
GENEL ÖZELLİKLER 

DT FLY-120 G AŞI SAKLAMA DOLABI 

□ Cihaz, maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş  
50 mm. kalınlığında poliüretan izolasyona sahip olmalıdır. 
□ Cihaz, 220-240 V /50 Hz. voltaj çalışma aralığına sahip olmalıdır. 
□ Cihazın iç hücre yapısı paslanmaz çelik olmalı, iç sac yüzeylerin köşeleri kolay temizlenebilmeye olanak vermesi için ovalleşti-
rilmiş olmalıdır.  
□ Cihazın dış gövde yapısı beyaz PVC kaplı galvanize çelik olmalıdır. 
□ Cihaz, +32°C ortam sıcaklığa kadar çalışabilen hermetik tip, sessiz kompresöre sahip olmalıdır. 
□ Cihaz, mikroişlemci tabanlı, 0,1°C ekran çözünürlüğe sahip dijital ekranlı sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır. 
□ Cihazın sıcaklık sensörlerinin ölçüm hassasiyeti ≤0,5°C olmalıdır. 
□ Cihazın mikroişlemci servis/kullanıcı menüsüne şifre ile erişim sağlanmalı ve mikroişlemci tuş takımları istenildiğinde kilitle-
nebilir özellikte olmalıdır. 
□ Cihaz, düşük-yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör arızasında, elektrik kesintisinde, gerçek zamanlı saat/tarih hatasında, kapı 2 
dakikadan fazla açık kaldığında ve sistem arızalarında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonlarına sahip olmalıdır. 
□ Cihazın mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı, 0 / +10°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabi-
lir olmalıdır. Fabrikasyon set değeri +4°C ‘dir. 
□ Cihazın mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı ekranında soğutma, evaporatör fanı ve otomatik defrost fonksiyonu devreye girdi-
ğinde ve cihazın servis-bakım zamanı geldiğinde uyarı led ikonlar aracılığıyla kullanıcıya bilgi verebilmelidir. 
□ Cihaz, hafızaya alınan son 9 alarm kodunu tarih, saat cinsinden ve alarm oluşum sürelerini mikroişlemci ekranında sergileye-
bilmelidir. 
□ Cihaz, termoregülatör sıcaklık sensörü arızasında periyodik soğutma fonksiyonunun devamlılığını sağlayabilmelidir. 
□ Cihaz, hücre içerisinde eşit ısı dağılımını sağlayan güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemine ve hava yönlendirme kanalına sahip 
olmalıdır. 
□ Cihaz, otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır. Cihaz, otomatik sıcak gaz ile defrost suyunu buharlaştırmalıdır. 
□ Cihaz,çift katmanlı ısı cama sahip olmalıdır.  
□ Cihaz, özel kapı menteşe sistemi ile kendinden kapanır özellikte olmalıdır. 
□ Cihazın kapı kolu, kapı çerçevesine entegre edilmiş ve ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır. 
□ Cihaz, güvenlik kapı kilidi ve anahtarına sahip olmalıdır.  
□ Cihaz, enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve soğuk ışık veren LED iç aydınlatma sistemine sahip olmalı ve aydınlatma kont-
rolü kontrol paneli üzerinden yapılabilmelidir. 
□ Cihaz, bürüt 120 litre, net 100 litre iç hacme sahip olmalıdır. 
□ Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü 4 adet tekerlek sistemine ve cihazı zemine sabitleyebilmek için 2 adet ön rotil 
ayaklara sahip olmalıdır.  
□ Cihaz, kolay değiştirilebilen ve temizlenebilen anti-bakteriyel manyetik kapı contasına sahip olmalıdır. 
□ Cihazın hücre içerisinde, 2 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf mevcut olmalıdır. 
□ Cihazın soğutma sisteminde, CFC içermeyen, çevre dostu R134 a soğutucu akışkan gaz kullanılmalıdır. 
□ Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl ücreti    
mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. 
□ Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır. 
□ Üretici firma ISO 13.485, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır. 
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Çalışma aralığı °C +2°C / +8°C 
Hacim Net / Brüt Lt 100/124 
UBB kodu   Yok 
Ayarlanmış ısı °C 4 
İç ölçüler ( G x D x Y ) cm 49 x 41 x 66 
Dış ölçüler ( G x D x Y ) cm 60 x 60 x 84  
Dijital Kontrol   Var 
Soğutucu Gaz   R134a 
Alarm (ısı)   Var 
İç aydınlatma   Var 
İç gövde   Paslanmaz 
Kapı kilidi   Var 
Defrost   Otomatik 
Raf Sayısı Adet 2 
Ağırlık Net/Brüt Kg 50 /55 
Tekerlek   2 ön rotil ayak 
Menşei   Türk Malı 


