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комбиниран хладилник-фризер с  
електронно управление тип Comfort

Лабораторни фризерни ракли до -45°C

Хладилници за медикаменти съгласно  
DIN 58345

Лабораторни хладилници и фризери с 
електронно управление тип Comfort и  
защитено от експлозии вътрешно пространство

Лабораторни хладилници с механично 
управление и защитено от експлозии вътрешно 
пространство

Посетете ни и в интернет на адрес
www.lab.liebherr.com

Климатичен клас SN = околни температури  

от +10°C до + 32°C 

Климатичен клас   N = околни температури  

от +16°C до + 32°C 

Климатичен клас ST = околни температури  

от +16°C до + 38°C 

Климатичен клас   T = околни температури  

от +16°C до + 43°C 

Като предприятие, специализирано в 
производството на хладилници и фризери, 
Либхер разполага с обширна и добре развита 
сервизна мрежа за обслужване на клиентите.

За най-близкия сервизен партньор моля 
позвънете на тел. 0 800 11 808
(в работни дни от 7:30 до 12:30 ч. 
и от 13:15 до 19:00 ч.)
(в събота и неделя от 9:00 до 14:00 ч.)
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Свежи идеи за околната среда:
Енергийно ефективни професионални хлади       лници и фризери на Либхер

ActiveGreen
Екологичната концепция ActiveGreen на Либхер започва още 
при проектирането на професионалните хладилници и 
фризери. Ето защо в своите уреди Либхер използва 
висококачествени компоненти, гарантиращи дългото и сигурно 
функциониране и най-добрата енергийна ефективност дори и 
при високите изисквания за професионалната употреба. 
Благодарение на комбинацията от прецизни управления и 
високоефективни хладилни компоненти професионалните 
уреди на Либхер са особено енергоспестяващи. Либхер е 
първата фирма, която реализира цялата си професионална 

Традиция и опит
Със своя над 60-годишен опит фирма Либхер се е 
специализирала в областта на разработването и 
производството на висококачествени хладилници и фризери 
с първокласен дизайн, залагайки на иновативни идеи за 
повишаване на комфорта и енергоспестяването. В областта 
на битовите уреди още през 1993 г. Либхер е първият 
производител, преустроил цялата си програма от уреди за 
работа с несъдържащи флуоровъглероди (HFCs) хладилни 
агенти. 

Производствените процеси също са насочени към ефикасното 
използване на ресурсите. Така например отделящата се по 
време на производството на уредите топлина се отвежда 
обратно като отоплителна енергия. Всички стоманени 
ламарини са покрити с природосъобразни прахообразни 
лакове. Те не съдържат разтворители и така не възникват 
отпадни води, които могат да окажат вредно въздействие 
върху околната среда. Пластмасовите компоненти са 
обозначени за оптимално рециклиране.

програма от хладилници и фризери с екологичните хладилни 
агенти R 290 и R 600a. Те не съдържат флуоровъглероди (HFCs) 
и нямат вредни въздействия върху озоновия слой и свързания 
с това парников ефект. Благодарение на използването на нови 
високоефективни компресори може да се намали значително 
консумацията на електроенергия на уредите. Всички 
европейски заводи, в които се изработва продукцията на 
Либхер, са сертифицирани съгласно международните 
стандарти за управление на качеството ISO 9001 и за 
управление на околната среда ISO 14001.
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Свежи идеи за околната среда:
Енергийно ефективни професионални хлади       лници и фризери на Либхер

Качество на продуктите на най-високо ниво
Качеството на продуктите и свързаната с това дългосрочна 
продължителност на експлоатацията в професионална среда 
има решаващо влияние върху екологичния баланс на един 
уред. За да гарантираме дългогодишната експлоатация на 
нашите продукти, при производството им използваме само 
висококачествени компоненти. За запазването на качеството 
на продуктите, което е в центъра на вниманието при 
професионалната употреба, решаваща роля играе 
качественото охлаждане.

Основни теми при това са бързото охлаждане на продуктите, 
стабилната температура, влажността на въздуха и бързината 
при размразяването. Във всички области, в които се работи с 
чувствителни вещества, хигиената играе централна роля, 
която Либхер строго съблюдава още при разработването на 
уредите: Така например корпусите на уредите са изработени 
с възможно най-малко фуги и ръбове. 

Отлична енергийна ефективност
Енергийната ефективност е била и е централна тема за Либхер, 
оказваща въздействие още при разработването на уредите за 
професионална употреба. Благодарение на това Либхер беше 
отличен от Pro CoolAward 2006 с три от петте награди за 
енергийно ефективни и екологични професионални хладилници 
и фризери. Консумацията на ток на отличените уреди възлиза 
на до 70 % под средната пазарна стойност.

Екологичност в два аспекта
Либхер е първият производител, преустроил целия си 
асортимент от професионални хладилници и фризери за 
професионална употреба за работа с хладилни агенти, 
несъдържащи флуоровъглероди (HFCs). Използват се 
изключително екологично съвместимите хладилни агенти 
R290 и R600a. Благодарение на тяхното използване могат да се 
влагат още по-ефикасни хладилни компоненти, гарантиращи 
по-ефективно енергоспестяване за цялата продуктова гама.

И в други страни по света като например Холандия или 
Калифорния изключително енергийно ефективните 
професионални уреди на Либхер са в челните позиции по 
отношение на потреблението на електроенергия. За 
непрекъснатото подобряване на енергийната ефективност се 
грижат прецизните електронни управления в комбинация с 
оптимизираните хладилни компоненти, както и използването 
на високоефективни изолационни материали и компресори.
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Иновативни идеи, компетентност и динамика в 
областта на лабораторните уреди

В ъв всички професионални области на приложение се 
поставят особено високи изисквания към хладилниците и 

фризерите. Независимо дали става дума за охладителната 
мощност, избора на материалите, хладилните компоненти или 
разработването на концепциите за дизайна – при всички решения 
акцентът се поставя върху дългогодишното безпроблемно 
ползване на нашите уреди. 

В сферата на лабораторните уреди се поставят най-високите 
изисквания за надеждност и безопасност на съответните уреди. 
Именно за да удовлетвори тези изисквания, Либхер 
предлага уреди за множество области на приложение в 
различни температурни диапазони. Уредите Mediline с 
прецизна електроника предлагат множество предимства. 
Висококачествените материали, осигуряващите висока 
мощност компоненти и прецизната обработка до последния 
детайл гарантират високото качество на уредите на Либхер.
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Cal.1  1.0°C 0.5°C Cal.2 8.0°C -0.4°C Cal.3 15.0°C 0.8°C

+0.5°C

-0.4°C

+0.8°C

Лабораторни хладилници и фризери  
с прецизна електроника

Прецизна електроника
Управляваната от менюто електроника с интегриран часовник за реално време разполага с 
възможност за прецизна температурна настройка с точност до 1/10°C. Дисплеят с ясен текст 
може да се настрои по избор на немски, английски, френски, испански или италиански език. 
Отговаряйки на изискванията за лабораторната хигиена, електрониката е вградена в корпуса на 
уреда и е с лесна за почистване и защитена клавиатура. 

Независимо електрозахранване на електрониката 
При прекъсване на тока електрониката незабавно се захранва от интегрирана акумулаторна 
батерия 12 V. По този начин при прекъсване на тока температурите във вътрешното пространство 
се документират в интегрираната памет непрекъснато за още 72 часа. Освен това при свързване 
на външни алармени и документационни системи прехвърлянето на данни се запазва до 72 часа. 

Интегрирани алармени системи
Светлинната и звуковата аларма за температурата се включват при превишаване на границите 
за температурно отклонение, в случай че вратата е била отворена за повече от 1 минута, както 
и при прекъсване на тока.

Интегрирана памет за съхранение на данни
Прецизната електроника разполага с интегрирана памет за съхранение на данни, която 
документира както последните 30 алармени събития с дата, час и максимална температура, 
така и хода на температурите във вътрешното пространство в интервал от 4 минути. Правят се 
общо 2800 записа във връзка с температурата, което отговаря на продължителност на записване 
от около 1 седмица.

3-точково калибриране
За изключително точното температурно управление лабораторните уреди с прецизна електроника 
предлагат 3-точково калибриране, позволяващо компенсацията между настроената температура 
и действителната температура във вътрешното пространство до три температурни точки. 
Коригиращата стойност може да се променя в положителна или в отрицателна посока съответно 
със стъпки от 0,1 К.

