
Model nr. PTSL700SR (230V/50Hz)
Literinhoud 615 L
Std. aantal planken 3 draadplanken
Belading per plank Max. 48 kg
Beladingshoogte 1330 mm
Netto plankruimte 520x640 mm
Afmetingen intern HxBxD 1507x594x655 mm
Afmetingen extern HxBxD 1970x700x780 mm
Nettogewicht 125 kg
Isolatie Cyclopentaan 50 mm
Natuurlijk koudemiddel R290 (Propaan)
Doorvoer JA links, 22 mm
Locatie sensor Boven, achter
Potentiaalvrij contact JA
Deurslot JA
Battery back-up JA
Keurmerk CE
Ontdooiing Heetgasontdooiing
Type deur Dicht

BASIC LABORATORIUM KOELKAST +4ºC
GESELECTEERD OP BASIS VAN ERVARING 
De Labselect Basic serie van Poly Temp Scientific is zorgvuldig geselecteerd op basis van ervaring van labmanagers,  
analisten en koeltechnici. Met deze input is een compleet en economisch aantrekkelijk product samengesteld.  
Deze serie vult op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier de basisbehoefte in voor koudeopslag op het lab.

 KENMERKEN
• Instelbaar van 2°C tot 8°C, fabrieksinstelling 4°C
• Digitale controller met zichtbare en hoorbare alarmering bij 

stroomuitval, hoog-laag temperatuur en sensordefect
• De deur blijft open staan bij een openingshoek van 90°  

of hoger en sluit automatisch bij een hoek van minder dan 90°
• Magnetisch bevestigd deurrubber voor snelle demontage  

zonder gereedschap bij schoonmaak of vervanging
• LED verlichting bovenin
• Compacte zwenkwielen, waarvan twee geremd,  

waardoor de kasthoogte onder de 2 meter blijft
• Standaard geleverd met battery back-up voor het operationeel 

blijven van display en alarmering bij stroomuitval
• Verwisselbaar Monoblock Koelsysteem

UITGERUST MET MONOBLOCK KOELSYSTEEM
De koelkast is uitgerust met het servicevriendelijke Monoblock  
Koelsysteem. Dit betekent dat het volledige koeltechnische gedeelte  
binnen enkele minuten volledig gedemonteerd en omgewisseld kan  
worden indien dit nodig is. De koelkast kan hierdoor op locatie blijven.

Temperatuur 2ºC tot 8ºC
Gemiddelde temp. 4.4ºC (4.1ºC)
Temp. uniformiteit 1.9ºC (<1.0ºC)
Deur 90 sec. open herstel 9 minuten (<1 minuut)
Energieverbruik 2.09 Kw/h per dag
Max. geluidsniveau 55 dB

SPECIFICATIES

BESCHIKBARE OPTIES
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Glazen deur (PTSL700GR)
Extra of ander type planken
Bufferflesje (glycerol)
Deur linksdraaiend
Schuifladen
Extra doorvoer in achterwand
Ander maatwerk in overleg

PRESTATIES | Bij setpoint van 4ºC*

GARANTIETERMIJN
De termijn van volledige garantie bedraagt 12 
maanden met aansluitend nog 12 maanden  
extra garantie op alle onderdelen.

*Vraag naar de voorwaarden • **Waarden tussen haakjes zijn gemeten met sensors in buffer • Andere waarden zijn in lucht gemeten.
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