
GENEL ÖZELLİKLER 
1. Cihazın hacmi Brüt 400 lt Net 368 lt olmalıdır. 
2. Cihazın üstünde sıcaklık verilerini hafızaya alabilmesi için Opsiyonel olarak USB girişi bulunmalıdır ve 
bu özellik sayesinde sıcaklıkların PC ye aktarılması sağlanmalıdır. 
3. Cihazın yan tarafında istenildiğinde kullanılabilecek prob girişi bulunmalıdır. 
4. Cihazın en az 60 cm x 60 cm x 200 cm ölçülerinde olmalıdır. 
5. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ’ye set edilmelidir 
6. Cihazın kabin içi aydınlatması floresan ya da Led lamba ile sağlanmalıdır. 
7. Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekran olmalıdır. 
8. Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatı ister 0,1 ister 0,5 C hassasiyetle okuma yapabil-
meli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendiside ayarlayabilmelidir.(Fabrika çıkışı 0,1 C hassasiyetle oku-
ma yapabilecek şekilde ayarlanmalıdır.) 
9. Cihazın dışı paslanmaz çelik üzeri elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim 304 
kalite paslanmaz olup, kolay temizlenebilme özelliğine sahip olmalıdır. 
10. Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 5 adet tel raf bulunmalı ve cihazın rafları kullanıcının isteğine gö-
re ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
11. Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalı ve bunun sonucunda soğutma evaporatörün verim-
liliğini korumak için tam otomatik defrost yapabilmelidir. 
12. Cihazdaki mikro işlemcili dijital termometre termostat 4 haneli şifreye sahip olmalı sadece kullanıcı 
tarafından menüye giriş yapılabilmelidir. 
Cihazın alarm sistemi;Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında,Cihazın kapısı açık kaldığında,Elektrik kesinti-
si ve düşük voltajda kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır. 
15. Cihazın içteki kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır. 
16. Cihazda stok kontrolünü sağlamaya imkan veren manyetik contalı, CAM  kapaklı kilitlenebilir kapı sis-
temine sahip olmalıdır. 
17. Cihaz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir. 
18. Cihazın kolay taşınabilmesi için 2 adet stoplu 2 adet hareketli tekerleği bulunmalıdır. 
19. Cihaz firma üretim, tasarım ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl üc-
retli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. 
20. Cihazın ISO 9001:2008, CE, TSE Hizmeti Yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmelidir. 
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Çalışma aralığı °C +2°C / +8°C 
Hacim Net / Brüt Lt 368/400 
UBB kodu   Yok 
Ayarlanmış ısı °C 4 
İç ölçüler ( G x D x Y ) cm 51 x 53 x 135 
Dış ölçüler ( G x D x Y ) cm 60 x 60 x 200 
Dijital Kontrol   Var 
Soğutucu Gaz   R134a 
Alarm (ısı,elektrik,açık kapı)   Var 
İç aydınlatma   Var 
İç gövde   Paslanmaz 
Kapı kilidi   Var 
Defrost   Otomatik 
Raf Sayısı Adet 5  
Ağırlık Net/Brüt Kg 143/147 
Tekerlek  Adet 4 hareketli 
Menşei   Türk Malı 

DT EMS 425 CAM KAPAKLI AŞI DOLABI 


