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Laboratorní chladničky a mrazničky 
Liebherr
Chladničky a mrazničky pro použití v laboratoři a při výzkumu 
musí splňovat mimořádné požadavky, speciálně v bezpečnosti 
a stálosti teploty. Přístroje Liebherr jsou proto vybaveny četnými 
funkcemi a charakteristikami k tomu, aby umožnily co nejlepší 
skladování citlivých vzorků, citlivých chemikálií a výzkumných 
materiálů. Přesná elektronika umožňuje na 0,1°C přesné nastavení 

teploty – a ve spojení s vysoce účinnou izolací a dynamickým 
chladicím systémem zajišťuje optimální skladovací podmínky. 
Integrované optické a akustické alarmy zajišťují výstrahu při 
neočekávaných odchylkách teploty. Chladničky a mrazničky 
Liebherr Vám nabízí bezpečnost, která se v laboratořích a 
výzkumných oblastech cení – 24 hodin denně, 365 dní v roce.
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Dobré důvody k tomu, 
rozhodnout se pro přístroj Liebherr

Maximální výkonnost

Mrazničky Liebherr pro výzkum a labo-
ratoř nabízí konstantní chladicí výkon 
i za extrémních klimatických podmínek. 
Nasazení moderních komponentů, 
výkonnost a ekologičnost chladicího pro-
středku a přesné řízení zajišťují, že jsou 
vzorky, chemikálie a výzkumné materiály 
optimálně skladovány. Softwarem pro 
záznam průběhu teploty, který lze na 
přání dodat, zaznamenává kontinuálně 
průběh teploty – a spouští v případě 
překročení definovaných teplotních mezí 
alarm výstražných systémů. 

Hospodárnost 

Výkonnost při nízké spotřebě energie: 
Přesná elektronika, dynamický chladicí 
systém a vysoce účinná izolace zaruču-
jí nepatrné provozní náklady a součas-
ně šetří životní prostředí. Vysoká kvalita 
přístrojů zaručuje dlouhodobou životnost 
a provozní bezpečnost a zajišťuje ekono-
mickou a ekologickou trvalost v laborato-
ři a při nasazení ve výzkumu.

Spolehlivost 

Všechny laboratorní přístroje jsou ohled-
ně teplotní stability dimenzovány podle 
normy ISO 60068-3. Jsou koncipová-
ny speciálně pro intenzivní profesionální 
využití a jsou provedeny obzvlášť robust-
ně – s nejjakostnějšími materiály a do 
detailu pečlivým zpracováním. Příklad-
ná kvalita přístrojů je zajištěna náklad-
nými zkouškami. Všechny elektronické 
a technické chladicí součásti jsou navzá-
jem optimálně sladěny – perfektní pro 
výzkum a do laboratoře. 
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Snadná údržba

Hygiena hraje ve výzkumu a v labora-
toři mimořádnou roli. Proto jsou přístroje 
Liebherr vybaveny hlubokotaženou vnitř-
ní skříní s velkými rádiusy, která umožňu-
je komfortní čištění. Zapuštěná těsnění 
zabraňují kondenzaci a zabraňují usa-
zování nečistot a prachu. Pevná kolečka 
zajišťují to, že i plochy pod přístrojem lze 
snadno čistit.

Bezpečnost

Pro nejvyšší požadavky na spolehlivost 
a přesné udržování konstantní teploty 
v laboratorním nasazení jsou přístroje 
Liebherr vybaveny mnoha užitečnými 
vlastnostmi: Při nežádoucích výkyvech 
teploty dává optický a akustický alarm 
výstrahu. Pomocí beznapěťového kon-
taktu mohou být přístroje spojeny s ex-
terním dálkovým výstražným systémem – 
a pomocí sériového rozhraní RS 485 
lze zapojit do sítě s dokumentačním 
a výstražným systémem až 20 přístrojů. 
Při výpadku napájení je elektronika 
(u LKPv a LGPv) napájena 72 hodin 
z akumulátoru, aby nedošlo ke ztrátě 
dat. Možnost kalibrace dovoluje řízení 
teploty podle potřeby. 

Snadný servis

Dlouhá životnost a spolehlivost jsou při 
volbě materiálů a vývoji laboratorních 
přístrojů Liebherr v popředí. Příkladná 
kvalita a jednoduchá ovladatelnost pří-
strojů je zajištěna nákladnými zkouškami. 
Modely s vysokou životností s montá-
ží jednotky nahoře mají všechny chladicí 
komponenty v horní části skříně. To 
umožňuje snadné čištění a přístup k 
chladícím komponentům a plné 
využití chladící části. Pro komfortní 
ovládání zůstávají dveře při otevření na 
90° otevřeny, pod 60° se samy zavřou. 
Stabilní vnitřní skříně lze snadno čistit 
a dovolují variabilní nastavení roštů.
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Výhody v přehledu

Integrovaná datová paměť zaznamenává 

hodnoty min/max teploty.

Chladicí komponenty jsou bezpečně 

umístěny ve snadno přístupné oblasti 

stropu. 

Spotřebiče mají průchodku (průměr 

7,0 mm) v oblasti stropu, pro připojení 

nezávislého teplotního snímače. 

Při výpadku napájení je elektronika bez přerušení napájena integrovaným 12 V 

akumulátorem. To umožňuje záznam dat o vnitřní teplotě do integrované paměti 

bez přerušení ještě dalších 72 hodin po výpadku napájení.

Pro zvýšení užitného objemu vnitřní skříně se funkční díly, jako ventilátory 

a výparník nachází mimo chladicí prostor. 

Laboratorní chladničky a mrazničky s nerezovým vnitřkem 

Hladký vnitřní povrch z vyso-

ce jakostní chromniklové oceli 

lze snadno čistit a umožňuje 

optimální udržování hygieny.

Funkční dveře zůstávají pro 

komfortní ovládání při úhlu otevření 

90° otevřeny a při úhlu otevření 

pod 60° se samy zavřou.
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LKPv 6520

Moderní ovládací elektronika má 

integrované hodiny reálného času a 

umožňuje nastavení teploty s přesností 

na 1/10 °C.

Dynamický chladicí systém s dvojnásobnou ventilací ve spojení s optimálním vedením 

vzduchu zajišťuje maximální stabilitu teploty ve vnitřním prostoru.

U chladniček a mrazniček vzniká při otevření dveří v důsledku výměny vzduchu podtlak – 

ten má potom za následek těžší opakované otevírání dveří. Pomocí ventilu pro vyrovnání 

tlaku se podtlak rychle vyrovná a dveře pak jdou opakovaně snadno otevřít.

Systém odmrazování horkým plynem s požadovanou a časovou kontrolou dovoluje 

velmikrátké odmrazovací cykly. Pro dodatečné zlepšení teplotní stability během odtávání 

se vnitřní teplota krátce před odmrazováním mírně sníží.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny beznapěťovým kontaktem 

pro přenos alarmu na externí výstražný systém.

Optický a akustický alarm varují při 

otevření dveří delším než 1 minuta.

Konstrukční řady LKPv a LGPv jsou 

sériově vybaveny kolečky, pro fl exibilní 

používání vždy podle prostorových mož-

ností a pro snadné čištění pod přístroji. 

