doktor muayene
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Yazıcılı Serum Saklama Dolabı

EKT425VK YAZICILI SERUM SAKLAMA DOLABI:Yazıcısından grafiksel çıktı
olarak olayları görebileceğiniz; aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde,

dispanserlerde, eczanelerde ve doktor muayenehanelerinde kullanıma uygun;
Sağlık Bakanlığının (ürün ekleme tarihindeki) s

Veri Kaydedicili Kan Saklama Dolabı

EKTB1400VK VERİ KAYDEDİCİLİ KAN SAKLAMA DOLABI:Soğutuculu Kan
saklama dolabı, Aşı saklama dolabı,Serum saklama dolabı,Soğutmalı İlaç
saklama dolabı olarak; Sağlık Bakanlığı soğuk zincir ürünlerini saklama

şartnamesindeki gereksinimleri karşılayan ve Aile sağlığı mer

Aşı Dolabı

A375HC AŞI DOLABI:Uzun aşı dolapları bölümündeki bu alarmlı-kilitli ilaç dolabı
sessiz ve şık görünümlü bir aşı soğutucu buzdolabıdır. Bu aşı dolabı haricinde;
küçük aşı dolabı 2 kapılı aşı dolabı RS 232 soket bağlantılı ilaç dolabı yatık ilaç

dolabı satışı vard
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