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EMI serum ısıtma kabini
• 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
• Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede
stok takibine imkan vermektedir.
• Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz
sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden yapılmıştır.
• Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf
bulunmaktadır.
• Dolap elektronik olarak 80 °C, mekanik olarak is 90 °C’ye kadar aşırı
sıcaklık koruması bulunmaktadır.
• Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı
sağlanmaktadır.
• Cihazda hava dolaşım sistemine dışarıdan bir kontaminasyon ihtimalini
engellemek için filtre bulunmaktadır.
• Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
• Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli
kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında
saklayabilmektedir.
• Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl
boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel
formatında bu kayıtları PC’ye aktarabilmektedir.
• Dolap kontrol panelinde bulanan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm
yapabilmektedir.
• Elektronik kart üzerinden harici sensör ve dolap derecelerinin eşleşmesi
için sensör ayarı yapılabilmektedir.
• Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi
mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital
kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini
sağlamaktadır.
• Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık
kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz
görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
• Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit
tekerlek bulunmaktadır.
•
Dolaplarımıza
kullanıcı
talebi
doğrultusunda
termal
yazıcı
eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri
alınabilmektedir.
• Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir. Türkiye
genelinde servis ağı bulunmaktadır.
• Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun
olarak üretilmektedir. Dolabımızın CE belgesi ve barkodu bulunmaktadır.
MODEL

EMI 150

EMI 350

EMI-D 500

EMI 350

MODEL

EMI-D 500

Birbirinden Bağımsız Çalışan İki Bölme

+

Çalışma Aralığı

°C

+20/+50 °C

Ayarlanmış Isı

°C

+30 °C

Çalışma Aralığı

°C

+20 / +70 °C

+20 / +50 °C

Ayarlanmış Isı

°C

+ 30 °C

+ 30 °C

Kapasite

Lt

139

377

İç Gövde Paslanmaz Çelik

+

+

Alarm (Isı, Kapı Açık, Elektrik)

+

Dijital Mikro İşlemci Kontrolü

+

+

İç Aydınlatma

+

Opsiyonel

Opsiyonel

Dış Ölçüler

GxDxY mm

765x820x2000

+

+

İç Ölçüler (Üst Bölme)

GxDxY mm

662x700x810
622x637x400

Grafiksel Termal Yazıcı
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)
İç Aydınlatma
Dış Ölçüler

GxDxY mm

OPSİYONEL
TERMAL YAZICI

+
Opsiyonel

+

İç Ölçüler (Alt Bölme)

GxDxY mm

600x640x2000

Brüt Hacim (Üst Bölme)

Lt

375

Brüt Hacim (Alt Bölme)

Lt

158

Net Hacim (Üst Bölme)

Lt

350

Net Hacim (Alt Bölme)

Lt

140

GxDxY mm

516x543x497

516x543x1347

GxDxY mm

640x725x1480

640x720x2020

Brüt Ağırlık

Kg

100

130

+

+

Opsiyonel

Opsiyonel

+

+

Tekerlek (2 Stoplu /2 Stopsuz)

Termal Yazıcı

+

Paket Ölçüleri

SMS ve E-Posta modülü

+

Dijital Mikro İşlemci Kontrolü

600x640x1430

İç Ölçüler

Kapı Kilidi

Cr-Ni Raf

OPSİYONEL
KROM RAF

Brüt Ağırlık Kg

190

Kapı Kilidi

+

Tekerlek (2 stoplu, 2 Stopsuz)

+