Funkce kalibrace vylepšuje validaci a umožňuje regulaci 

teploty přizpůsobenou konkrétnímu použití.
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Integrovaný digitální ovladač.

Intuitivní ovladač řízený pomocí menu s integrovanými 

hodinami reálného času je vybavena možností nastavení 

teploty na 1/10°C. Velký displej usnadňuje přehled o teplotě 

na první pohled. Fóliová klávesnice je necitlivá na nečistoty 

a snadno čistitelná – pro maximální požadavky na hygienu 

v laboratoři. 

Integrované systémy alarmů.

Při teplotních odchylkách se spouští optický a akustický 

alarm. Při otevření dveří delším než jedna minuta a při 

výpadku napájecí sítě se alarm spouští také.

Integrovaná datová paměť.

Integrovaná datová paměť zaznamenává min/max teplotu a 

uchovává hodnoty po dobu až 41 dnů. Kromě toho datová 

paměť zaznamenává hodnoty alarmu za poslední 3 alarmové 

stavy s typem alarmu, datem a časem, trváním a maximální 

teplotou.

Maximální teplotní stálost.

Dynamický chladicí systém s dvojnásobnou ventilací zajišťuje 

maximální stabilitu teploty ve vnitřním prostoru. Velmi krátké 

odmrazovací cykly zajišťují skoro konstantní teplotu ve vnitř-

ním prostoru během fází odmrazování. Všechny laboratorní 

přístroje byly ohledně teplotní stability a stálosti dimenzovány 

podle normy ISO 60068-3.

 Kvalita až do detailu
Přístroje řady MediLine s elektronikou jsou vybaveny mnoha vlastnostmi pro zaručení bezpečnosti uložených produktů a stabi-
lity teploty ve vnitřním prostoru. Vysoce jakostní materiály a  precizní zpracování, mimořádně výkonné chladicí komponenty 

Laboratorní chladničky a mrazničky s nerezovým vnitřkem 

Externí dokumentace (zaznamenávání) teploty a alarmů.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny beznapěťovým kontaktem 

pro přenos alarmu na externí dálkový výstražný systém. 

Mimoto disponují přístroje sériovým rozhraním RS 485 – 

kromě toho může být až 20 přístrojů připojeno k dokumentač-

nímu a výstražnému systému.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

72

Přesná 1bodová kalibrace.

Digitální ovladač obsahuje kalibrační funkci pro přesné 

ovládání a zobrazení teploty. To umožňuje vyrovnání rozdílů 

mezi nastavenou teplotou a skutečnou vnitřní teplotou. 

Pozitivní nebo negativní změny k dané hodnotě lze provést v 

krocích po 0,1 K.

Elektrické napájení elektroniky nezávislé na síti.

Při výpadku sítě přebírá napájení elektroniky akumulátor. 

Paměť dále zaznamenává vnitřní teplotu po dalších 72 hodin. 

Přenos dat při připojení externího systému pro alarmy a 

dokumentaci zůstává zachován. 

Externí snímač teploty.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny průchodkou (průměr 

7,0 mm) ve stropu přístroje pro integraci teplotního snímače 

do vnitřního prostoru. 

Energeticky efektivní odmrazování horkým plynem.

Odmrazování – méně často a rychleji: Řízení vypočítává 

podle doby chodu kompresoru optimální cykly odmrazová-

ní. Odmrazování chladniček trvá pouze 8 minut a mrazniček 

pouze 12 minut. Krátce předtím se vnitřní teplota lehce sníží 

a tak zůstává během procesu odmrazování téměř konstantní.

Flexibilní vnitřní prostor. 

Stabilní a fl exibilní: Opěrné kolejničky tvaru U jsou výškově 

přestavitelné – tak lze na roštech s plastovým povlakem 

optimálně skladovat každý materiál. Hygienické pozitivum: 

Vnitřní prostor z vysoce jakostní chromniklové oceli lze díky 

velkým rádiusům v rozích snadno čistit.

a funkce dokumentace(záznamu) a alarmů zajišťují optimální uskladnění citlivých vzorků, chemikálií a výzkumných materiálů.

30 min 
elektrické odmrazování

10 min 
odmrazování horkým plynem

Výhoda odmrazování horkým plynem
Časový interval nárůstu teploty je zmenšen

hodin
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Laboratorní chladničky s nerezovým vnitřkem  

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

LKPv 1420 s plný mi dveřmi

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček

2 Nastavitelný teplotní rozsah platí při maximální okolní teplotě + 30 °C

Laboratorní chladničky 
a mrazničky

LKPv 1423
MediLine

LKPv 8420
MediLine

LKPv 6523
MediLine

1361 l

1430 / 830 / 2150

1236 / 650 / 1500

820 kWh

+10°C až +40°C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

dynamický

automatický

0°C až +16°C

3,8°C / 3,9°C

ocel / bílá

dveře z izolačního skla

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

LED osvětlení, spínané separátně

8

1236 / 640

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

otočná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vlevo / vpravo

271 / 226 kg

856 l

790 / 980 / 2150

620 / 850 / 1550

603 kWh

+10°C až +40°C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

−2°C až +16°C

2,1°C / 1,8°C

ocel / bílá

ocel

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

4

620 / 800

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

pevná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

183 / 152 kg

597 l

700 / 830 / 2150

533 / 650 / 1500

571 kWh

+10°C až +40°C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

0°C až +16°C

2,4°C / 1,6°C

ocel / bílá

dveře z izolačního skla

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

LED osvětlení, spínané separátně

4

533 / 650

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

pevná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

167 / 141 kg

Brutto objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Kolečka

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Rošty potažené umělou hmotou

Opěrná kolejnička tvaru U vpravo

Opěrná kolejnička tvaru U vlevo

Otevírací nožní pedál

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

NTC-teplotní čidlo produktu

Dostupné také jako
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Laboratorní mrazničky s nerezovým vnitřkem

7112393

9001761

9001757

9590639

9590387

9590407

7113643

9005089

9005077

9590659

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

7112393

9001761

9001757

9590659

9590387

9590407

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

LKPv 6520
MediLine

LGPv 1420
MediLine

LGPv 8420
MediLine

LGPv 6520
MediLine

597 l

700 / 830 / 2150

533 / 650 / 1550

497 kWh

+10°C až +40°C

R 290

58 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

dynamický

automatický

−2°C až +16°C

1,8°C / 1,0°C

ocel / bílá

ocel

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

4

533 / 650

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

pevná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

158 / 132 kg

1361 l

1430 / 830 / 2150

1236 / 650 / 1550

2654 kWh

+10°C až +35°C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.5 A

dynamický

automatický

−9°C až −26°C

4,3°C / 6,7°C

ocel / bílá

ocel

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

8

1236 / 640

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

otočná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vlevo / vpravo

262 / 219 kg

856 l

790 / 980 / 2150

620 / 850 / 1550

1739 kWh

+10°C až +35°C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

dynamický

automatický

−9°C až −35°C ²

4,5°C / 5,7°C

ocel / bílá

ocel

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

4

620 / 800

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

pevná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

189 / 157 kg

597 l

700 / 830 / 2150

533 / 650 / 1550

1367 kWh

+10°C až +35°C

R 290

60 dB(A)

220 – 240V~ / 4.0 A

dynamický

automatický

−9°C až −35°C ²

2,9°C / 3,6°C

ocel / bílá

ocel

chromniklová ocel 304

elektronické

vně digitální

bezprostředně při výpadku sítě na 72h

optický a akustický

RS 485 / ano

4

533 / 650

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

otočná kolečka s brzdou vpředu, 

pevná kolečka vzadu

madlo tvaru lišty

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

165 / 138 kg
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Výhody v přehledu

Laboratorní chladničky, mrazničky a laboratorní kombinovaná chladnička s plastovým vnitřkem

Beznapěťový kontakt pro přenos alarmu 

na externí dálkový výstražný systém.

