
Urządzenia 
Laboratoryjne

Chłodziarki i zamrażarki



Dlaczego warto 
wybrać Liebherr
---
Najwyższe osiągi
Urządzenia Liebherr dla laborato-
riów i sektora medycznego ofe-
rują jednolite chłodzenie, nawet 
przy skrajnych temperaturach 
otoczenia.

Wydajność
Wysoka wydajność przy niskim 
zużyciu energii. Elektroniczny 
panel sterowania, dynamiczny 
system chłodzenia, a także 
wysoce efektywna izolacja 
gwarantują niskie koszty obsługi 
i są przyjazne dla środowiska.

Niezawodność
Wszystkie elementy elektroniczne 
i chłodzące są optymalnie skoor-
dynowane, idealne do użycia 
w laboratoriach i sektorze 
medycznym.

Higiena
Zachowanie higieny i łatwość 
czyszczenia odgrywają szcze-
gólną rolę podczas badań, w labo-
ratoriach i w sektorze medycznym.

Bezpieczeństwo
Aby spełnić najwyższe standardy 
jakości niezawodności i zapewnie-
nia stałej temperatury, urządzenia 
Liebherr wyposażono w zintegro-
wane systemy alarmowe.

Wygodne użytkowanie
Przy wyborze materiałów oraz 
podczas rozwijania urządzeń 
laboratoryjnych Liebherr kieru-
jemy się ich wytrzymałością 
i niezawodnością. Jakość urzą-
dzeń jest potwierdzona gruntow-
nymi testami.



Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

LCv 4010
MediLine

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 
z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

Pojemność brutto / chłodziarka 254 / 240 l

Pojemność brutto / zamrażarka 107 / 105 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 2003

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) chłodziarka 440 / 441 / 1105

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) zamrażarka 433 / 433 / 597

Zakres temperatury chłodziarka +3 °C do +16 °C

Zakres temperatury zamrażarka −9 °C do −30 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni  1 657 kWh

LCexv 4010
MediLine

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 
z panelem elektronicznym i wnętrzem antyiskrowym

Pojemność brutto / chłodziarka 254 / 240 l

Pojemność brutto / zamrażarka 107 / 105 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 2003

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) chłodziarka 440 / 441 / 1105

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) zamrażarka 433 / 433 / 597

Zakres temperatury chłodziarka +3 °C do +16 °C

Zakres temperatury zamrażarka −9 °C do −30 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni  1 657 kWh



Zewnętrzna dokumentacja 
temperatury i alarmów

Urządzenia laboratoryjne wyposażone 
są w złącze beznapięciowe (bezpoten-
cjałowe) służące do podłączenia alarmu 
do zewnętrznego systemu zdalnego 
ostrzegania, ponadto urządzenia te 
posiadają złącze szeregowe RS 485 
do centralnej dokumentacji przebiegu 
temperatury i zdarzeń alarmowych.

Maksymalna stabilność 
temperatury

Dynamiczny układ chłodzenia w połą-
czeniu z precyzyjnym modułem elektro-
nicznym gwarantuje maksymalną 
stabilność temperatury. Mając na uwadze 
jednorodność temperatury, wszystkie 
urządzenia laboratoryjne zaprojektowano 
zgodnie z wymogami normy EN 60068-3.

Niezależny czujnik temperatury

Urządzenia laboratoryjne umożliwiają 
wykorzystanie otworu (średnica 10 mm) 
znajdującego się na tylnej ściance, 
stworzonego w celu zintegrowania 
niezależnego czujnika temperatury.

Przedstawione technologie dotyczą konkretnego urządzenia i mogą się różnić w zależności od modelu.

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

LKv 5710
MediLine

Chłodziarki laboratoryjne  
z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 583 / 540 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 751 / 750 / 1844

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 634 / 538 / 1500

Zakres temperatury +3 °C do +16 °C 

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 438 kWh

 

LKv 3910
MediLine

Chłodziarki laboratoryjne  
z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 361 / 333 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 1840

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 440 / 435 / 1635

Zakres temperatury +3 °C do +16 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 309 kWh

Dostępne również z drzwiami przeszklonymi LKv 3913



LGv 5010
MediLine

Zamrażarki laboratoryjne 
z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 478 / 337 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 751 / 750 / 1844

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 602 / 520 / 1224

Zakres temperatury −9 °C do −35 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 1245 kWh

 

LKUv 1610
MediLine

Chłodziarki laboratoryjne  
z pojemnikiem z tworzywa sztucznego

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 142 / 133 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 820

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 440 / 435 / 670

Zakres temperatury +3 °C do +16 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 273 kWh

Dostępne również z drzwiami przeszklonymi LKUv 1613



+2 °C

Termostat zabezpieczający

Chłodziarki ze sterowaniem elektronicz-
nym zostały wyposażone w dodatkowy 
termostat zabezpieczający, który zapo-
biega spadkowi temperatury poniżej 
+2 °C, chroniąc w ten sposób wrażliwe 
produkty w przypadku jakichkolwiek 
zakłóceń.