72 часа
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Unbenannt-3   1 16.11.11   09:54

Лабораторни хладилници и фризери с прецизна електроника

Размразяване с 
нагревател

Размразяване с 
горещ газ

Енергийно ефективно размразяване с горещ газ
Управляваното в зависимост от нуждите и времето размразяване с горещ газ позволява много 
кратка продължителност на размразяването от само 8 минути при лабораторните хладилници 
респ. 12 минути при лабораторните фризери. По този начин температурата във вътрешното 
пространство остава почти константна по време на размразяването. Допълнително съществува 
опцията за индивидуално включване на размразяването. 

Външно температурно и алармено документиране
Лабораторните уреди с прецизна електроника са оборудвани с безпотенциален контакт 
за последователно включване на алармата към външна предупредителна система. Чрез 
инфрачервения интерфейс могат да се извличат съхранените във вътрешната памет данни и да 
бъдат прехвърляни на персонален компютър с документационен софтуер. Освен това уредите 
разполагат със сериен интерфейс RS 485, позволяващ свързването в мрежа на до 20 уреда с 
една централна документационна и алармена система. 

Висококачествено и функционално вътрешно пространство
Гладките вътрешни корпуси на уредите са изработени изцяло от висококачествена хром-
никелова стомана, което ги прави особено лесни за почистване. Стабилните опорни шини могат 
лесно и гъвкаво да бъдат размествани на различна височина и заедно с решетъчните рафтове с 
пластмасово покритие позволяват едно изключително разнообразно използване на вътрешното 
пространство. За гарантирането на сигурността на решетъчните рафтове и предотвратяването 
на тяхното преобръщане опорните шини са изработени в U-образна форма. 

Максимална стабилност на температурата и поддържане на 
константна температура
Мощната циркулационна охладителна система с двойна вентилация, комбинирана с оптимално 
разпределение на въздуха във вътрешното пространство, гарантира максимална стабилност на 
температурата. Много кратките цикли за размразяване позволяват поддържането на константна 
температура във вътрешното пространство по време на фазата на размразяването. Всички 
лабораторни уреди са тествани съгласно нормата NF X 15-140 за максимална стабилност на 
температурата и оптимално поддържане на постоянна температура.

Възможност за прокарване на външен температурен сензор
Лабораторните уреди с прецизна електроника разполагат с възможност за прокарване и 
интегриране на независим температурен сензор PT 100 или подобни измервателни елементи 
във вътрешното пространство. Диаметърът на отвора за прокарване на сензора възлиза на 
7,6 mm. 

Хладилни компоненти
Хладилните компоненти са интегрирани сигурно и леснодостъпно в горната част на уреда. За 
целите на почистването и евентуалните сервизни дейности капакът на компресорното отделение 
лесно може да бъде повдигнат нагоре и да се отвори изцяло при ъгъл на отваряне над 45°, 
осигурявайки лесен достъп до хладилните компоненти.
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Лабораторни хладилници и фризери с прецизна електроника

Функционални и практични аксесоари

Колелца
За лесното почистване на пода под уредите и за тяхното лесно преместване и ползване в различни 
помещения моделите от сериите LKPv и LGPv серийно са оборудвани с колелца. Спирачката за 
задържане на място на двете предни колелца гарантира, че уредите няма да се преобърнат дори 
и при извадени решетъчни рафтове. Колелцата могат да се демонтират при транспортирането 
на уредите, което намалява височината им с 13 см.

Функционална врата
За удобното обслужване вратите остават отворени при ъгъл на отваряне от 90°, а при под 
60° те се затварят автоматично. Интегрираната ключалка е изключително здрава и предпазва 
съхраняваните продукти от нежелан достъп. Може да се променя посоката на окачване на 
вратата. Уплътненията на вратата са сменяеми.

Инфрачервен ключ с  
документационен  
софтуер
С доставяния като допълнителен 
аксесоар инфрачервен ключ мо-
гат да се извличат регистрирани-
те в интегрираната памет алармени 
състояния и данни за хода на тем-
пературата. За визуализирането на 
извлечените данни на персонален 
компютър в обхвата на доставка-
та е включен съответният софтуер. 

Интерфейсен конвертор 
с документационен 
софтуер
За централното документиране на  
данните за хода на температурата 
и алармените събития на няколко 
уреда чрез серийния интерфейс RS 
485 може да се закупи специален 
интерфейсен конвертор с включен 
към него документационен софтуер. 
Могат да се свържат до общо 20 ла-
бораторни уреда и техните парамет- 
ри да се документират централно.

NTC температурен 
сензор за продуктите
За записа на температурите на про-
дуктите като комплект за допълни-
телно оборудване на лабораторни-
те уреди с прецизна електроника 
може да се закупи NTC температу-
рен сензор. Регистрираните темпе-
ратури на продуктите могат или да 
бъдат разчетени от електрониката, 
или да бъдат прехвърлени на външ-
на документационна система чрез 
наличния интерфейс RS 485. 

U-образни шини и 
решетъчни рафтове
За повече възможности за вариа-
тивно използване на вътрешното 
пространство при нужда уредите 
могат да се оборудват допълни-
телно с U-образни опорни шини и 
решетъчни рафтове с пластмасово 
покритие. Стабилните решетъчни 
рафтове издържат на екстремно 
натоварване с до 60 kg. 
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Лабораторни хладилници и фризери с прецизна електроника 

Лабораторни хладилници и фризери с 

прецизна електроника 

LKPv 6523 с врата от изол.стъклоLKPv 1420 с плътна врата

LKPv 6520

MediLine 

LKPv 1423

MediLine 

LKPv 8420

MediLine 

Решетъчен рафт с пластмасово покритие
U-образна опорна шина вдясно
U-образна опорна шина вляво
Инфрачервен ключ вкл. софтуер
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване) 
NTC температурен сензор за продуктите

Може да се закупи и като
* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C при хладилниците и -20°C при фризерите.

7113643
9005067
9005069
9590389
9590387
9590407

7112393
9001761
9001757
9590389
9590387
9590407

7112393
9001761
9001757
9590389
9590387
9590407

1427 l
1430 / 830 / 2150
1250 / 700 / 1550
3,923 kWh

динамична 
автоматично
0°C до +16°C
Стомана / бял
Врата от изолационно стъкло
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

8

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка 
отпред, направляващи колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•

284 / 229 kg
T 
55 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 3,0 A

Общ обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система 
Начин на размразяване 
Регулируем температурен диапазон 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление

Температурен дисплей 
Аларма за прекъсване на тока
Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Вътрешно осветление 
Разместващи се рафтове
Използваем рафт в мм (Ш/Д)
Материал на рафтовете
Товароносимост на рафтовете
Колелца

Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

856 l
790 / 980 / 2150
620 / 850 / 1550
2,400 kWh

динамична 
автоматично
-2°C до +16°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

4

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка 
отпред, опорни колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•
вдясно сменяемо
187 / 154 kg
T 
55 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 2,0 A

601 l
700 / 830 / 2150
520 / 700 / 1550
1,775 kWh

динамична
автоматично
-2°C до +16°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

4

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка 
отпред, опорни колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•
вдясно сменяемо
158 / 132 kg
T 
55 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 2,0 A

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

LED осветление, включващо се отделно

1024 / 650

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

600 / 800

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

512 / 650
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Лабораторни хладилници и фризери с прецизна електроника 

LGPv 1420

MediLine 

LGPv 8420

MediLine 

LGPv 6520

MediLine 

7112393
9001761
9001757
9590389
9590387
9590407

7113643
9005067
9005069
9590389
9590387
9590407

7112393
9001761
9001757
9590389
9590387
9590407

1) Настроеният температурен диапазон важи при максимална околна температура от +30°C 

1427 l
1430 / 830 / 2150
1250 / 700 / 1550

динамична 
автоматично 
 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

8

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка 
отпред, направляващи колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•

T 
60 dB (A)
R 290

856 l
790 / 980 / 2150
620 / 850 / 1550
5,500 kWh

динамична
автоматично
-10°C до -35°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка отпред,  
опорни колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•
вдясно сменяемо
197 / 164 kg
T 
60 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 4,0 A

601 l
700 / 830 / 2150
520 / 700 / 1550
4,715 kWh

динамична
автоматично
-10°C до -35°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Хром-никелова стомана
Електронно управление с  
показание на реален текст
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
60 kg
Направляващи колелца със спирачка отпред,  
опорни колелца отзад
Дръжка-лайстна
•
•
вдясно сменяемо
171 / 143 kg
T 
60 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 4,0 A

1) 1)

8,887 kWh

-10°C до -26°C

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

1024 / 650

262 / 219 kg

220-240 V~ / 4,5 A

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

4
600 / 800

незабавно при прекъсване на тока за 72 ч.