Vnitřní plastový povrch je beze spár a lze 

ho mimořádně snadno ošetřovat a čistit, což 

umožňuje optimální hygienu.

Průchodka pro integraci teplotního snímače NTC, který lze dodat na přání, nebo nezávislého 

teplotního snímače PT 100 nebo podobných měřicích nástrojů.

Robustní rošty s plastovým povlakem lze za-

tížit zatížením až 45 kg, jsou snadno výškově 

přestavitelné a mohou být při otevření dveří na 

90° vyjmuty.

Přesná elektronika je vybavena integrovanou datovou 

pamětí. Ta dokumentuje mimo jiné maximální a minimální 

teploty, které se vyskytly ve vnitřním prostoru.
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131333

LKv 3913 L

+5°

Přesná elektronika s digitálním zobrazovačem teploty dovoluje 

přesné nastavení teploty. Integrovaná datová paměť dokumentuje 

vždy poslední tři teplotní alarmy a výpadky sítě s datem, časem 

a trváním alarmu. Odpovídající data mohou být vyvolána pomocí 

funkce AlarmLog a přečtena na displeji.

1-bodová kalibrace pro přesné řízení teploty. Ta umožňuje kompenzaci mezi 

nastavenou teplotou a skutečnou teplotou vnitřního prostoru.

Dynamický chladicí systém ve spojení s přesnou elektronikou zaručuje 

maximální teplotní stabilitu a vysokou stálost teploty ve vnitřním prostoru. 

Odděleně spínatelné, efektivní vnitřní LED osvětlení u laboratorních 

chladniček LKv 3913 a LKUv 1613 s prosklenými dveřmi.

Samočinně zavírací dveře zabraňují ztrátě chladu 

a přispívají k teplotní stabilitě přístrojů. Integrovaný 

zámek je velmi robustní a chrání uložené vzorky 

a zboží před nežádoucím přístupem. 

Integrovaný zámek je velmi stabilní a chrání 

uložené produkty před nežádoucím přístupem.

Možnost změny směru otevírání dveří u modelů LKv, LKUv, LGv, LCv 

dává možnost individuálního přizpůsobení prostorovým poměrům. 

I těsnění dveří lze v případě potřeby snadno vyměnit.
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+ 22˚C

 Kvalita až do detailu
Laboratorní chladničky Liebherr MediLine jsou ideálním řešením, pokud je k dispozici pouze malá instalační plocha nebo pokud 
má být přístroj integrován pod pracovní desku. Program zahrnuje volně stojící a podstavné chladničky se skleněnými nebo izolač-
ními dveřmi. Pomocí přesné elektroniky lze teplotu nastavit na stupeň přesně. Dynamický chladicí systém zajišťuje vysokou stálost 
teploty. Integrované systémy alarmů zaručují bezpečné skladování.

Laboratorní chladničky, mrazničky a laboratorní kombinovaná chladnička s plastovým vnitřkem

Externí snímač teploty.

Laboratorní přístroje jsou na zadní straně vybaveny průchod-

kou (průměr 10 mm) pro integraci teplotního snímače do 

vnitřního prostoru. 

Bezpečnostní termostat.

Přístroje s elektronickými regulátory jsou vybaveny přídavným 

bezpečnostním termostatem, který zabraňuje poklesu teploty 

pod + 2 °C a chrání citlivé výrobky v případě poruchy.

Externí dokumentace (zaznamenávání) teploty a alarmů.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny bezpotenciálovým kon-

taktem na přenos informace o alarmu na externí dálkový 

výstražný systém, mimoto také sériovým rozhraním RS 485 

pro centrální dokumentaci průběhů teplot a vzniku alarmů. 

Na přání lze dodat i dokumentační software LTM.

Maximální teplotní stálost.

Dynamický chladicí systém ve spojení s přesnou elektronikou 

zaručuje maximální teplotní stabilitu. Všechny laboratorní 

přístroje jsou dimenzovány podle ISO 60068-3 s ohledem 

na optimální stálost teploty.
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7113485

9590387

9094579

7112313

9590241

9590231

9590387

na přání

9590380

7112313

9590241

9590231

9590387

na přání

9590380

Laboratorní chladničky s plastovým vnitřkem

1  Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C 

u chladniček a - 20 °C u mrazniček

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

Laboratorní chladničky 
s plastovým vnitřkem

LKv 5710
MediLine

LKv 3910
MediLine

LKv 3913
MediLine

583 / 437 l

747 / 750 / 1844

634 / 538 / 1500

438 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+3°C až +16°C

3,8°C / 3,1°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

5

634 / 518

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

98 / 91 kg

360 / 344 l

597 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

480 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+3°C až +16°C

5,6°C / 4,7°C

ocel / bílá

dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

LED osvětlení, spínané separátně

5

440 / 420

rošty potažené umělou hmotou

45 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

88 / 82 kg

360 / 344 l

597 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

309 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+3°C až +16°C

4,1°C / 3,6°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

5

440 / 420

rošty potažené umělou hmotou

45 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

70 / 65 kg

Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Rošty potažené umělou hmotou

Kryt výparníku, bílý

Výškově nastavitelné nohy

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Speciální zámky (až 10 kusů)

Otevírací nožní pedál

Koleje s kolečky
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7112313

9876687

9590521

9590523

9590387

na přání

7112313

9876687

9590521

9590523

9590387

na přání

7112059

9591493

9590387

9094579

Laboratorní chladničky a mrazničky s plastovým vnitřkem

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček

Laboratorní chladničky a 
mrazničky s plastovým vnitřkem

LKUv 1613
MediLine

LKUv 1610
MediLine

LGv 5010
MediLine

141 / 130 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

369 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+3°C až +16°C

5,1°C / 4,9°C

ocel / bílá

dveře z izolačního skla

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

LED osvětlení, spínané separátně

3

440 / 420

rošty potažené umělou hmotou

45 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

46 / 43 kg

141 / 130 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

273 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+3°C až +16°C

4,3°C / 4,6°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

3

440 / 420

rošty potažené umělou hmotou

45 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

39 / 36 kg

478 / 337 l

747 / 750 / 1844

602 / 520 / 1224

1245 kWh

+16°C až +35°C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

dynamický

automatický

−9°C až −35°C

5,8°C / 4,9°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

602 / 485

rošty potažené umělou hmotou

60 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

120 / 113 kg

Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Vnitřní osvětlení

Přestavitelné odkládací plochy

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Rošty potažené umělou hmotou

Spojovací rámy, bílé

Koleje s kolečky

Kryt výparníku, bílý

NTC-teplotní čidlo produktu

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Otevírací nožní pedál

Speciální zámky (až 10 kusů)
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7112313

