
HKS

Kylskåp i syrafast rostfritt stål 2343

n	Våta utrymmen
 Uppfyller Elsäkerhetsverkets krav 

för uppställning

n	Säker provförvaring
 Fabriksinställd temperatur på 2-4˚C

n	Tål svavelväte
 Rostfri kylslinga, kapslad termostat

n	Enkel kontroll av temperaturen
 Utvändig temperaturvisning

n	Automatisk avfrostning

n	Värmeslinga i dörrkarm 
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Material SIS2343 Kylsystem med kapillärrör  

och kylelement i rostfritt syrafast stål. 

Köldmedium R134a

Vikt 78kg

Matningssspäning 230V, 50Hz, 1 fas

Effektförbrukning 1,4 kWh/dygn

Anslutning Jordad kabel

Kapslingsklass IP44

Omgivningstemperatur 0 - 30˚C

Temperatur förvarat prov 2 - 4˚C

Dimensioner Yttermått 650x1000x600mm (BxHxD) 

 Innermått 540x630x430mm (BxHxD)

Tillbehör Provväxlare CPV för  4 flaskor á 10 l,  

7 flaskor á 5 l, 12 flaskor á 2,5 l eller  

24 flaskor á 1 l.  

Provdunk à 25 l.

HKS 2343 kylskåp i syrafast stål 2343. Vid förvaring av 
samlingsprover i väntan på analys, är det ett krav att provet 
förvaras mörkt samt väl kylt för att få en god representativi-
tet. Vid en stabil temperatur mellan 0 och +4˚C avstannar de 
kemisk/biologiska reaktionerna och analysresultat från lab 
kan säkras. Förvaring i våta utrymmen, ofta med förekomst 
av svavelväte, ställer stora krav på kylskåp både ur elsäker-
hetssynpunkt och val av ingående material. Termostaten är 

specialinkapslad och omställningsbar med en fabriksinställ-
ning på 2 - 4˚C. Dörrkarmen är försedd med värmeslinga för 
att undvika kondens. Dörren är försedd med låsbart handtag. 
Automatisk avfrostning samt utvändig avläsning av tempe-
ratur är standard. HKS 2343 svarar mot högt ställda krav på 
funktion och livslängd, även i lokaler med aggressiv miljö. 
Kapslingsklass IP44 uppfyller Elsäkerhetsverkets krav för 
uppställning i våta utrymmen.
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