4
512 / 650
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Лабораторни хладилници и лабораторен комбиниран хладилник-фризер с електронно управление тип Comfort

Лабораторни уреди в компактен формат 

Л абораторните хладилници MediLine с електронно упра-
вление тип Comfort са идеалното решение навсякъде, 

където има на разположение малко място или лабораторните 
уреди трябва да се вградят под работния плот. Те отговарят на 
високите изисквания, поставяни за лабораторните уреди. 
Програмата обхваща два свободностоящи хладилника и два 
хладилника за вграждане под плот, съответно със стъклена и 
с плътна врата. Температурата може да се настройва в диапа-
зон от +3°C до +8°C. Динамична охладителна система в ком-

бинация с прецизна електроника гарантират поддържането на 
константна температура и равномерно разпределение на тем-
пературата във вътрешното пространство. Асортиментът на 
компактните лабораторни уреди се допълва от лабораторния 
комбиниран хладилник-фризер LCv 4010, разполагащ с два 
отделно регулируеми охлаждащи кръга, предлагащи макси-
мална стабилност на температурата и възможност за поддър-
жане на постоянна температура както за хладилното, така и за 
фризерното отделение.
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Лабораторни хладилници и лабораторен комбиниран хладилник-фризер с електронно управление тип Comfort

Интегрирани алармени системи
Светлинната и звуковата аларма за температурата се включват при превишаване на границите за 
температурно отклонение. Алармените параметри за температурата могат да бъдат настроени индивидуално. 
Освен това, ако вратата е била отворена за повече от 1 минута, се включва светлинна и звукова аларма. 
Времето за забавяне на алармата след отварянето на вратата може да се настрои индивидуално между 1 
и 5 минути. Освен това лабораторните уреди с електроника тип Comfort разполагат със светлинна аларма 
при прекъсване на тока, задействаща се при идването на тока, както и с аларма за дефект на сензорите. 

Електронно управление тип Comfort
Прецизната електроника тип Comfort с дигитален температурен дисплей разполага с възможност 
за точна настройка на температурата. Работните състояния на уреда се показват по всяко време 
на дисплея чрез различни символи. За да отговори на изискванията за лабораторната хигиена, 
електрониката е вградена в корпуса на уреда и е с лесна за почистване и защитена клавиатура.

Максимална стабилност на температурата и поддържане на константна 
температура
Динамичната охладителна система, комбинирана с прецизната електроника тип Comfort, гарантира 
максимална стабилност на температурата и поддържане на константна температура във вътрешното 
пространство. Всички лабораторни уреди с електроника тип Comfort са тествани съгласно нормата 
NF X 15-140 за максимална стабилност на температурата и оптимално поддържане на постоянна 
температура.

Интегрирана памет за съхранение на данни с минимални/максимални 
температури
Електрониката разполага с интегрирана памет за съхранение на данни, която документира 
както възникналите максимални и минимални температури във вътрешното пространство след 
първоначалното достигане на зададената температура, така и съответно последните три алармени 
събития, свързани с алармата за температурата и прекъсването на тока, с дата, час и продължителност 
на алармата. Съответните данни могат да бъдат показани чрез функцията AlarmLog в полето на дисплея.

1-точково калибриране
За прецизното температурно управление лабораторните уреди с електроника тип Comfort 
предлагат 1-точково калибриране, позволяващо компенсацията между настроената температура 
и действителната температура във вътрешното пространство. Коригиращата стойност може да се 
променя в положителна или в отрицателна посока съответно със стъпки от 0,1 К.

Външно температурно и алармено документиране
Лабораторните уреди с електроника тип Comfort са оборудвани с безпотенциален контакт за последователно 
включване на алармата към външна предупредителна система. Освен това уредите разполагат със сериен 
интерфейс RS 485 за централно документиране на данните за хода на температурата и на алармените 
събития.

Предпазен термостат
За предотвратяването на понижаването на температурата под + 2°C в случай на неизправност 
лабораторните уреди са оборудвани с предпазен термостат, който предотвратява замразяването на 
чувствителните продукти. 
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Лабораторни хладилници и лабораторен комбиниран хладилник-фризер с електронно управление тип Comfort

Функционален и хигиеничен вътрешен корпус
Безфуговият пластмасов вътрешен корпус е особено хигиеничен и лесен за почистване. Дълбоко 
изтеглените разделители възпрепятстват преобръщането на рафтовете и същевременно 
позволяват вариативното разместване на решетъчните рафтове във вътрешното пространство на 
разстояния от 32 mm, осигурявайки особено оптимално използване на вътрешното пространство.

Възможност за прокарване на външен температурен сензор
Лабораторните уреди с електроника тип Comfort разполагат с възможност за прокарване и 
интегриране на независим температурен сензор PT 100 или подобни измервателни елементи във 
вътрешното пространство. Диаметърът на отвора за прокарване на сензора възлиза на 10 mm.

Функционална врата
Вратите са самозатварящи се, което позволява удобното обслужване на уреда. Интегрираната 
ключалка е изключително здрава и предпазва от нежелан достъп до съхраняваните продукти. 
Може да се променя посоката на окачване на вратата. Уплътненията на вратата са сменяеми.

Носещи решетъчни рафтове
Носещите решетъчни рафтове с пластмасово покритие лесно могат да се разместват на различна 
височина и да бъдат изваждани при ъгъл на отваряне на вратата от 90°. Гъстата оплетка на 
решетъчните рафтове осигурява оптимално задържане на продуктите дори и при съхранението 
на малки предмети. Решетъчните рафтове издържат на екстремно натоварване с до 45 kg. 

Светодиодно (LED) вътрешно осветление
Лабораторните хладилници LKv 3913 и LKUv 1613 със стъклена врата разполагат с включващо 
се отделно светодиодно (LED) вътрешно осветление, което осветява равномерно вътрешното 
пространство и позволява бързия и целенасочен достъп до съхраняваните продукти.

Прозрачни и удобни чекмеджета
Чекмеджетата във фризерното отделение на лабораторния комбиниран хладилник-фризер LCv 
4010 могат да се изваждат при ъгъл на отваряне на вратата от 90°. Те са изработени с прозрачна 
предна част и интегрирани отстрани вградени дръжки. Това позволява бързия преглед на 
съхраняваните вещества, както и удобното транспортиране на чекмеджетата след изваждането 
им. Освен това съществува възможността за използване само на двата интегрирани стъклени 
рафта във фризерното отделение. 
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Лабораторни хладилници и лабораторен комбиниран хладилник-фризер с електронно управление тип Comfort

Функционални и практични аксесоари

NTC температурен 
сензор за продуктите
За записа на температурите на про-
дуктите като комплект за допълни-
телно оборудване на лабораторни-
те уреди с електроника тип Comfort 
може да се закупи NTC температу-
рен сензор за продуктите. Регис-
трираните температури могат или 
да бъдат разчетени от електрони-
ката, или да бъдат прехвърлени на 
външна документационна система 
чрез наличния интерфейс RS 485. 

Свързваща рамка
Като аксесоар може да се закупи 
свързваща рамка, с помощта на 
която моделите LKUv 1613 и LKUv 
1610 могат да се комбинират един 
с друг. Така на минимална площ 
за монтаж може да се използва 
комбинацията от уред със стъклена 
и с плътна врата. 

Специални заключвания
За предпазването от нежелан дос-
тъп до съхраняваните продукти за 
лабораторните уреди с електрони-
ка тип Comfort като допълнителни 
аксесоари могат да се закупят до 
10 други специални заключвания. 

Покритие за изпарителя
За предотвратяването на замръзва-
нето на лабораторните препарати към 
изпарителя на задната страна на уре-
да, за моделите LKv, LCv и LKUv допъл-
нително може да се закупи алумини-
ево покритие за изпарителя с бял цвят.

Релси с колелца и 
регулируеми опорни 
крачета
За лесното и удобно почистване 
на пода под уредите моделите за 
вграждане под плот LKUv могат да 
бъдат оборудвани допълнително 
с високи 30 mm релси с колелца, 
а моделите LKv – с регулируеми 
опорни крачета, които могат да се 
регулират на височина между 115 
mm и 170 mm. 

Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие
За вариативното използване на 
вътрешното пространство при 
необходимост уредите могат да 
бъдат оборудвани с допълнителни 
решетъчни рафтове с пластмасово 
покритие. Стабилните решетъчни 
рафтове издържат на екстремно 
натоварване с до 45 kg.

Интерфейсен конвертор с документационен софтуер
За централното документиране на данните за хода на температурата и алармените събития на няколко уреда 
чрез серийния интерфейс RS 485 може да се закупи специален интерфейсен конвертор с включен към него 
документационен софтуер. Могат да се свържат до общо 20 лабораторни уреда и техните параметри да се 
документират централно.
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Лабораторни хладилници с електронно управление тип Comfort

Лабораторни хладилници с  

електронно управление тип Comfort 
LKv 3913

MediLine 

LKv 3910

MediLine 

LKUv 1613

MediLine 

Решетъчен рафт с пластмасово покритие
Бяла свързваща рамка
Релси с колелца
Бяло покритие за изпарителя
Регулируеми опорни крачета
NTC температурен сензор за продуктите
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)
Специални заключвания (до 10 броя)

7112313

9590525
9590233
9590407
9590387
при запитване

7112313

9590525
9590233
9590407
9590387
при запитване

7112313
9876687
9590521
9590523

9590407
9590387
при запитване

* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C при хладилниците и -20°C при фризерите. 

360 / 344 l
600 / 615 / 1840
440 / 435 / 1635
1,315 kWh

динамична 
автоматично 
+3°C до +8°C
Стомана / бял
Врата от изолационно стъкло
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

5
440 / 420
Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
90 / 84 kg
SN-ST
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

Общ/полезен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система 
Начин на размразяване 
Регулируем температурен диапазон 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей
Аларма за прекъсване на тока
Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Вътрешно осветление 
Разместващи се рафтове
Използваем рафт в мм (Ш/Д)
Материал на рафтовете 
Товароносимост на рафтовете 
Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

360 / 344 l
600 / 615 / 1840
440 / 435 / 1635
0,846 kWh

динамична
автоматично
+3°C до +8°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

5
440 / 420
Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
71 / 65 kg
SN-ST
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

141 / 130 l
600 / 615 / 820
440 / 435 / 670
1,010 kWh

динамична
автоматично
+3°C до +8°C 
Стомана / бял
Врата от изолационно стъкло
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален 

светлинна и звукова
RS 485
•

3
440 / 420
Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
46 / 43 kg
SN-ST
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

при идване на тока

LED осветление, включващо се отделно

при идване на тока

LED осветление, включващо се отделно

при идване на тока
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Лабораторни хладилници с електронно управление тип Comfort
Лабораторен комбиниран хладилник-фризер с 
електронно управление тип Comfort

Лабораторен комбиниран хладилник-фризер 

с електронно управление тип Comfort 
LKUv 1610

MediLine 

7112313
9876687
9590521
9590523

9590407
9590387
при запитване

7112313
9590391
9590407
9590387
при запитване

Решетъчен рафт с пластмасово покритие за хладилно отделение
Бяло покритие за изпарителя за хладилно отделение
NTC температурен сензор за продуктите
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)  
Специални заключвания (до 10 броя)

* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C в хладилното отделение и -20°C във фризерното отделение.

141 / 130 l
600 / 615 / 820
440 / 435 / 670
0,747 kWh

динамична 
автоматично
+3°C до +8°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

3
440 / 420
Решетъчни рафтове с пластмасово покритие
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
39 / 37 kg
SN-ST
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,800 kWh

динамична / статична
автоматично / ръчно
+3°C до +8°C / -9°C до - 30°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•
4
440 / 420
Решетъчни рафтове с пластмасово покритие / стъкло
45 kg / 24 kg
3
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
91 / 85 kg
SN-ST
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

Общ/полезен обем Хладилно отделение
Общ/полезен обем Фризерно отделение
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)  Хладилно отделение
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)  Фризерно отделение
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система Хлад./фриз. отделение
Начин на размразяване Хлад./фриз. отделение
Регулируем температурен диапазон Хлад./фриз. отделение
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей
Аларма за прекъсване на тока
Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Разместващи се рафтове Хладилно отделение
Използваем рафт в мм (Ш/Д) Хладилно отделение
Материал на рафтовете Хлад./фриз. отделение
Товароносимост на рафтовете Хлад./фриз. отделение
Брой на чекмеджетата Фризерно отделение
Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

LCv 4010

MediLine 

при идване на тока

при идване на тока
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Хладилници за медикаменти съгласно DIN 58345

Хладилници за медикаменти 
съгласно DIN 58345

В медицинската област на първо място се поставят 
безопасността и надеждността при съхранението на 

медикаментите. Независимо дали става дума за аптеки, 
лекарски кабинети, клиники или индустриални области на 
приложение, навсякъде се поставят най-високите изисквания 
към хладилните уреди за медикаменти. Хладилниците за 
медикаменти Mediline на Либхер са разработени специално, за 
да отговорят на изискванията на нормата за съхранение на 
лекарствени средства DIN 58345. Верни на мотото „Качество на 
продуктите на най-високо ниво”, хладилниците за медикаменти 

се отличават както с отличната си енергийна ефективност, така 
и с екологичността си. Програмата обхваща два свободностоящи 
модела и два модела за вграждане под плот, съответно със 
стъклена и с плътна врата. Динамичната охладителна система 
в комбинация с прецизната електроника гарантира 
поддържането на постоянна температура и равномерно 
разпределение на температурата във вътрешното пространство. 
Многобройните алармени и предпазни функции предлагат 
допълнителна защита за съхраняваните медикаменти.

Интегрирани алармени системи
Светлинната и звуковата аларма за температурата се включва при превишаване на границите за 
температурно отклонение от + 2°C и +8°C. Освен това, ако вратата е била отворена за повече 
от 1 минута, се включва светлинна и звукова аларма. Времето за забавяне на алармата след 
отварянето на вратата може да се настрои индивидуално между 1 и 5 минути.

Електронно управление тип Comfort
Прецизната електроника тип Comfort разполага с точен до 1/10°C температурен дисплей. 
Работните състояния на уреда се показват по всяко време на дисплея чрез различни символи. 
За да отговори на изискванията за лабораторната хигиена, електрониката е вградена в корпуса 
на уреда и е с лесна за почистване и защитена клавиатура. 

Интегрирана памет за съхранение на данни с минимални/ 
максимални температури
Електрониката разполага с интегрирана памет за съхранение на данни, която документира 
както възникналите максимални и минимални температури във вътрешното пространство 
след първоначалното достигане на зададената температура, така и съответно последните три 
алармени събития, свързани с алармата за температурата и прекъсването на тока, с дата, час 
и продължителност на алармата. Съответните данни могат да бъдат показани чрез функцията 
AlarmLog в полето на дисплея. 
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Хладилници за медикаменти съгласно DIN 58345

Външно температурно и алармено документиране
Хладилниците за медикаменти с електроника тип Comfort са оборудвани с безпотенциален 
контакт за последователно включване на алармата към външна предупредителна система. Освен 
това уредите разполагат със сериен интерфейс RS 485 за централно документиране на данните 
за хода на температурата и на алармените събития.

Функционален и хигиеничен вътрешен корпус
Безфуговият пластмасов вътрешен корпус е особено хигиеничен и лесен за почистване. Дълбоко 
изтеглените разделители възпрепятстват преобръщането на рафтовете и същевременно 
позволяват вариативното разместване на решетъчните рафтове във вътрешното пространство на 
разстояния от 32 mm, осигурявайки особено оптимално използване на вътрешното пространство.

Светодиодно (LED) таванно осветление
Хладилниците за медикаменти МKv 3913 и МKUv 1613 със стъклена врата разполагат с 
включващо се отделно светодиодно (LED) таванно осветление, което осветява равномерно 
вътрешното пространство и позволява бързия и целенасочен достъп до съхраняваните продукти.

Възможност за прокарване на външен температурен сензор
Хладилниците за медикаменти с електроника тип Comfort разполагат с възможност за прокарване 
и интегриране на независим температурен сензор PT 100 или подобни измервателни елементи във 
вътрешното пространство. Диаметърът на отвора за прокарване на сензора възлиза на 10 mm.

