ColdCube™ - PharmaKonteyneri
Güvenili, Taşınabilir, Pharma için Soğutma ve
Isıtma – Şimdi Bluetooth Özellikli

ColdCube™ - PharmaTaşıyıcı
ColdCube™ Pharma taşıyıc ılar, ilaç taşımac ılığı için gereken spesifik sıcaklıkları sağlamak üzere

COLDCUBE SEÇENEKLERİ

tasarlanmıştır. Isıtma fonksiyonu, dış ortam koşullarından bağıms ız olarak, kargo alanı içinde daha hassas bir
sıcaklık kontrolü sağlar. Genişletilmiş sıcaklık aralığı, sunulan taş ımac ılık hizmetlerinde daha fazla esneklik
anlamına gelir. Kapsamlı performans testi, ColdCube™ Pharma'nın her koşulda en yüksek standartlarda

MODEL

TİP

32LF
82LF
140LF
330LF
720LF

Dondurucu
Dondurucu
Dondurucu
Dondurucu
Dondurucu

performans göstermesini sağlamak için termal haritalama içerir. ColdCube ™ Pharma kapları, farmasötik nakli
için güvenli olduğu kanıtlanmış malzemelerden üretilir.

EsnekIsıtma& SoğutmaAralığı

• Güçlü ısıtma, soğutma ve dondurma kapasitesi

•
•

(40°C ile-24°C aralığında)
Verimli bir iç havalandırma ile otomatik
soğutma/ısıtma işlemi
Kargonun her yerinde homojen bir hava akışı
sağladığından istenilen sıcaklık sabit tutulur. (+/2°C’de çalışır.)

• Kullanım kolaylığı için Cycle-Sentry işlemi
• Yumuşak hava akışı dağılımı ile istenilen sıcaklığı korur
• Akünün ölmesini önlemek için başka akü ile bağlantı
kesme

• 32 Litre ile 720 Litre arasında olan 5 farklı boyut

Kullanıcı Arayüzü Ekranı
• Konteyneri açmadan mevcut sıcaklığı ve durumu

•
•

görüntüleyin
Bluetooth veya uygulama aracılığıyla hassas
sıcaklık kontrolü
Filo yönetimi ve izlenebilirlik için isteğe bağlı
entegre telematik çözümleri

Dayanıklılık için tasarlandı
• Sert kalıplanmış polietilen malzeme kullanılmıştır
• Tek parça olarak özel döküm yöntemleriyle

PotansiyelUygulamalar

• Aşılar, kan torbaları ve kan tüpleri, biyolojik örnekler gibi
biyomedikal ürünlerin en zorlu çevre koşullarında güvenli
taşınması

• Dağıtım merkezlerinin eczanelere, toptancılara,

•
•

doğrudan hastalara dağıtımı için ideal
Yoğun dağıtım dönemlerinde kiralama ve leasing
seçenekleri
Soğutma ünitesi olmayan minibüsler için ufak çaplı
yüklerin soğuk taşınması opsiyonu

Spesifikasyonlar
• İsteğe bağlı AC - DC güç doğrultucu ile 12/24V DC
•
•
•
•
•
•
•
•

veya yine isteğe bağlı 110-240V AC *(12V DC 9-25
amperlik akım vardır)
Sızdırmaz dijital kompresör
Sağlam izolasyon (130 mm kalınlığa kadar)
Bluetooth veya uygulama yardımı ile dijital
sıcaklık kontrolü
R-134a soğutucu akışkan (720L, R-404A kullanır.)
CE, TUV & isteğe bağlı PharmaSolutions Sertifikaları*
Yedek parçalar için 2 yıl garanti
Farklı uygulamalar için geniş aksesuar seçenekleri
Plastik şerit perdeler tüm Pharma kaplarında
standart olarak bulunur.

BRÜT
MAKSİMUM SOĞUTUCU
MİNİMUM MAKSİMUM
KAPASİTE
GÜÇ
AKIŞKAN
SICAKLIK
SICAKLIK
(L)
(12V DC)
TİPİ
32
82
140
330
720

-24°C
-24°C
-21°C
-21°C
-24°C

-40°C
-40°C
-30°C
-30°C
-30°C

9
9
18
18
32

R-134a
R-134a
R-134a
R-134a
R-404a

BOYUTLAR
DIŞ (mm)

BOYUTLAR
İÇ (mm)

KÜTLE
(Kg)

670x390x480
940x560x551
1000x620x710
1020x1000x1000
1400x1100x1100

327x223x344
523x358x366
520x369x510
710x550x660
910x850x780

22,5
35
57
86
153

Ortam Sıcaklık Aralığı: -10°C ile+50°C arası

Aksesuarlar
Farklı uygulamalar için geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.
1 TEL RAFLARI
Yükünüzün içeriğine göre ayarlanabilir
• Raf başına 30kg yük taşıyabilme
• 140L, 330L ve 720L için geçerlidir.

3 YENİ BLUETOOTH ÖZELLİĞİ
Mobil cihazınızda rahatça izlenen yükleme sıcaklığı
• Tüm üniteler için geçerli
4 TAMİR KİTİ
Üniteyi kolayca araç tabanına sabitler
• 140L ve 330L için geçerlidir.

2 TAŞIMA KİTLERİ
Tekerlekler
• Kolay taşınım sağlar
• 140L ve 330L için geçerlidir.
Palet Tabanı
• Araca daha kolay yükleme sağlar
• 330L için geçerlidir.

5 AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ
ColdCube'u bir AC güç kaynağına bağlamak için isteğe
bağlı AC / DC dönüştürücü

6 KİLİT KİTİ
ColdCube’ları bir yerde toplamak için kilit
kiti

kalıplandığından çok daha dayanıklı olur.

• Mobil uygulamalarda kullanım için tasarlanmış ve test
•
•

1

2

3

4

edilmiş bileşenler
Kolay temizlik için ilaç-koruyucu malzemeden
üretilmiştir
Entegre tutma kolları ve taşıma aksesuar kitleri ile
rahat taşınabilirlik

ColdCube Pharma konteynerlerinin sertifikalandırılması ve kalite kontrolü PharmaSolutions tarafından
sunulmaktadır. PharmaSolutions tarafından yapılan doğrulama, İyi Dağıtım Uygulamas ı (GDP ) kurallarına
uygunluğun sağlanmasına ve üretici şartnamelerine uygunluğun doğrulanmas ına yardımcı olacaktır.
ColdCube, seçkin PharmaSolutions hizmetleri ile birlikte, taşıma gereksinimlerinize uyarlanmış bir
PharmaKare servis sözleşmesiyle de birleştirilebilir.

www.thermoking.com

Thermo King bir Ingersoll Rand®markasıdır. Ingersoll Rand,konforlu; sürdürülebilir ve verimli koşullar yaratarak hayat
kalitesini yükseltir.İnsanlarımız ve marka ailemiz —Ingersoll Rand®, Thermo King®, Trane® and Club Car® dahil olmak
üzere —olarak evlerdeki ve binalardaki havanın kalitesini arttırmak, ulaşım, gıdaları bozulmaktan korumak ve
endüstriyel üretim ve verimi arttırmak için beraber çalışıyoruz.Biz, sağlam sonuçlar ve sürdürülebilir süreçlere bağlı
global bir işletmeyiz.
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