9590391

9590407

9590387

9590380

na přání

Laboratorní laboratorní kombinovaná chladnička s plastovým vnitřkem

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

Laboratorní laboratorní kombinovaná 
chladnička s plastovým vnitřkem

LCv 4010
MediLine

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 615 / 2003

440 / 441 / 1105

431 / 435 / 597

657 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / statický

automatický / ruční

+3°C až +16°C / −9°C až −30°C

5,2°C / 7,9°C

5,7°C / 5,5°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

4

440 / 409

rošty potažené umělou hmotou / sklo

45 kg / 24 kg

3

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano

vpravo, lze zaměnit

90 / 84 kg

Brutto / užitný  objem chladicí část

Brutto / užitný  objem mrazicí část

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V) chladicí část

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V) mrazicí část

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladící systém chladicí / mrazicí část

Proces odmrazování chladicí / mrazicí část

Rozsah teplot chladicí / mrazicí část

teplotní homogenita * chladicí / mrazicí část

max. odchylka ** chladicí / mrazicí část

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Přestavitelné odkládací plochy chladicí část

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) chladicí část

Materiál odkládacích ploch chladicí / mrazicí část

Nosnost odkládacích ploch chladicí / mrazicí část

Počet zásuvek mrazicí část

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací

Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Odkládací rošt potažený umělou hmotou pro chladící část

Kryt výparníku bílý pro chladící část

NTC-teplotní čidlo produktu

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Koleje s kolečky

Speciální zámky (až 10 kusů)
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Výhody v přehledu

Skleněné police laboratorních chladniček 

s vnitřním prostorem chráněným proti explozi 

jsou výškově přestavitelné a při otevření 

dveří na 90° je lze snadno vyjmout.

U laboratorních kombinovaných chladniček 

LCexv mohou být zásuvky snadno vyjmuty 

uchopením za bočně integrovaná madla. Zá-

suvky jsou vybaveny průhlednými čely pro 

dobrý přehled o obsahu.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny beznapěťovým 

kontaktem pro přenos alarmu na externí dálkový 

výstražný systém.

Laboratorní chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem odolným proti explozi

Průchodka pro možnost integrace nezávislého 

snímače teploty (např. snímač NTC, který 

můžeme dodat, nebo podobné měřící 

instrumenty) u laboratorních přístrojů.

Vnitřní plastový povrch je beze spár a lze 

ho mimořádně snadno ošetřovat a čistit, což 

umožňuje optimální hygienu.

Integrovaný zámek je velmi stabilní a chrání 

uložené produkty před nežádoucím přístupem.
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LCexv 4010

Elektronické ovládání s digitálním zobrazovačem teploty 

dovoluje přesné nastavení teploty. Velký displej poskytuje 

lepší přehlednost o nastavené teplotě na první pohled.

Všechny laboratorní chladničky a mrazničky s vnitřním 

prostorem chráněným proti explozi jsou kontrolovány 

podle směrnice EU 2014/34/EU (ATEX).

Přesná elektronika je vybavena integrovanou datovou 

pamětí. Ta dokumentuje mimo jiné maximální a minimální 

teploty, které se vyskytly ve vnitřním prostoru.

Laboratorní přístroje s elektronikou nabízí 1-bodovou kalibraci pro přesné řízení teploty. 

Ta umožňuje kompenzaci mezi nastavenou teplotou a skutečnou teplotou vnitřního prostoru.

Samočinně zavírací dveře zabraňují ztrátám chladu 

a přispívají tak k teplotní bezpečnosti přístroje. 

Integrovaný zámek je velmi robustní a chrání 

uložené vzorky a zboží před nežádoucím přístupem. 

Dynamický chladicí systém ve spojení s přesnou elektronikou zaručuje 

maximální teplotní stabilitu a vysokou stálost teploty ve vnitřním prostoru. 

Možnost změny směru otevírání dveří u modelů LCexv, LKexv, LKUexv, 

LGex, LGUex dává možnost individuálního přizpůsobení prostorovým poměrům. 

I těsnění dveří lze v případě potřeby snadno vyměnit.
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Integrované systémy alarmů.

Optické a akustické systémy alarmů zajišťují výstrahu při od-

chylkách teploty nebo otevřených dveřích. Všechny parametry 

alarmů lze individuálně nastavit. Tak lze individuálně nastavit 

zpoždění alarmu po otevření dveří mezi 1 a 5 minutami. Kromě 

toho jsou laboratorní přístroje s elektronickým ovládáním vyba-

veny optickým alarmem síťového výpadku a vadného snímače.

 Kvalita až do detailu
Speciálně pro skladování explozivních a  snadno zápalných látek v  chemickém průmyslu nebo speciálních laboratořích nabízí 
Liebherr chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem chráněným proti explozi. Vnitřní skříně přitom splňují bezpečnostní poža davky 

Laboratorní chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem odolným proti explozi

Elektronické ovládání.

Pomocí přesné elektroniky s digitálním zobrazením teploty 

lze teplotu přesně nastavit. Provozní stavy přístroje jsou 

indikovány symboly. Aby byla zaručena hygieničnost v 

laboratorní oblasti, je elektronika zabudována do roviny 

a opatřena fóliovou klávesnicí. Velký displej poskytuje lepší 

přehlednost o nastavené teplotě na první pohled.

Certifi kováno podle ATEX.

Všechny přístroje s vnitřním prostorem chráněným proti explo-

zi jsou kontrolovány podle směrnice EU 2014/34/EU (ATEX). 

Vzhledem ke klasifi kaci II 3G Ex nA II T6 jsou přístroje vhodné 

pro skladování explozivních a snadno zápalných látek v uza-

vřených nádobách.

Integrovaná datová paměť.

Elektronika je vybavena integrovanou datovou pamětí, která 

dokumentuje maximální a minimální teploty ve vnitřním pro-

storu a vždy poslední tři teplotní alarmy a výpadky napájení 

s datem, časem a dobou trvání. Tato data mohou být zobra-

zena na displeji.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

Externí dokumentace (zaznamenávání) teploty a alarmů.

Laboratorní přístroje jsou vybaveny beznapěťovým kontak-

tem na přenos informace o alarmu na externí dálkový výstraž-

ný systém, mimoto také sériovým rozhraním RS 485 pro cen-

trální dokumentaci průběhů teplot a vzniku alarmů. Na přání 

lze dodat i dokumentační software LTM.

Maximální teplotní stálost.

Chladicí systémy laboratorních chladniček a mrazniček zaru-

čují ve spojení s přesnou elektronikou maximální teplotní 

stabilitu. Aby ani v případě poruchy neklesla u chladniček 

teplota pod +2°C, jsou vybaveny bezpečnostním termostatem. 

Všechny laboratorní přístroje s elektronikou jsou dimenzovány 

podle ISO 60068-3 s ohledem na maximální teplotní stabilitu 

a optimální stálost teploty.

Robustní skleněné police.

Robustní skleněné police jsou snadno výškově přestavitel-

né a mohou být při úhlu otevření dveří 90° pohodlně vyjmuty. 

Zajišťují bezpečné uložení chlazených produktů a lze je zatížit 

zatížením až 40 kg v chladicí části a 24 kg v mrazící části. 

Externí snímač teploty.