Носещи решетъчни рафтове
Носещите решетъчни рафтове с пластмасово покритие лесно могат да се разместват на различна 
височина и да бъдат изваждани при ъгъл на отваряне на вратата от 90°. Гъстата оплетка на 
решетъчните рафтове осигурява оптимално задържане на продуктите дори и при съхранението 
на малки предмети. Решетъчните рафтове издържат на екстремно натоварване с до 45 kg

Функционална врата
Вратите са самозатварящи се, което позволява удобното обслужване на уреда. Интегрираната 
ключалка е изключително здрава и предпазва от нежелан достъп до съхраняваните продукти.  
Може да се променя посоката на окачване на вратата. Уплътненията на вратата са сменяеми.
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Хладилници за медикаменти съгласно DIN 58345

Функционални и практични аксесоари

Свързваща рамка
Като аксесоар може да се закупи 
свързваща рамка, с помощта на 
която моделите МKUv 1613 и МKUv 
1610 могат да се комбинират един 
с друг. Така на минимална площ 
за монтаж може да се използва 
комбинацията от уред със стъклена 
и с плътна врата. 

Специални заключвания
За предпазването от нежелан 
достъп до съхраняваните продукти 
за хладилниците за медикаменти 
с електроника тип Comfort като 
допълнителни аксесоари могат да 
се закупят до 10 други специални 
заключвания. 

Релси с колелца и 
регулируеми опорни 
крачета
За лесното и удобно почистване на 
пода под уредите моделите за вграж-
дане под плот МKUv могат да бъдат 
оборудвани допълнително с високи 
30 mm релси с колелца, а модели-
те МKv – с регулируеми опорни кра-
чета, които могат да се регулират на 
височина между 115 mm и 170 mm. 

Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие
За вариативното използване на 
вътрешното пространство при 
необходимост уредите могат да 
бъдат оборудвани с допълнителни 
решетъчни рафтове с пластмасово 
покритие. Стабилните решетъчни 
рафтове издържат на екстремно 
натоварване с до 45 kg. 

Интерфейсен конвертор с документационен софтуер
За централното документиране на данните за хода на температурата и алармените събития на няколко уреда 
чрез серийния интерфейс RS 485 може да се закупи специален интерфейсен конвертор с включен към него 
документационен софтуер. Могат да се свържат до общо 20 лабораторни уреда и техните параметри да се 
документират централно.

Предпазен термостат
За предотвратяването на понижаването на температурата под + 2°C в случай на неизправност 
хладилниците за медикаменти са оборудвани с предпазен термостат, който предотвратява 
замразяването на чувствителните продукти. 

Аларма за прекъсване на тока
Звуковата и светлинна аларма за прекъсване на тока с акумулаторна батерия предупреждава 
незабавно при спиране на тока за минимум 12 часа. Алармата може да се изключи чрез бутона 
Reset.
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Хладилници за медикаменти съгласно DIN 58345

MKv 3913

MediLine

MKv 3910

MediLine 

MKUv 1613

MediLine 

MKUv 1610

MediLine 

Хладилници за медикаменти 

съгласно DIN 58345 

Решетъчен рафт с пластмасово покритие
Бяла свързваща рамка
Релси с колелца
Регулируеми опорни крачета
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)
Специални заключвания (до 10 броя)

7112313

9590233
9590387
при запитване

7112313

9590233
9590387
при запитване

7112313
9876687
9590521

9590387
при запитване

7112313
9876687
9590521

9590387
при запитване

* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C.

360 / 281 l
600 / 615 / 1840
440 / 435 / 1635
1,315 kWh

динамична 
автоматично 
+5°C 
Стомана / бял
Врата от изолационно стъкло
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

5
440 / 420
Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие
45 kg 
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
91 / 85 kg
SN
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

360 / 300 l
600 / 615 / 1840
440 / 435 / 1635
0,846 kWh

динамична
автоматично 
+5°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален 

светлинна и звукова
RS 485
•

5
440 / 420
Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
71 / 66 kg
SN
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

141 / 115 l
600 / 615 / 820
440 / 435 / 670
1,010 kWh

динамична 
автоматично 
+5°C 
Стомана / бял
Врата от изолационно стъкло
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален 

светлинна и звукова
RS 485
•

3
440 / 420
Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие
45 kg 
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
46 / 43 kg
SN
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

141 / 116 l
600 / 615 / 820
440 / 435 / 670
0,747 kWh

динамична 
автоматично 
+5°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален 

светлинна и звукова
RS 485
•

3
440 / 420
Решетъчни рафтове с 
пластмасово покритие 
45 kg
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
40 / 37 kg
SN
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

Общ/полезен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система 
Начин на размразяване 
Настройка на температурата 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей
Аларма за прекъсване на тока 

Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Вътрешно осветление 

Разместващи се рафтове
Използваем рафт в мм (Ш/Д)
Материал на рафтовете  

Товароносимост на рафтовете 
Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум 
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

незабавно при прекъсване 
на тока за мин. 12 часа 

LED осветление, 
включващо се отделно

незабавно при прекъсване 
на тока за мин. 12 часа

незабавно при прекъсване 
на тока за мин. 12 часа

LED осветление, 
включващо се отделно

незабавно при прекъсване 
на тока за мин. 12 часа
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Лабораторни фризерни ракли до -45°C

Лабораторни фризерни ракли до - 45°C

Лабораторните фризерни ракли до -45°С на Либхер са спе-
циално разработени, за да могат да отговорят на специ-

фичните изисквания в областта на научноизследователската 
дейност, индустрията и здравеопазването. Лабораторните фри-
зерни ракли на Либхер са идеалното решение навсякъде, къде-
то са необходими по-ниски температури в сравнение с тради-
ционните фризери, тъй като се отличават с превъзходно 
поддържане на постоянна температура и равномерно разпреде-
ление на температурата във вътрешното пространство дори и 

при ниски температури, гарантирайки по този начин максимал-
на сигурност при съхранението на продуктите. Лабораторните 
фризерни ракли могат да бъдат закупени в три различни раз-
мера и са оборудвани с електроника тип Comfort, позволяваща 
прецизната настройка на температурата. Благодарение на без-
потенциалния контакт, както и на серийния интерфейс RS 485 
съществува и възможността за свързване на уредите към 
външна алармена и документационна система, предлагаща до-
пълнителна защита за съхраняваните продукти.
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+0.5°C

 Cal. 5.0°C +0.5°C

Лабораторни фризерни ракли до -45°C

Електронно управление тип Comfort
Прецизната електроника тип Comfort с дигитален температурен дисплей разполага с възможност 
за точно настройване на температурата. Работните състояния на уреда се показват по всяко 
време на дисплея чрез различни символи. За да отговори на изискванията за лабораторната 
хигиена, електрониката е вградена в корпуса на уреда и е с лесна за почистване защитена 
клавиатура. 

Външно температурно и алармено документиране
Лабораторните фризерни ракли с електроника тип Comfort са оборудвани с безпотенциален 
контакт за последователно включване на алармата към външна предупредителна система. Освен 
това уредите разполагат със сериен интерфейс RS 485 за централно документиране на данните 
за хода на температурата и на алармените събития.

Интегрирани алармени системи
Светлинната и звуковата аларма за температурата се включват при превишаване на границите 
за температурно отклонение. Алармените параметри за температурата могат да бъдат настроени 
индивидуално. Освен това, ако капакът е бил отворен за повече от 1 минута, се включва 
светлинна и звукова аларма. Времето за забавяне на алармата след отварянето на капака може 
да се настрои индивидуално между 1 и 5 минути. Освен това лабораторните уреди с електроника 
тип Comfort разполагат със светлинна аларма при прекъсване на тока, задействаща се при 
идването на тока, както и с аларма за дефект на сензорите.

Интегрирана памет за съхранение на данни с минимални/
максимални температури
Комфортната електроника разполага с интегрирана памет за съхранение на данни, която 
документира както възникналите максимални и минимални температури във вътрешното 
пространство след първоначалното достигане на зададената температура, така и съответно 
последните три алармени събития, свързани с алармата за температурата и прекъсването на 
тока, с дата, час и продължителност на алармата. Съответните данни могат да бъдат показани 
чрез функцията AlarmLog в полето на дисплея.

