
Technical Data

External
Dimensions (l*w*d)
Internal
Dimensions (l*w*d)

Weight

Max. Capacity

Max. Capacity 
(Blood Bag)

Adjustable 
Temprature Range

Cold Life

ICE Pack quantity

Model

240 x 170 x 300

210 x 140 x 255

1.5

7 lit

3

-18 oC to +40 oC

Depends On ICE Pack

4 to 6 hours

1-2

537 x 340x 375

487 x 290 x 315

5.4

31 lit

14

-18 oC to +40 oC

Depends On ICE Pack

4 to 6 hours

2-6

MCB 7

477 x 289 x 384
 

427 x 239 x 324

5

25 lit

10

-18 oC to +40 oC

Depends On ICE Pack

4 to 6 hours

2-4

MCB 25 MCB 31

مشخصات محصول
جنس بدنه خارجى و داخلى از مواد پالستیکى بهداشتى ABS و فاقد هرگونه مواد سمى  

چفت مناسب درب در برابر تبادل حرارت در حالت بسته 
امکان حمل و نقل آسان توسط یک نفر با استفاده از دستگیره مقاوم

دوام و پایدارى مناسب در مقابل ضربه و عوامل جوى 
حفاظت مناسب از محتویات داخلى در برابر ضربه و عوامل خارجى

ساخته شده با رعایت استانداردهاى بهداشتى جهت مصارف پزشکى 
غیر قابل نفوذ و نشت در صورت نشت احتمالى محتویات داخل

امکان شستشو و ضد عفونى بصورت کامل
قابلیت استفاده از انواع محرك هاى دمایى شامل یخ معمولى،  یخ مصنوعى، یخ خشک در بسته هاى حفاظت شده، انواع 

آیس پک و و ژل پک معمولى و حرفه اى (22+ ,4 + و 18- درجه سانتیگراد) 
(باتوجه به استانداردهاى حمل مواد استفاده از این محصول براى انتقال هاى طوالنى مدت در دماى منفى على الخصوص 

در دماى محیطى باال پیشنهاد نمى گردد)
 مناسب براى نگهدارى و حمل و نقل کوتاه مدت با آیس پک و ژل پک هاى 0 - 10+ درجه

مناسب براى نگهدارى و حمل و نقل با آیس پک هاى 20- تا 30- درجه حداکثر به مدت 24 ساعت بدون بازشدن درب
قابل استفاده در انواع شرایط محیطى بدون محدودیت خاص

مجهز به سیستم اندازه گیرى و نمایش دیجیتالى دماى داخل در محدوده 30 - تا 75+ درجه سانتیگراد با امکان ثبت و 
ضبط تغییرات دمایى و نمایش حداقل و حداکثر دما در بازه تنظیمى و اعالم آالرم پایان مدت حمل تعیین شده

42 www.sinaebtekar.ir