Laboratorní přístroje s elektronikou jsou na zadní straně vy-

baveny průchodkou (průměr 10 mm) pro integraci teplotního 

snímače do vnitřního prostoru.

směrnice EU 2014/34/EU (ATEX) a jsou kontrolovány podle norem EN 1127-1 a IEC 60079-0 resp. IEC 60079-15 vyhodnoco-
vacím oddělením pro shodu ATEX electro-suisse – SEV (švýcarský svaz pro elektrotechniku, energetiku a informační techniku). 

Přesná 1-bodová kalibrace.

Pro přesné řízení teploty disponují laboratorní přístroje elek-

tronickou 1-bodovou kalibrací. Ta umožňuje kompenzaci mezi 

nastavenou a skutečnou teplotou vnitřního prostoru. Vyrovná-

vací korekční hodnota může být měněna v krocích po 0,1 K. 
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Laboratorní kombinace chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem odolným proti explozi

9293629

9590145

9590387

9590380

na přání

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě + 5 °C u chladniček a - 20 °C u mrazniček

Laboratorní kombinace chladničky 
a mrazničky s vnitřním prostorem chráněným 
proti explozi

LCexv 4010 MediLine Laboratorní chladničky a 
mrazničky s vnitřním prostorem 
chráněným proti explozi

254 / 240 l

107 / 105 l

597 / 615 / 2003

440 / 441 / 1105

431 / 435 / 597

657 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

52 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / statický

automatický / ruční

+3°C až +16°C / −9°C až −30°C

4,0°C / 7,9°C

3,9°C / 5,5°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

4

440 / 409

sklo / sklo

45 kg / 24 kg

3

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

93 / 87 kg

Brutto / užitný  objem chladicí část

Brutto / užitný  objem mrazicí část

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V) chladicí část

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V) mrazicí část

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladící systém chladicí / mrazicí část

Proces odmrazování chladicí / mrazicí část

Rozsah teplot chladicí / mrazicí část

teplotní homogenita * chladicí / mrazicí část

max. odchylka ** chladicí / mrazicí část

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Přestavitelné odkládací plochy chladicí část

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H) chladicí část

Materiál odkládacích ploch chladicí / mrazicí část

Nosnost odkládacích ploch chladicí / mrazicí část

Počet zásuvek mrazicí část

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací / Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Skleněná police

NTC-teplotní čidlo produktu

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Koleje s kolečky

Speciální zámky (až 10 kusů)

Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém / Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Vý stražný  signál

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Přestavitelné odkládací plochy

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Počet zásuvek / Počet košů

Vý ška přihrádek v mm

Madlo

Zámek

Dveře samozavírací / Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Skleněná police

Spojovací rámy, bílé

Koleje s kolečky

Kryt výparníku, bílý

Výškově nastavitelné nohy

NTC-teplotní čidlo produktu

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Speciální zámky (až 10 kusů)
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Laboratorní chladničky a mrazničky s vnitřním prostorem odolným proti explozi

9293629

9590380

9590241

9590231

9590145

9590387

na přání

9293629

9876687

9590521

9590523

9590145

9590387

na přání

9590380

9590231

9590145

9590387

na přání

9876687

9590521

9590145

9590387

na přání

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

LKexv 3910 MediLine LKUexv 1610 MediLine LGex 3410 MediLine LGUex 1500 MediLine

360 / 344 l

597 / 615 / 1840

440 / 435 / 1635

316 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický / automatický

+3°C až +16°C

5,5°C / 5,1°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

5

440 / 420

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

74 / 68 kg

141 / 130 l

597 / 615 / 825

440 / 435 / 670

315 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický / automatický

+3°C až +16°C

3,9°C / 4,8°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

3

440 / 420

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

41 / 38 kg

310 / 284 l

597 / 615 / 1840

420 / 400 / 1587

478 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

statický / ruční

−9°C až −30°C

6,9°C / 4,2°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

420 / 400

desky výparníku

24 kg

8 / –

185

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

91 / 86 kg

139 / 129 l

597 / 615 / 825

454 / 450 / 663

338 kWh

+10°C až +35°C

R 600a

45 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

statický / ruční

−9°C až −26°C

6,6°C / 3,3°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

optický a akustický

RS 485 / ano

454 / 450

desky výparníku

24 kg

3 / 1

149

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

ano / vpravo, lze zaměnit

44 / 42 kg
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Výhody v přehledu

Laboratorní chladničky s mechanickým řízením a vnitřním prostorem chráněným proti explozi

Vnitřní plastový povrch je beze 

spár s velkými rádiusy koutů a lze ho 

mimořádně snadno ošetřovat a čistit, 

což umožňuje optimální hygienu.

Robustní skleněné police jsou 

snadno výškově přestavitelné a 

mohou být při úhlu otevření dveří 

90° pohodlně vyjmuty. Zaručují 

bezpečné uložení a mohou být 

zatíženy zátěží až 40 kg.

Na vnějším povrchu jsou modely 

LKexv viditelně a trvale označeny 

podle směrnice ATEX 2014/34/EU 

včetně pokynů k čištění.

Zapečetěný odtok odtáté vody u 

laboratorních přístrojů s vnitřním pro-

storem chráněným proti explozi kvůli 

dodržení směrnice ATEX 2014/34/EU.

Integrovaný zámek je velmi sta-

bilní a chrání uložené produkty 

před nežádoucím přístupem.

Možnost změny směru otevírání 

dveří u modelů LKexv dává možnost 

individuálního přizpůsobení prostoro-

vým poměrům. I těsnění dveří lze v 

případě potřeby snadno vyměnit.
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LKexv 5400 

Kvalita až do detailu

Flexibilní a hygienický vnitřní prostor.

Vnitřní plastový povrch je beze spár a lze ho mimořádně snadno 

ošetřovat a čistit, což umožňuje optimální hygienu. Hlubokota-

žená žebra poskytují skleněným deskám bezpečnost proti pře-

vržení a umožňují současně fl exibilní výškové přestavení.

Skleněné police.

Skleněné police zaručují i při uskladnění velkých předmětů 

optimální uložení a jsou zatížitelné zátěží až 40 kg.

Certifi kováno podle ATEX.

Modely LKexv jsou na vnějším povrchu viditelně a trvale ozna-

čeny podle směrnice ATEX 2014/34/EU včetně pokynů k čiš-

tění. Vzhledem ke klasifi kaci II 3G Ex nA II T6 jsou přístroje 

vhodné pro skladování explozivních a snadno zápalných látek 

v uzavřených nádobách.

Miska na odtátou vodu.