1-точково калибриране
За прецизното температурно управление лабораторните фризерни ракли с електроника тип 
Comfort предлагат 1-точково калибриране, позволяващо компенсацията между настроената 
температура и действителната температура във вътрешното пространство. Коригиращата 
стойност може да се променя в положителна или в отрицателна посока съответно със стъпки 
от 0,1 К.

Система StopFrost
Системата StopFrost на моделите LGT предлага две решаващи предимства: редуцира значително 
заскрежаването на фризерното пространство и на препаратите, което прави размразяването 
много по-рядко необходимо. Дори и след отваряне и затваряне на капака на фризерната ракла 
не възниква понижено налягане, благодарение на което тя може да се отваря без усилия. 

Ключалка/дръжка
Алуминиевата дръжка на моделите LGT за професионална употреба е особено здрава. Всички 
уреди могат да бъдат заключвани сигурно.
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Лабораторни фризерни ракли до -45°C

Функционални и практични аксесоари

Максимална стабилност на температурата и поддържане на 
константна температура
Прецизната електроника тип Comfort гарантира максимална стабилност на температурата и 
поддържане на константна температура във вътрешното пространство. Всички лабораторни 
фризерни ракли са тествани съгласно нормата NF X 15-140 за максимална стабилност и 
оптимално поддържане на постоянна температура.

Възможност за прокарване на външен температурен сензор
Лабораторните фризерни ракли с електроника тип Comfort разполагат с възможност за 
прокарване и интегриране на независим температурен сензор PT 100 или подобни измервателни 
елементи във вътрешното пространство. Диаметърът на отвора за прокарване на сензора 
възлиза на 10 mm. 

Светодиодно (LED) вътрешно осветление
Светодиодното (LED) вътрешно осветление е интегрирано в капака на фризерните ракли и 
осигурява оптимално осветяване на вътрешното пространство. 

Цялостен капак
Капакът на моделите LGT е цялостен, което го прави особено стабилен, лесен за почистване и 
благодарение на това много хигиеничен. От определен ъгъл на отваряне капакът остава отворен 
и съхраняваните проби могат безпроблемно да бъдат взети или поставени за съхранение. 
Шарнирите са особено издръжливи на натоварване и са изработени с възможност за минимум 
300.000 отваряния. 

Допълнителни кошници за фризерните ракли
Оптималното използване на вътрешното пространство чрез допълнителни кошници улеснява 
сортирането на малки препарати и позволява бързия достъп до тях.

NTC температурен сензор за продуктите
За записа на температурите на продуктите като комплект за допълнително оборудване на 
лабораторните фризерни ракли с електроника тип Comfort може да се закупи NTC температурен 
сензор за продуктите. Регистрираните температури могат или да бъдат разчетени от 
електрониката, или да бъдат прехвърлени на външна документационна система чрез наличния 
интерфейс RS 485. 

Интерфейсен конвертор с документационен софтуер
За централното документиране на данните за хода на температурата и алармените събития на 
няколко уреда чрез серийния интерфейс RS 485 може да се закупи специален интерфейсен 
конвертор с включен към него документационен софтуер. Могат да се свържат до общо 20 
лабораторни уреда и техните параметри да се документират централно.
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LGT 4725

MediLine 

LGT 3725

MediLine 

LGT 2325

MediLine 

Лабораторни фризерни ракли

до -45°C 

NTC температурен сензор за продуктите
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)
Кошници

9590407
9590387 
7112947

9590407
9590387
7112947

9590407
9590387 
7112317

* измерено при + 25°C Околна температура и настроена температура от - 45°C.

459 / 431 l
1648 / 808 / 919
1445 / 500 / 650
4,352 kWh

статична
ръчно
-10°C до -45°C
Стомана / бял
Стомана; плътен капак
алуминий с бяло покритие
Електронно управление
отвън дигитален

RS 485
•

0
16 
LED
алуминиев профил
•
94 / 81 kg
SN
55 dB (A)
R 290
220-240 V~ / 3,5 A

365 / 342 l
1373 / 808 / 919
1170 / 500 / 650
2,928 kWh

статична
ръчно
-10°C до -45°C
Стомана / бял
Стомана; плътен капак
алуминий с бяло покритие
Електронно управление
отвън дигитален

RS 485
•

0
13
LED
алуминиев профил
•
82 / 71 kg
SN
55 dB (A) 
R 290
220-240 V~ / 3,0 A

215 / 200 l
1132 / 760 / 919
889 / 410 / 630
2,256 kWh

статична
ръчно
-10°C до -45°C
Стомана / бял
Стомана; плътен капак
алуминий с бяло покритие
Електронно управление
отвън дигитален

RS 485
•

0
10
LED
алуминиев профил
•
68 / 58 kg
SN
55 dB (A) 
R 290
220-240 V~ / 2,0 A

Общ/полезен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система 
Начин на размразяване
Регулируем температурен диапазон 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей
Аларма за прекъсване на тока
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Изолация
Брой на кошниците
Максимален брой на кошниците
Вътрешно осветление 
Дръжка
Ключалка
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

при идване на тока

100 mm

при идване на тока

100 mm

при идване на тока

120 mm
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Съхранение на експлозивни и лесно 
запалими вещества

Лабораторни хладилници и фризери с електроника тип Comfort и защитено от експлозии вътрешно пространство

С пециално за съхранението на експлозивни и лесно 
запалими вещества, например в химическата промишленост 

или в специалните лаборатории, лабораторната програма с 
електроника тип Comfort на Либхер предлага два хладилника и 
два фризера със защитено от експлозии вътрешно пространство. 
Вътрешните пространства на уредите изпълняват изискванията 

за безопасност на ЕС Директивата 94/9/ЕG (ATEX 95) и са 
тествани съгласно нормите EN 1127-1 и IEC 60079-0 респ. IEC 
60079-15 от органа, оценяващ съответствието с ATEX, electro-
suisse – SEV (Швейцарски съюз за електротехника, енергетика и 
информационна техника).
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Лабораторни хладилници и фризери с електроника тип Comfort и защитено от експлозии вътрешно пространство

Електронно управление тип Comfort
Прецизната електроника тип Comfort с дигитален температурен дисплей разполага с възможност 
за точно настройване на температурата. Работните състояния на уреда се показват по всяко 
време на дисплея чрез различни символи. За да отговори на изискванията за лабораторната 
хигиена, електрониката е вградена в корпуса на уреда и е с лесна за почистване и защитена 
клавиатура. 

Сертифицирани съгласно ATEX 95
Всички лабораторни хладилници и фризери със защитено от експлозии вътрешно пространство 
са тествани съгласно ЕС Директивата 94/9/ЕG (ATEX 95). Класификацията II 3G Ex nA II T6 прави 
уредите подходящи за съхраняването на експлозивни и лесно запалими вещества в затворени 
пространства.

Максимална стабилност на температурата и поддържане на 
константна температура
Динамичната охладителна система на лабораторните хладилници, както и статичната охладителна 
система на фризерите със защитено от експлозии вътрешно пространство, комбинирана с прециз-
ната електроника тип Comfort, гарантира максимална стабилност на температурата и поддържане на 
константна температура във вътрешното пространство. За предпазването от понижаване на темпе-
ратурата на охлаждане под +2°C дори и в случай на неизправност лабораторните хладилници са обо-
рудвани с предпазен термостат. Всички лабораторни уреди са тествани съгласно нормата NF X 15-140 
за максимална стабилност на температурата и оптимално поддържане на постоянна температура.

Интегрирани алармени системи
Светлинната и звуковата аларма за температурата се включват при превишаване на границите 
за температурно отклонение. Алармените параметри за температурата могат да бъдат настроени 
индивидуално. Освен това, ако вратата е била отворена за повече от 1 минута, се включва 
светлинна и звукова аларма. Времето за забавяне на алармата след отварянето на вратата може 
да се настрои индивидуално между 1 и 5 минути. Освен това лабораторните уреди с електроника 
тип Comfort разполагат със светлинна аларма при прекъсване на тока, задействаща се при 
идването на тока, както и с аларма за дефект на сензорите.

Интегрирана памет за съхранение на данни с минимални/ 
максимални температури
Електрониката разполага с интегрирана памет за съхранение на данни, която документира 
както възникналите максимални и минимални температури във вътрешното пространство 
след първоначалното достигане на зададената температура, така и съответно последните три 
алармени събития, свързани с алармата за температурата и прекъсването на тока, с дата, час 
и продължителност на алармата. Съответните данни могат да бъдат показани чрез функцията 
AlarmLog в полето на дисплея.

