Medicijnkoelkasten

De medicijnkoelkasten welke wij in ons assortiment hebben zijn verdeeld in medicijnkoelkasten voor
dag- en langdurige opslag.

Kirsch type MED 125

Dometic HC 302FS

Dometic type DS 301H

Voor de dag opslag kunnen wij u Dometic medicijnkoelkast aanbieden in 30 liter. Deze medicijnkoelkast
is de perfecte oplossing voor ziekenhuizen, zorgcentra en huisartspraktijken om op locatie, voor dag
opslag, temperatuurgevoelige medicijnen op een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius te
bewaren. Met behulp van de ladeverdelers kunnen de medicijnen overzichtelijk worden gesorteerd.
Bovenop de koelkast staat een digitale thermometer waarmee de binnentemperatuur, alsmede de
ingestelde minimum- en maximumtemperatuur worden gecontroleerd. Deze thermometer kan op een
nader te bepalen plaats in de directe omgeving van de koelkast worden geplaatst.

Voor de langdurige opslag adviseren wij u de medicijnkoelkasten van het merk Liebherr en Kirsch. Deze
farmaceutische koelkasten worden gebruikt voor de opslag van verschillende medicijnen die koel
moeten worden bewaard. De Kirsch medicijnkoelkasten worden geleverd met uittrekbare lades en een
rooster. De uittrekbare lades en rooster kunnen gemakkelijk op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Deze koel- en ook vrieskasten zijn in vele uitvoeringen leverbaar. Afhankelijk van het type ook voorzien
van een alarmsysteem. Diverse opties zijn mogelijk.
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Liebherr medicijnkoelkasten

MKV3913

MKUV1613

MKUV1610

De Medi-Line serie zijn volwaardige medicijnkoelkasten. Ze zijn geproduceerd om te voldoen aan de DIN
58345 norm en worden standaard geleverd met 3 roosters of tegen meerprijs met maximaal 4 stuks
AluCool aluminium laden.
De MKUv koelkasten hebben een zelfsluitende deur met slot, dynamische ventilator koeling en een
akoestisch temperatuuralarm. Verder is de MKUv serie onder andere uitgerust met een potentiaalvrij
contact, deur, temperatuuralarm en is de interne temperatuur perfect afgesteld op 5 graden Celsius met
minimale fluctuaties. De MKUv serie is uitgerust met een veiligheidsthermostaat. Hierdoor zal de
temperatuur in de koelkast nooit onder de 2 graden Celsius komen. Voor de opslag van insuline is deze
veiligheidsthermostaat daarom een absolute noodzakelijkheid.
Deze koelkast is in vele uitvoeringen leverbaar.
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