Kvůli dodržení směrnice ATEX 2014/34/EU je odtok odtáté 

vody u laboratorních přístrojů s ochranou vnitřního prostoru 

proti explozi uzavřen. Odtátá voda vzniklá při automatickém 

odtávání a shromažďuje se v záchytné misce. Ta musí být 

v pravidelných intervalech manuálně vylévána.
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Laboratorní chladničky s mechanickým řízením a vnitřním prostorem chráněným proti explozi

9293613

9086365

9590231

na přání

9293615

9086323

9590231

na přání

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě +5°C

Laboratorní chladničky 
s mechanickým řízením a vnitřním 
prostorem chráněným proti explozi

LKexv 5400 MediLine LKexv 3600 MediLine

554 / 520 l

750 / 730 / 1640

600 / 560 / 1452

359 kWh

+10°C až +40°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+1°C až +15°C

6,9°C / 5,8°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

mechanické

vně digitální

5

600 / 550

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

84 / 77 kg

333 / 307 l

600 / 610 / 1640

470 / 440 / 1452

346 kWh

+10°C až +40°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.5 A

dynamický

automatický

+1°C až +15°C

4,8°C / 3,0°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

mechanické

vně digitální

5

470 / 425

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

64 / 59 kg

Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Přestavitelné odkládací plochy

Využitelné odkládací plochy v mm (Š / H)

Materiál odkládacích ploch

Nosnost odkládacích ploch

Madlo

Zámek

Směr otevírání dveří

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

Skleněná police

Sokl s kolečky

Nastavitelné nohy

Speciální zámky (až 10 kusů)
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9293615

9086323

9590231

na přání

9293631

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

LKexv 2600 MediLine LKexv 1800 MediLine

240 / 221 l

600 / 610 / 1250

470 / 440 / 1062

287 kWh

+10°C až +40°C

R 600a

48 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+1°C až +15°C

6,4°C / 5,5°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

mechanické

vně digitální

4

470 / 425

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

53 / 49 kg

180 / 160 l

600 / 600 / 860

513 / 441 / 702

328 kWh

+10°C až +30°C

R 600a

47 dB(A)

220 – 240V~ / 1.0 A

dynamický

automatický

+1°C až +15°C

10,2°C / 7,4°C

ocel / bílá

ocel

umělá hmota bílá

mechanické

vně digitální

3

513 / 412

sklo

40 kg

ergonomické tyčové madlo

k dispozici

vpravo, lze zaměnit

41 / 38 kg
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Optický a akustický teplotní alarm 

varují při překročení nastavených 

teplotních mezí. Parametry 

tep lotního alarmu lze individuálně 

nastavit. Integrovaná datová paměť 

zaznamenává min/max teplotu s 

datem a časem a trváním alarmu. 

Mimoto zaručuje elektronika vysokou stálost teploty ve vnitřním prostoru.

Všechny laboratorní truhlicové mrazničky jsou dimenzovány pomocí ISO 60068-3.

Výhody v přehledu

Beznapěťový kontakt u truhlicových mrazniček pro přenos alarmu na 

externí dálkový výstražný systém.

Přesná elektronika s digitálním zobrazením teploty pro přesné nastavení 

teploty. Poloha na zadní straně truhlice dovoluje spojení elektroniky 

s externími systémy.

Laboratorní truhlicové mrazničky do - 45°C

Systém StopFrost modelů LGT zmenšuje námrazu vnitřního 

prostoru a preparátů – odmrazování je tak nutné méně často. 

I po otevření a zavření se vzniklý podtlak v nejkratším čase 

vyrovná, takže lze truhlici opět bez námahy otevřít.

Přesná elektronika zaručuje maxi-

mální teplotní stabilitu a vysokou 

stálost teploty ve vnitřním prostoru.
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LGT 2325 

Stabilní, jednodílné a snadno čistitelné víko. Panty jsou extrémně 

zatížitelné a jsou dimenzovány na minimálně 50.000 otevření.

Hliníkové madlo modelů LGT je pro 

profesionální využití provedeno obzvlášť 

robustně. Všechny přístroje lze uzamknout. 

Laboratorní truhlicové mrazničky jsou vybaveny 

1-bodovou kalibrací pro přesné řízení teploty. 

Energeticky efektivní vnitřní LED 

osvětlení je integrováno do víka a zajišťuje 

optimální osvětlení vnitřního prostoru.

Průchodka (průměr 10 mm) pro integraci 

teplotního snímače NTC, který lze na 

přání dodat, nebo nezávislého teplotního 

snímače PT 100 resp. podobných 

měřících nástrojů.
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Integrované systémy alarmů.

Optické a akustické systémy alarmů zajišťují výstrahu při od-

chylkách teploty nebo otevřených dveřích. Všechny parametry 

alarmů lze individuálně nastavit. Tak lze individuálně nastavit 

zpoždění alarmu po otevření víka mezi 1 a 5 minutami. 

Dodatečné zabezpečení zajišťují optický alarm výpadku 

síťového napájení a alarm při vadném snímači.

Externí dokumentace (zaznamenávání) teploty a alarmů.

Laboratorní truhlicové mrazničky jsou vybaveny beznapěťo-

vým kontaktem pro předání informace o alarmu dálkovému 

externímu výstražnému systému. Kromě toho jsou vybaveny 

sériovým rozhraním RS 485 pro centrální dokumentaci prů-

běhu teploty a vzniku alarmů.

 Kvalita až do detailu
Liebherr laboratorní truhlicové mrazničky do - 45°C jsou k dodání ve třech různých velikostech a jsou uspořádány speciálně na 
požadavky ve výzkumu, laboratoři, zdravotnictví a průmyslu. 1-bodová kalibrace zaručuje vysokou stálost teploty. Integrované 

Laboratorní truhlicové mrazničky do - 45°C

Elektronické ovládání.

Přesné elektronické ovládání s digitálním zobrazením teploty 

lze teplotu přesně nastavit. Provozní stavy přístroje jsou 

indikovány symboly. Aby byla zaručena dodržena hygiena, 

která je v laboratorní oblasti nezbytná, je elektronika 

zabudována do roviny a opatřena fóliovou klávesnicí.

Integrovaná datová paměť.

Elektronika je vybavena integrovanou datovou pamětí, která 

zaznamenává maximální a minimální teploty ve vnitřním pro-

storu a vždy poslední tři teplotní alarmy a výpadky napájení 

s datem, časem a dobou trvání. Tato data mohou být zobra-

zena na displeji.
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+0.5°C

 Cal.  5.0°C +0.5°C

Přesná 1-bodová kalibrace.

Pro velmi přesné řízení teploty disponují laboratorní truhlicové 

mrazničky 1-bodovou kalibrací. Ta umožňuje kompenzaci 

mezi nastavenou a skutečnou teplotou vnitřního prostoru. 

Vyrovnávací korekční hodnota může být měněna v krocích 

po 0,1 K.

Systém StopFrost.

Systém StopFrost u modelů LGT nabízí rozhodující výhody: 

Namrazování mrazicího prostoru a preparátů je reduková-

no a odmrazování je nutné méně často. Po otevření a zavření 

víka truhly se vzniklý podtlak vyrovná a laboratorní truhlici lze 

opět bez námahy otevřít.

Externí snímač teploty.

Laboratorní truhlicové mrazničky jsou vybaveny na zadní stra-

ně průchodkou (průměr 10 mm), aby bylo možné do vnitřního 

prostoru integrovat teplotní snímač. 

systémy alarmů a externí dokumentace teploty a alarmů přispívají k bezpečnému skladování vzorků, chemikálií a výzkumných materiálů.

Maximální teplotní stálost.

