
Portable refrigerators and freezers have very vital roles and applications in pres-
ervation, keeping and transportations of blood, plasma and platelet bags, living 
organs and tissues and special pharmaceutical, biologic and medical products 
such as vaccines and drugs which are sensitive to temperature. These products 
mostly are used in normal situation, but can be used in crisis and emergencies 
such as natural disasters or war.
Offering facilities such as storage basket, makes easy the handling of the stored 
material. The internal temperature is adjustable through a digital display and con-
trol switches, granting the user to have a fridge and a freezer in just one appli-
ance and allowing a wide range of usage. The cooling units are reliable, low 
noise level and functioning with environmental friendly gas.

شاخصه هاى محصول
یخچال فریزرهاى قابل حمل (Portable refrigerators/freezers) براى حمل و نقل و نگهدارى کیسه هاى خون، 
پالسما و پالکت، اعضاى بدن، بافت هاى زنده و فرآورده هاى خاص دارویى، بیولوژیکى و پزشکى مانند دارو و واکسن حساس به 

دما، در مواقع عادى و یا در مواقع اضطرارى و امداد رسانى مانند بالیاى طبیعى یا شرایط جنگى، مورد استفاده قرار مى گیرد.
دارابودن سبد داخلى، امکان حمل و نگهدارى فرآورده ها را آسانتر مى نماید.
سیستم خنک کننده دستگاه کم صدا بوده و دوستدار محیط زیست مى باشد.

این دستگاه ها از طریق اتصال به برق متناوب شهرى و منبع تغذیه مستقیم وسیله نقلیه 12V DC /220V AC و با دارا بودن 
سیستم تبرید و مولد حرارتى دوجانبه (سرویشى و گرمایشى) قابلیت تنظیم و حفظ دما به مدت نامحدود را دارا مى باشد.

همجنین با در نظرگرفتن سیستم تنظیم، اندازه گیرى و نمایشگر دیجیتالى دما امکان ثبت و ضبط تغییرات دمایى را دارا بوده و 
اطالعات مربوطه از طریق usb قابلیت انتقال به کامپیوتر و رسم نمودار تغییرات را دارا مى باشد.
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