1-точково калибриране
За прецизното температурно управление лабораторните уреди с електроника тип Comfort 
предлагат 1-точково калибриране, позволяващо компенсацията между настроената температура 
и действителната температура във вътрешното пространство. Коригиращата стойност може да 
се променя в положителна или в отрицателна посока съответно със стъпки от 0,1 К.
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Лабораторни хладилници и фризери с електроника тип Comfort и защитено от експлозии вътрешно пространство

Възможност за прокарване на външен температурен сензор
Лабораторните уреди с електроника тип Comfort и защитено от експлозии вътрешно 
пространство разполагат с възможност за прокарване и интегриране на независим 
температурен сензор PT 100 или подобни измервателни елементи във вътрешното 
пространство. Диаметърът на отвора за прокарване на сензора възлиза на 10 mm. 

Външно температурно и алармено документиране
Лабораторните уреди с електроника тип Comfort са оборудвани с безпотенциален контакт за 
последователно включване на алармата към външна предупредителна система. Освен това 
уредите разполагат със сериен интерфейс RS 485 за централно документиране на данните за 
хода на температурата и на алармените събития.

Функционална врата
Вратите са самозатварящи се, което позволява удобното обслужване на уреда. Интегрираната 
ключалка е изключително здрава и предпазва от нежелан достъп до съхраняваните 
продукти. Може да се променя посоката на окачване на вратата. Уплътненията на вратата 
са сменяеми.

Функционален и хигиеничен вътрешен корпус
Безфуговият пластмасов вътрешен корпус е особено хигиеничен и лесен за почистване. Дълбоко 
изтеглените разделители възпрепятстват преобръщането на рафтовете и същевременно 
позволяват вариативното разместване на решетъчните рафтове във вътрешното пространство 
на разстояния от 32 mm, осигурявайки особено оптимално използване на вътрешното 
пространство. 

Стъклени рафтове
Стъклените рафтове на лабораторните хладилници със защитено от експлозии вътрешно 
пространство могат лесно да се преместват на различна височина и да бъдат изваждани при ъгъл 
на отваряне на вратата от 90°. Те гарантират оптимално задържане дори и при съхранението на 
малки предмети и издържат на натоварване с до 40 kg. 

Прозрачни и удобни чекмеджета
Чекмеджетата на лабораторните фризери със защитено от експлозии вътрешно 
пространство могат да се изваждат при ъгъл на отваряне на вратата от 90°. Те са 
изработени с прозрачна предна част и интегрирани отстрани вградени дръжки. Това 
позволява бързия преглед на съхраняваните вещества, както и удобното транспортиране 
на чекмеджетата след изваждането им. 
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Лабораторни хладилници и фризери с електроника тип Comfort и защитено от експлозии вътрешно пространство

Функционални и практични аксесоари

Интерфейсен конвертор с документационен софтуер
За централното документиране на данните за хода на температурата и алармените събития на няколко уреда 
чрез серийния интерфейс RS 485 може да се закупи специален интерфейсен конвертор с включен към него 
документационен софтуер. Могат да се свържат до общо 20 лабораторни уреда и техните параметри да се 
документират централно.

NTC температурен 
сензор за продуктите
За записа на температурите на про-
дуктите като комплект за допълни-
телно оборудване на лабораторни-
те уреди с електроника тип Comfort 
може да се закупи NTC температу-
рен сензор за продуктите. Регис-
трираните температури могат или 
да бъдат разчетени от електрони-
ката, или да бъдат прехвърлени на 
външна документационна система 
чрез наличния интерфейс RS 485.

Свързваща рамка
Като аксесоар може да се закупи 
свързваща рамка, с помощта на 
която на минимална площ за мон-
таж моделите LKUv, LKUexv и LGUex 
могат да се използват температур-
но разделени комбинации от лабо-
раторни хладилници и фризери. 

Специални заключвания
За предпазването от нежелан достъп 
до съхраняваните продукти за 
лабораторните уреди с електроника 
тип Comfort като допълнителни 
аксесоари могат да се закупят до 
10 други специални заключвания. 

Покритие за изпарителя
За предотвратяването на замръз-
ването на лабораторните препа-
рати към изпарителя на задната 
страна за моделите LKexv и LKUexv 
допълнително може да се закупи 
алуминиево покритие за изпарите-
ля с бял цвят. 

Релси с колелца и 
регулируеми опорни 
крачета
За лесното и удобно почистване 
на пода под уредите моделите за 
вграждане под плот LKUexv 1610 и 
LGUex 1500 могат да бъдат обо-
рудвани допълнително с високи 
30 mm релси с колелца, а модели-
те LKexv 3910 и LGex 3410 – с ре-
гулируеми на височина между 115 
mm и 170 mm опорни крачета. 

Стъклени рафтове
За повече възможности за вариа-
тивно използване на вътрешното 
пространство при нужда моделите 
LKexv и LKUexv могат да се оборуд-
ват с допълнителни стъклени раф-
тове. Стабилните стъклени рафто-
ве издържат на натоварване с до 
40 kg.
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Лабораторен комбиниран хладилник-фризер с електроника тип Comfort и 
защитено от експлозии вътрешно пространство

Лабораторен комбиниран хладилник-фризер 

с електроника тип Comfort и защитено от 

експлозии вътрешно пространство

Лабораторни хладилници и фризери с

електроника тип Comfort и защитено от

експлозии вътрешно пространство

LCexv 4010

MediLine 

Стъклен рафт
NTC температурен сензор за продуктите
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)
Специални заключвания (до 10 броя)

Стъклен рафт
Бяла свързваща рамка
Релси с колелца
Бяло покритие за изпарителя
Регулируеми опорни крачета
NTC температурен сензор за продуктите
Конвертор вкл. софтуер (серийно свързване)
Специални заключвания (до 10 броя)

9293629
9590407
9590387
при запитване

254 / 240 l
107 / 105 l
600 / 615 / 2000
440 / 435 / 1105
431 / 435 / 597
1,800 kWh

динамична / статична
автоматично / ръчно
+3°C до +8°C / -9°C до -30°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•
4
440 / 420
Стъкло / Стъкло
40 kg / 24 kg
3
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
93 / 87 kg
SN-ST
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

Общ/полезен обем Хладилно отделение
Общ/полезен обем Фризерно отделение
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В) Хладилно отделение
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В) Фризерно отделение
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система Хлад./фриз. отделение
Начин на размразяване Хлад./фриз. отделение
Регулируем температурен диапазон Хлад./фриз. отделение
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей

Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Разместващи се рафтове Хладилно отделение 
Използваем рафт в мм (Ш/Д) Хладилно отделение
Материал на рафтовете Хлад./фриз. отделение
Товароносимост на рафтовете Хлад./фриз. отделение
Брой на чекмеджетата  Фризерно отделение
Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

Общ/полезен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система  
Начин на размразяване  
Регулируем температурен диапазон 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей

Аларма за температурата и отворена врата
Интерфейс
Безпотенциален контакт
Разместващи се рафтове
Използваем рафт в мм (Ш/Д)
Материал на рафтовете  
Товароносимост на рафтовете 
Брой на чекмеджетата/ кошниците
Височина на чекмеджето в мм
Дръжка
Ключалка
Самозатваряща се врата
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

при идване на токаАларма за прекъсване на тока

Аларма за прекъсване на тока
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Лабораторни хладилници и фризери с електроника тип Comfort и 
защитено от експлозии вътрешно пространство

Лабораторни хладилници и фризери с

електроника тип Comfort и защитено от

експлозии вътрешно пространство

LKexv 3910

MediLine 

LKUexv 1610

MediLine 

LGex 3410

MediLine 

LGUex 1500

MediLine 

9293629

9590525
9590233
9590407
9590387
при запитване

9293629
9876687
9590521
9590523

9590407
9590387
при запитване

9590233
9590407
9590387
при запитване

9876687
9590521

9590407
9590387
при запитване

* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C при хладилниците и -20°C при фризерите.