Chladicí systém ve spojení s přesnou elektronikou zaručuje 

maximální teplotní stabilitu. Všechny laboratorní truhlicové 

mrazničky jsou dimenzovány podle ISO 60068-3 s ohledem 

na optimální stálost teploty.
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Laboratorní truhlicové mrazničky do - 45°C

9590407

9590387

7113627

1 Změřeno při okolní teplotě + 25 °C a nastavené teplotě -45°C

Laboratorní truhlicové 
mrazničky do - 45°C

LGT 4725 MediLine

459 / 431 l

1648 / 808 / 919

1445 / 500 / 650

1589 kWh

+10°C až +32°C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.5 A

statický

ruční

−10°C až −45°C

3,5°C / 1,8°C

ocel / bílá

ocel

hliník s bílým povlakem

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

RS 485 / ano

100 mm

0

16

LED

hliníkový profil

k dispozici

94 / 81 kg

Brutto / užitný objem

Vnější rozměry v mm (Š / H / V)

Vnitřní rozměry v mm (Š / H / V)

Spotřeba energie za rok ¹

Okolní teplota

Chladivo

Hluk – akustický  vý kon

Napětí / příkon

Chladicí systém

Proces odmrazování

Rozsah teplot

teplotní homogenita * / max. odchylka **

Povrchová úprava vnějšího pláště

Povrchová úprava dveří

Materiál vnitřních stěn

Ovládání

Ukazatel teploty

Alarm výpadku sítě

Rozhraní / beznapěťový  kontakt

Izolace

Počet košů

Maximální počet košů

Vnitřní osvětlení

Madlo

Zámek

Brutto / netto hmotnost

Příslušenství

NTC-teplotní čidlo produktu

RS 485 / RS 232 adapter, dokumentační software

Koš velký (479×210×210 mm)

Koš malý (385×202×195 mm)
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9590407

9590387

7113627

9590407

9590387

7112317

*  Teplotní homogenita definovaná v normě EN 60068-3: rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším průměrným měřením. 

**  Max. odchylka podle EN 60068-3: maximální odchylka od nastavené teploty.

LGT 3725 MediLine LGT 2325 MediLine

365 / 342 l

1373 / 808 / 919

1170 / 500 / 650

1069 kWh

+10°C až +30°C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 3.0 A

statický

ruční

−10°C až −45°C

4,3°C / 2,2°C

ocel / bílá

ocel

hliník s bílým povlakem

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

RS 485 / ano

100 mm

0

13

LED

hliníkový profil

k dispozici

82 / 71 kg

215 / 200 l

1132 / 760 / 919

889 / 410 / 630

824 kWh

+10°C až +30°C

R 290

55 dB(A)

220 – 240V~ / 2.0 A

statický

ruční

−10°C až −45°C

4,7°C / 1,9°C

ocel / bílá

ocel

hliník s bílým povlakem

elektronické

vně digitální

při obnovení dodávky energie v síti

RS 485 / ano

120 mm

0

10

LED

hliníkový profil

k dispozici

68 / 58 kg
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Příslušenství

Pro více variability ve vnitřním prostoru mohou být laboratorní chladničky a mrazničky v případě potřeby dodatečně vybaveny 

opěrnými kolejničkami tvaru U a rošty s plastovým povlakem. Pevné rošty lze extrémně zatížit zátěží až 60 kg.

Pro centrální dokumentaci (záznam) dat o průběhu teplot a spuštění alarmů u více přístrojů pomocí sériového rozhraní RS 485 lze 

dodat speciální převodník rozhraní včetně dokumentačního softwaru LTM. Celkem může být navzájem propojeno až 20 laboratorních 

přístrojů, jejichž parametry jsou centrálně zaznamenávány (dokumentovány). Jako přídavná vlastnost mohou být konfi gurovány přenosy 

alarmu resp. pravidelné zprávy o stavu na až tři E-mailové adresy. Pomocí běžného konvertoru rozhraní je možné připojení spojených 

přístrojů k PC pomocí WLAN nebo LAN. Předpoklad pro instalaci softwaru: PC s operačním systémem Windows®. 

Pro záznam teplot produktu je pro laboratorní přístroje s elektronikou k dispozici jako příslušenství NTC teplotní čidlo produktu v 

sadě pro dodatečnou montáž. Zaznamenané teploty produktu mohou být buď snímány elektronikou nebo přenášeny pomocí rozhraní 

RS 485 do externího dokumentačního systému.

Pedálové otevírání dveří usnadní otevření přístroje, když nemáte volnou ruku.

Kapitola: Laboratorní chladničky a mrazničky

Opěrné kolejničky tvaru U a úložné rošty s plastovým povlakem

Převodník rozhraní s dokumentačním softwarem

NTC-teplotní čidlo produktu

Pedálové otevírání dveří

Kapitola: Laboratorní chladničky a laboratorní kombinovaná 
chladnička s elektronikou

Převodník rozhraní s dokumentačním softwarem

NTC-teplotní čidlo produktu

Pro centrální dokumentaci (záznam) dat o průběhu teplot a spuštění alarmů u více přístrojů pomocí sériového rozhraní RS 485 lze 

dodat speciální převodník rozhraní včetně dokumentačního softwaru LTM. Celkem může být navzájem propojeno až 20 laboratorních 

přístrojů, jejichž parametry jsou centrálně zaznamenávány (dokumentovány). Jako přídavná vlastnost mohou být konfi gurovány přenosy 

alarmu resp. pravidelné zprávy o stavu na až tři E-mailové adresy. Pomocí běžného konvertoru rozhraní je možné připojení spojených 

přístrojů k PC pomocí WLAN nebo LAN. Předpoklad pro instalaci softwaru: PC s operačním systémem Windows®. 

Pro záznam teplot produktu je pro laboratorní přístroje s elektronikou k dispozici jako příslušenství NTC teplotní čidlo produktu v 

sadě pro dodatečnou montáž. Zaznamenané teploty produktu mohou být buď snímány elektronikou nebo přenášeny pomocí rozhraní 

RS 485 do externího dokumentačního systému.
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Příslušenství

Pro ochranu uskladněných produktů před nežádoucím přístupem je jako příslušenství pro laboratorní přístroje s elektronikou k dodání 

až 10 dalších speciálních zámků. Tak mohou být při více přístrojích namontovány různé zámky, aby byl umožněn přístup k jednotlivým 

přístrojům pouze personálu, který je k tomu oprávněn. 

Jako příslušenství lze dodat spojovací rám, s jehož pomocí lze modely LKUv 1613, LKUv 1610, LKUexv 1610 a LGUex 1500 libovolně 

navzájem kombinovat. Na malé ploše lze tak realizovat kombinaci přístrojů se skleněnými a  izolačními dveřmi nebo kombinaci 

chladničky a mrazničky.

Spojovací rám

Speciální zámky

Kapitola: Laboratorní chladničky a laboratorní kombinovaná 
chladnička s elektronikou

Pedálové otevírání dveří usnadní otevření přístroje, když nemáte volnou ruku.

Pro zvýšenou bezpečnost může být namontován kryt výparníku. Tím je zabezpečeno, že se zboží citlivé na chlad nemůže dotknout 

výparníku. 

Pedálové otevírání dveří 

Kryt výparníku

Modely LKUv pod pracovní desku lze dovybavit 30mm vysokým pojezdem a modely LKv lze dovybavit výškově nastavitelnými 

nohami. Seřizovací nohy jsou výškově nastavitelné v rozsahu 115 mm až 170 mm.

Koleje s kolečky a výškově nastavitelné nohy
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Pro ochranu uskladněných produktů před nežádoucím přístupem je jako příslušenství pro laboratorní přístroje s elektronikou k dodání 

až 10 dalších speciálních zámků. Tak mohou být při více přístrojích namontovány různé zámky, aby byl umožněn přístup k jednotlivým 

přístrojům pouze personálu, který je k tomu oprávněn.