Certyfikowane zgodnie z ATEX

Wszystkie urządzenia z wnętrzem 
antyiskrowym zostały sprawdzone 
zgodnie z dyrektywą UE 2014/34/UE 
(ATEX). Sklasyfikowano je jako II 3G Ex 
nA II T6, co oznacza że urządzenia te są 
przystosowane do przechowywania 
materiałów wybuchowych i łatwopalnych 
w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Moduł elektroniczny

Precyzyjny moduł elektroniczny posiada 
cyfrowy wskaźnik i umożliwia dokładne 
nastawienie temperatury. Etapy pracy 
urządzenia wyświetlane są za pomocą 
odpowiednich symboli. Dla zachowania 
właściwej higieny w obszarze laborato-
rium moduł elektroniczny jest wbudo-
wany i pokryty folią. Duży wyświetlacz 
zapewnia lepszą widoczność temperatury 
panującej we wnętrzu urządzenia.

Chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne z panelem elektronicznym i wnętrzem antyiskrowym

LKexv 3910
MediLine

Chłodziarki laboratoryjne z panelem elektronicznym 
i wnętrzem antyiskrowym

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 360 / 344 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 1840

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 440 / 435 / 1635

Zakres temperatury +3 °C do +16 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 316 kWh

 

LKUexv 1610
MediLine

Chłodziarki laboratoryjne z panelem elektronicznym 
i wnętrzem antyiskrowym

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 141 /130 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 820

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 440 / 435 / 670

Zakres temperatury +3 °C do +16 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 315 kWh

 



Zintegrowane systemy alarmowe

Optyczne i akustyczne systemy alar-
mowe ostrzegają przy niepożądanych 
odchyleniach temperatury lub otwartych 
drzwiach. Wszystkie parametry alarmu 
mogą być nastawione indywidualnie. 
Opóźnienie alarmu można ustawić w 
zakresie: 1 – 5 minut od otwarcia drzwi. 
Urządzenia laboratoryjne z modułem 
elektronicznym wyposażone są ponadto 
w optyczny alarm awarii zasilania 
sieciowego oraz alarm uszkodzenia 
czujnika.

Zintegrowana pamięć danych

Moduł elektroniczny wyposażony jest 
w zintegrowaną pamięć danych, która 
dokumentuje maksymalne i minimalne 
temperatury wnętrza, jak również 
każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia 
alarmu temperaturowego i awarii 
zasilania sieciowego z datą, godziną 
i czasem trwania alarmu. Dane te mogą 
być odczytane na wyświetlaczu.

Precyzyjna kalibracja 1-punktowa

Dla precyzyjnego nastawienia tempera-
tury, urządzenia laboratoryjne z modułem 
elektronicznym oferują kalibrację 
1-punktową. Umożliwia ona kompensację 
między temperaturą nastawioną i 
rzeczywistą temperaturą wnętrza. 
Wartość korekty kompensacji można 
zmieniać co 0,1 K.

LGex 3410
MediLine

Zamrażarki laboratoryjne z panelem elektronicznym 
i wnętrzem antyiskrowym

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 310 / 284 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 1840

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 420 / 400 / 1587

Zakres temperatury −9 °C do −30 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 478 kWh

 

LGUex 1500
MediLine

Zamrażarki laboratoryjne z panelem elektronicznym 
i wnętrzem antyiskrowym

Pojemność brutto / pojemność użytkowa 139 /129 l

Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) 601 / 618 / 820

Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) 454 / 450 / 663

Zakres temperatury −9 °C do −26 °C

Zużycie energii w ciągu 365 dni 1 294 kWh

 

1 Mierzone przy temperaturze otoczenia +25 °C i ustawieniu temperatury na +5 °C w chłodziarkach i –20 °C w zamrażarkach.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH • home.liebherr.com
Tel.: +48 32 2401300

e-mail: sales.pl@liebherr.com • service.pl@liebherr.com

Nasz program katalogowy

Profesjonalne urządzenia marki Liebherr 
można znaleźć w specjalistycznych 

punktach sprzedaży.

Informacje o wszystkich urządzeniach firmy Liebherr 
można znaleźć w naszych katalogach.

Są one dostępne w wersji drukowanej u sprzedawców 
lub w formacie PDF na stronie home.liebherr.com.

Szczegóły oferty promocyjnej dostępne 
są u dealerów marki Liebherr.

Dane BIM dostępne natychmiastowo
Współpraca pomiędzy firmami Liebherr i Specifi® 
umożliwia projektantom i dystrybutorom na całym 
świecie dostęp do cyfrowej biblioteki Liebherr z 
modelami BIM dla sektora spożywczego i naukowego. 
Materiały są kompatybilne z AutoCAD® i Revit. 
home.liebherr.com/bimdata

Laboratoria 
i Farmacja

Chłodziarki i zamrażarki

Zastosowanie 
profesjonalne

Chłodziarki i zamrażarki
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