360 / 344 l
600 / 615 / 1840
440 / 435 / 1635
0,865 kWh

динамична
автоматично
+3°C до +8°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•
5
440 / 420
стъкло
40 kg

Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
74 / 68 kg
SN-ST
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

141 / 130 l
600 / 615 / 820
440 / 435 / 670
0,863 kWh

динамична
автоматично
+3°C до +8°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•
3
440 / 420
стъкло
40 kg

Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
41 / 39 kg
SN-ST
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

310 / 284 l
600 / 615 / 1840
420 / 400 / 1587
1,309 kWh

статична
ръчно
-9°C до -30°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

изпарителни плочи
24 kg
8 / -
185
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
92 / 87 kg
SN-ST
45 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

139 / 129 l
600 / 615 / 820
454 / 450 / 663
0,926 kWh

статична
ръчно
-9°C до -26°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
Електронно управление
отвън дигитален

светлинна и звукова
RS 485
•

изпарителни плочи
24 kg
3 / 1
149
Ергономична лостова дръжка
•
•
вдясно сменяемо
45 /42 kg
SN-ST
42 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

при идване на тока при идване на тока при идване на тока при идване на тока
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Здрави и защитени  
от експлозия

Лабораторни хладилници с механично управление и защитено от експлозии вътрешно пространство

Л абораторните хладилници с динамично охлаждане и 
защитено от експлозия вътрешно пространство на Либхер 

са разработени специално за съхранението на експлозивни и 
лесно запалими вещества. Вътрешните пространства на моделите 
LKexv отговарят на всички изисквания за безопасност на ЕС 

Директивата 94/9/EG (ATEX 95). Уредите впечатляват с полезния 
си обем и се отличават със здравата си конструкция. 
Температурата на охлаждане може да се настройва чрез 
интегрирания в панела за обслужване термостат безстепенно 
от +1°C до +15°C.
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Лабораторни хладилници с механично управление и защитено от експлозии вътрешно пространство

Функционален и хигиеничен вътрешен корпус
Безфуговият пластмасов вътрешен корпус е особено хигиеничен и лесен за почистване. Дълбоко 
изтеглените разделители възпрепятстват преобръщането на рафтовете и същевременно 
позволяват вариативното разместване на решетъчните рафтове във вътрешното пространство 
на различна височина.

Сертифицирани съгласно ATEX 95
Външният корпус и вътрешното пространство на моделите LKexv са обозначени добре забележимо 
и трайно съгласно ЕС Директивата 94/9/ЕG (ATEX 95) включително с указание за почистването. 
Класификацията II 3G Ex nA II T6 прави уредите подходящи за съхраняването на експлозивни и 
лесно запалими вещества в затворени пространства.

Сменяемо окачване на вратата
За нагаждането на уредите към индивидуалните характеристики на мястото за монтаж при 
моделите LKexv може да се променя посоката на окачване на вратата. При необходимост могат 
да се сменят и уплътненията на вратата.

Стъклени рафтове
Стъклените рафтове гарантират оптимално задържане дори и при съхранението на малки 
предмети и издържат на натоварване с до 40 kg.

Съд за разтопената вода
За да бъдат спазени изискванията на ЕС Директивата ATEX 94/9 EG, отворът за изтичане на 
разтопената вода на лабораторните уреди със защитено от експлозии вътрешно пространство 
е затворен. Възникващата при автоматичното размразяване разтопена вода се събира в 
уловителен съд, който трябва да се изпразва ръчно през определени интервали от време.

Ключалка
Интегрираната ключалка е изключително здрава и предпазва от нежелан достъп до съхраняваните 
продукти.
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Лабораторни хладилници с механично управление и защитено от експлозии вътрешно пространство

Функционални и практични 
аксесоари

Лабораторни хладилници с механично  

управление и защитено от експлозии 

вътрешно пространство

LKexv 5400

MediLine 

Основа на 
колелца
За гъвкавото използва- 
не на уредите в раз-
лични помещения при 
моделите LKexv като 
допълнителен аксесо-
ар може да се закупи 
основа на колелца.

Регулируеми 
опорни крачета
За лесното и удобно 
почистване на пода 
под уредите модели-
те LKexv могат да бъ-
дат оборудвани допъл-
нително с регулируеми 
опорни крачета, които 
могат да се регулират 
на височина между 115 
mm и 170 mm. 

Стъклени 
рафтове
За повече възможнос-
ти за вариативно из-
ползване на вътреш-
ното пространство при 
нужда уредите могат да 
се оборудват с допълни-
телни стъклени рафто-
ве. Стабилните стъкле-
ни рафтове издържат на 
натоварване с до 40 kg.

Специални 
заключвания
За предпазването от 
нежелан достъп до 
съхраняваните продук- 
ти за моделите LKexv  
като допълнителен ак-
сесоар могат да се за-
купят до 10 други спе-
циални заключвания. 

Стъклен рафт
Основа с колелца
Комплект регулируеми опорни крачета
Специални заключвания (до 10 броя)

9293613
9086365
9590233
при запитване

* измерено при + 25°C околна температура и настроена температура от + 5°C

554 / 520 l
750 / 730 / 1640
600 / 560 / 1452
0,983 kWh

динамична
автоматично
+1°C до +15°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
 
отвън дигитален 
5
600 / 550
Стъкло
40 kg 
Ергономична лостова дръжка
•
вдясно сменяемо
84 / 77 kg
SN-T
45 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

Общ/полезен обем
Външни размери в мм (Ш/Д/В)
Вътрешни размери в мм (Ш/Д/В)
Консумация на енергия за 24 часа *
Общи данни
Охладителна система 
Начин на размразяване 
Регулируем температурен диапазон 
Материал на корпуса/цвят
Материал на вратата/капака
Материал на вътрешния корпус
Вид управление
Температурен дисплей
Разместващи се рафтове
Използваем рафт в мм (Ш/Д)
Материал на рафтовете 
Товароносимост на рафтовете 
Дръжка
Ключалка
Окачване на вратата
Тегло бруто / нето
Климатичен клас
Ниво на шум
Хладилен агент
Напрежение / инсталирана мощност

Аксесоари

Механично управление
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Лабораторни хладилници с механично управление и защитено от експлозии вътрешно пространство

LKexv 3600

MediLine 

LKexv 2600

MediLine 

LKexv 1800

MediLine 

9293615
9086323
9590233
при запитване

9293615
9086323
9590233
при запитване

9293631

при запитване

333 / 307 l
600 / 610 / 1640
470 / 440 / 1452
0,947 kWh

динамична 
автоматично
+1°C до +15°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
 
отвън дигитален 
5
470 / 425
Стъкло
40 kg
Ергономична лостова дръжка
•
вдясно сменяемо
64 / 59 kg
SN-T
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,5 A

240 / 221 l
600 / 610 / 1250
470 / 440 / 1062
0,786 kWh

динамична
автоматично
+1°C до +15°C 
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
 
отвън дигитален 
4
470 / 425
Стъкло
40 kg
Ергономична лостова дръжка
•
вдясно сменяемо
53 / 49 kg
SN-T
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

180 / 160 l
600 / 600 / 860
513 / 441 / 702
0,898 kWh

динамична 
автоматично
+1°C до +15°C
Стомана / бял
Стомана; плътна врата
Бяла пластмаса
 
отвън дигитален 
3
513 / 412
Стъкло
40 kg
Ергономична лостова дръжка
•
вдясно сменяемо
40 / 38 kg
SN
43 dB (A)
R 600a
220-240 V~ / 1,0 A

Механично управление Механично управление Механично управление
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Либхер - Хаусгерете Марица ЕООД, Радиново 4202, област Пловдив,
Тел.: +359 (0) 32/505 310, факс: +359 (0) 32/505 366,

www.liebherr.bg, e-mail: lhm_info@liebherr.com

Интернет

Лабораторните хладилници и фризери на Либхер изпълняват както немските индустриални норми DIN 58371 относно изискванията за съхранението на 
кръвни консерви, така и DIN 58375 относно изискванията за съхранението на кръвна плазма. Хладилниците за медикаменти от сериите модели MKv и 
MKUv изпълняват немската индустриална норма DIN 58345 относно изискванията за съхранението на лекарства. Всички други лабораторни хладилници 
и фризери на Либхер, посочени в каталога, не изпълняват нормата DIN 58345.

Можете да откриете всички лабораторни уреди на Либхер с илюстрации 
и технически данни и на нашата интернет страница на адрес:  
www.liebherr.bg и www.lab.liebherr.com.
В рубриката „Информация и обслужване” там ще откриете „Техническия 
наръчник за продажба на лабораторни уреди” с подробна техническа 
информация за уредите, както и за измерванията на стабилността на 
температурата съгласно нормата NF X15-140.

www.lab.liebherr.com

Технически наръчник 
за продажба на 
лабораторни уреди