Pro více variability ve vnitřním prostoru mohou být modely LCexv, LKexv a LKUexv v případě potřeby dodatečně vybaveny přídavnými 

skleněnými policemi. Skleněné desky vyrobené z jednoho kusu bezpečnostního skla splňují normy pro chladničky chráněné proti 

explozi podle ATEX a jsou zatížitelné zátěží až 40 kg.

Speciální zámky

Skleněné police

Pro záznam teplot produktu lze dodat NTC teplotní čidlo produktu a přídavné montážní sadě. Zaznamenané teploty mohou být buď 

snímány elektronikou nebo přenášeny pomocí rozhraní RS 485 do externího dokumentačního systému.

Kapitola: Laboratorní chladničky a mrazničky s elektronikou 
a vnitřním prostorem chráněným proti explozi

NTC-teplotní čidlo produktu

Převodník rozhraní s dokumentačním softwarem

Pro centrální dokumentaci (záznam) dat o průběhu teplot a spuštění alarmů u více přístrojů pomocí sériového rozhraní RS 485 lze 

dodat speciální převodník rozhraní včetně dokumentačního softwaru LTM. Celkem může být navzájem propojeno až 20 laboratorních 

přístrojů, jejichž parametry jsou centrálně zaznamenávány (dokumentovány). Jako přídavná vlastnost mohou být konfi gurovány přenosy 

alarmu resp. pravidelné zprávy o stavu na až tři E-mailové adresy. Pomocí běžného konvertoru rozhraní je možné připojení spojených 

přístrojů k PC pomocí WLAN nebo LAN. Předpoklad pro instalaci softwaru: PC s operačním systémem Windows®. 

Pro více variability ve vnitřním prostoru mohou být přístroje dodatečně vybaveny rošty s plastovým povlakem. Pevné rošty lze extrémně 

zatížit zátěží až 60 kg.

Odkládací rošt potažený umělou hmotou
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Příslušenství

Aby mohly být přístroje fl exibilně použity v různých prostorech, lze pro modely LKexv 5400, 3600 až 2600 dodat kolečkový sokl 

jako příslušenství.

Pro snadné čištění pod přístrojem mohou být modely LKexv 5400, 3600 až 2600 dodatečně vybaveny nastavitelnými nohami.

Ty jsou výškově nastavitelné v rozsahu 115 mm až 170 mm.

Pro více variability ve vnitřním prostoru mohou být modely LKexv v případě potřeby dodatečně vybaveny přídavnými skleněnými 

policemi. Skleněné desky vyrobené z jednoho kusu bezpečnostního skla splňují normy pro chladničky chráněné proti explozi podle 

ATEX a jsou zatížitelné zátěží až 40 kg.

Skleněné police

Sokl s kolečky

Výškově nastavitelné nohy

Kapitola: Laboratorní chladničky s mechanickým řízením 
a vnitřním prostorem chráněným proti explozi

Modely LKUexv pod pracovní desku lze dovybavit 30mm vysokým pojezdem a modely LKexv lze dovybavit výškově nastavitelnými 

nohami. Seřizovací nohy jsou výškově nastavitelné v rozsahu 115 mm až 170 mm.

Koleje s kolečky a výškově nastavitelné nohy

Kryt výparníku

Pro zvýšenou bezpečnost může být namontován kryt výparníku. Tím je zabezpečeno, že se zboží citlivé na chlad nemůže dotknout 

výparníku. 

Kapitola: Laboratorní chladničky a mrazničky s prostorem 
chráněným proti explozi

Jako příslušenství lze získat spojovací rám, s jehož pomocí lze modely LKUexv a LGUexv, ale také další podstavné modely série LKUv 

navzájem kombinovat. Na nepatrné ploše tak můžete realizovat laboratorní kombinované chladničky. 

Spojovací rám
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Pro záznam teplot produktu je pro laboratorní truhlicové mrazničky k dispozici jako příslušenství NTC teplotní čidlo produktu v 

sadě pro dodatečnou montáž. Zaznamenané teploty produktu mohou být buď snímány elektronikou nebo přenášeny pomocí rozhraní 

RS 485 do externího dokumentačního systému.

Pro ochranu uskladněných produktů před nežádoucím přístupem je jako příslušenství pro laboratorní přístroje s elektronikou k dodání 

až 10 dalších speciálních zámků. Tak mohou být při více přístrojích namontovány různé zámky, aby byl umožněn přístup k jednotlivým 

přístrojům pouze personálu, který je k tomu oprávněn.

Flexibilní doplnění přídavnými koši umožňuje lepší přehled o uložených preparátech a  umožňuje tak rychlý přístup k uloženým 

produktům. 

Kapitola: Laboratorní truhlicové mrazničky do - 45°C

Přídavné koše pro truhlice

Speciální zámky

NTC-teplotní čidlo produktu

Převodník rozhraní s dokumentačním softwarem

Pro centrální dokumentaci (záznam) dat o průběhu teplot a spuštění alarmů u více přístrojů pomocí sériového rozhraní RS 485 lze 

dodat speciální převodník rozhraní včetně dokumentačního softwaru LTM. Celkem může být navzájem propojeno až 20 laboratorních 

přístrojů, jejichž parametry jsou centrálně zaznamenávány (dokumentovány). Jako přídavná vlastnost mohou být konfi gurovány přenosy 

alarmu resp. pravidelné zprávy o stavu na až tři E-mailové adresy. Pomocí běžného konvertoru rozhraní je možné připojení spojených 

přístrojů k PC pomocí WLAN nebo LAN. Předpoklad pro instalaci softwaru: PC s operačním systémem Windows®. 
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Profesionální přístroje Liebherr najdete všude tam, 
kde je kladen důraz na servis a poradenství: 
V odborném obchodě!

apps.home.liebherr.com

Zjistěte, které aplikace

jsou k dispozici, pro 

který operační systém

(Apple, Android atd.),

a pro jaký typ zařízení.

Chytrá komunikace na všech frontách

Aplikace WineGuide

Stručný přehled o vínech Bordeaux a jejich

producentech, plus paměť pro ukládání informací.

Zjistěte vše o našich

současných sociálních 

mediích a kanálech.

socialmedia.home. 

liebherr.com

Kanál Liebherr-Hausgeräte na YouTube poskytuje 

zajímavá a užitečná videa zobrazující funkce 

chladniček a mrazniček Liebherr.

Novinky, produkty na trhu a speciální akce 

najdete na naší stránce na Facebooku, 

Liebherr blogu, Instagramu a Pinterestu.

Chladničky a mrazničky
Gastronomie a hotelnictví

Chladničky a mrazničky 
Pekárna

Mrazničky pro mrazírenský 
a zmrzlinářský průmysl

Chladničky pro 
skladování léků

Wine
Special

Přehled o všech přístrojích Liebherr najdete v našich hlavních katalozích. Ty lze získat v obchodech nebo na home.liebherr.com.

Objevte svět Liebherr spotřebičů a 

nejnovějšími zajímavými novinkami, 

příběhy, užitečnými typy a triky pro 

skladování potravin, recepty a mnohým 

dalším. 

Chladničky
nápojový průmysl

 Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň,

tel: + 420 286 854 368 - 70, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

Z
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y 
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