
EKT 80  KİT ASI SAKLAMA DOLABI 

  

1-Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz saç ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemeden 

yapılmıştır. 

2-dolap 195-230V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. İç haznesi brüt en az  80 litre olmalıdır. 

3-Dolap kapısı cift kat ısı camlı ,kilitlenebilir ve manyetik contalı olmalıdır. Bu sayede stok tabiî kine imkan vermelidir. 

4-Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik Kaplamalı 2 adet tel raf bulunmalıdır. 

5-Dolap 0 C / + 15 C  derce aralığında çalışmalı  ve +4 dereceye set edilmiş olmalıdır. 

6-Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmalıdır. 

7-Dolap sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır. 

8-Dolap soğutma evaperatörünün verimliliği korumak için tam  otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır. 

9-Dolap kabin içi aydınlatması led ile gerçekleşmelidir. 

10-Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikroişlemcili dijital kontrol paneli olmalıdır. .Ancak yetkili kişilerin ulaşmasını sağlayan 

şifreyle sisteme giriş yapılabilmelidir. Bu sistem son 30 güne ait ısı bilgilerini  ekran üzerinden izlenebilme özelliğine sahip 

olmalıdır. 

11-Dolap üzerinde sıcaklık bilgilerini istenildiğinden bilgisayar ortamına aktarılmasına sağlayan USB çıkışı olmalıdır. Bu USB 

sistemi 10 yıl süreyle geçmiş ısı kayıtlarını alma imkanı sağlamaktadır. 

12-Dolap üzerindeki USB sistemi ile ısı değerleri bilgisayar ortamına  Excel formatı şekilinde kaydedilebilmelidir. 

13-Dolap üzerinde harici sensor bağlantı yeri olmalıdır. 

14-Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0,1 derece hassiyetle ölçüm yapabilmelidir. 

15-Elektronik kart üzerinde harici sensor ve dolap derecelerine eşleşmesi için sensor ayarı yapılabilmelidir. 

16-Cihaz kontrol panelinde ,otomatik şarj edilen akümülatör sistemi olmalıdır. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat 

süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamalıdır. 

17-Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklığı aşıldığında , Dolabın  kapısı açık kaldığında,  Elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu 

yaşandığında  görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermelidir. 

18-Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi OZON tabakası için zararlı CFC gazı içermemelidir. 

19-Dolabın  soğutma sistemi bakır borulu , Alüminyum yaprak evaperatörlü  fanlı soğutma sistemi şeklinde olmalıdır.(Roll 

bond evap şekilinde olmamalıdır.) 

20-Dolap  üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet sabit ve iki adet stoplu tekerlek bulunmaktadır. 

21-Dolap  2 yıl garanti süresine ve garanti süresi sonrasında ise 10 yıl süreyle ücreti mukabilinde yedek parça garantisine 

sahip olmalıdır. Üretici firmanın Türkiye genelinde en az  50 noktada yetkili servisi  bulunmalı ve servis bilgisi liste halinde 

verilmelidir. 

22-Dolaplaba  kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmelidir. Termal yazıcıdan saklanan verilerin rakamsal 

dökümleri hata kodları alınabilmektedir. 

23-Dolabın  ISO 9001:2008,TSE hizmet yeterlilik , EC Sertifikaları olmalıdır..Dolabın üzerinde CE ve Barkodu bulunmalıdır. 



 

 


