
AKS – AKG 397AKG – AKS 337

Utvecklade  
speciellt för  

apotek

Apotekskylskåp
Säker och exakt temperatur  

vid alla tillfällen

Egenskaper

• Temperaturområde + 2 C – + 8 C

• Ljudvolym: 41 dBA

• Lås

• LED belysning

• Anslutning för  
extern kabel

• USB anslutning

• Larm för hög /  
låg temperatur 

• Larm för öppen dörr

Extra tillbehör 

• Låda med fack/avdelare

• Extra hyllplan

• Set DIN 59345  
se föregående sida

Låda med fack/  
avdelare

Perforerad  
aluminiumhylla

Plastöverdragen  
trådhylla

Bruttovolym: 306 L Bruttovolym: 381 L

• Temperatur mellan + 2 C – + 8 C

• Apotekskylen kan användas i omgivningstemperatur + 10 C - + 35 C

• Visuellt och ljudlarm vid för hög eller låg temperatur

• Kontakt för externt larm

• Säkerhetstermostat för att undvika temperatur under + 2 C

• Låsbar dörr

• Ljudnivå lägre än 60 dBA

• Lätt att städa och desinficera ut och invändigt

• Inredningen är lätt att flytta

• Automatisk avfrostning

• Hyllor klarar 100 kg / m2

AKS – AKG 397AKG – AKS 337
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Apotekskylskåp Apotekskylskåp  
för läkemedelsförvaringDär man förvarar läkemedel och 

andra produkter och temperaturen 
är extra viktig för kvalitet och 
hållbarhet har vi kylskåp avsedda  
för ändamålet.

Vid kylförvaring av läkemedel är en 
stabil temperatur viktigt för att säker-
ställa kvalitén och hållbarheten. För 
hög eller för låg temperatur kan för-
sämra effekten hos ett läke medel och 
påverka dess hållbarhet.

Vestfrost tillverkar högkvalitativa Apo-
tekskylskåp utrustade med funktioner 
som säkerställer en jämn temperatur, 
en tillförlitlig temperaturavläsning, har 
flertalet visuella och akustiska larm och 
möjlighet att få ut temperatur och fel-
logar på ett USB-minne som kopplas in 
direkt i kylskåpet.

En jämn temperatur i hela kylskåpet 
uppnås genom att luften cirkuleras 
med inbyggda fläktar. 

En säker och tillförlitlig temperatur-
avläsning uppnås med 5 individuella 
mätprober.

Kylskåpet har en oberoende säkerhets-
funktion som automatiskt slår av kom-
pressorn för att skydda läkemedlen 
från att frysa om ett fel skulle uppstå.

Visuellt och akustiskt larm om  
följande inträffar:

• För låg eller för hög temperatur

• Öppen dörr

• Fel på en mätprobe

• Ström/spänningsbortfall

Möjlighet att ta ut loggar från kylen 
som innehåller temperatur på alla 5 
mätproberna och alla registrerade 
larm. Kapacitet på 35 000 loggar, upp 
till 3-års användning. Ett USB-minne 
kopplas in direkt på kylen och loggarna 
tankas ut.

Kylskåpen har också andra fördelar 

såsom låg ljudvolym och en låg energi-
förbrukning.

Kontroll som ger visuellt och 
ljudalarm om temperaturen är 
utanför inställd temperatur.

Dubbla fläktar för optimal 
temperatur. Jämn temperatur 
även då hela kylskåpet  
utnyttjas.

Säkerhetstermostat som  
säkrar lägsta temperatur  
för att undvika frysrisk.

DIN 58345 kit 
som tillbehör  
– låg extra

kostnad

Kylsystem som snabbt  
återhämtar temperatur  
när dörren varit öppen.

Förberedd för att uppfylla 
DIN 58345.

Skydd så att produkter inte 
får frostskador.

Låg energiförbrukning.

Batteri backup för alarm-
signal och temperatur 
login vid strömavbrott.

Flera olika tillbehör för att 
anpassa apotekskylen för 
önskat behov.

Glasdörr ger bra översikt 
och mindre tid med öppen 
dörr.
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Set DIN 58345 innehåller batteribackup, 
säkerhetstermostat och vätskeprobe.


