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Porkka MedTronic LCD-styrenhet

Porkkas nya MedTronic-styrenhet har utvecklats för att uppfylla de högt 
ställda kraven inom sjukvård, laboratorium och forskning.

MedTronic elektroniska mikroprocessorstyrenhet

 • ökar kraftigt säkerheten hos produkter som förvaras i skåpen och  
  tillhandahåller temperaturregistrering i realtid samt uppgifter om larm  
  vid avvikande temperaturer

 • Den inre utrustningstemperaturen visas på en stor och lättläst  
  LCD-skärm i antingen numeriskt eller grafformat

 • Operatören kan också hämta historiska temperaturer och larmhändelser  
  via ett USB-minne, en kabel eller trådlöst modem

LTP - Lågtemperaturskydd

12 timmars reservbatteri
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Anti-frysskydd är särskilt viktigt vid förvaring av vaccin eller 
temperaturkänsliga läkemedel. Detta gör att utrustningen inte 
understiger + 2 °C för att förhindra oavsiktlig frysning. I detta fall 
stängs kylsystemet av automatiskt, men börjar fungera igen när 
skåpet överskrider börvärdestemperaturen.

Valbart reservbatteri ingår med MedTronic-styrenheten som 
erbjuder upp till 12 timmars temperaturregistreringar i realtid vid 
strömavbrott. Reservbatterisystemet garanterar också att visuella 
och hörbara larm fungerar, där det hörbara larmet piper med några 
minuters mellanrum under strömavbrott men ger en kontinuerlig 
ton när temperaturen i skåpet stiger över inställd larmtemperatur.

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery

HTP - Högtemperaturskydd under avfrostningsperiod
HTP-funktionen förhindrar att produkttemperaturen överskrider 
den inställda säkerhetsgränsen, t.ex. + 8 °C som är justerbar, 
under t.ex. en avfrostning.

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery

RTG - Grafisk skärm för realtidstemperatur
När skärmen är i grafiskt läge, visar LCD-skärmen de senaste 100 
temperaturregistreringarna i grafformat. Tidsintervallet mellan 
registreringar är också justerbara, till exempel en 5-minuters 
registreringsfrekvensperiod visas en graf som visar ungefär 8 
timmars temperaturloggning.

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery

USB, DATA 
Temperatur- och alarminformations lagras i MedTronic-styrenheten 
i realtid och kan laddas ner via ett USB-minne, kabel eller trådlöst 
i *.txt -format och registrerade data kan läsas från ett MS Office-
program, t.ex. Excel Den övervakade temperaturdatakapaciteten 
ligger mellan flera månader till ett par år, beroende på vald 
registreringsfrekvens.

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery

Larminformation
Porkkas MedTronic-styrenhet har ett stort utbud av larminformation, 
vilken är både hörbar och visuella, dvs. visas på den stora LCD-
skärmen samt ett hörbart meddelande med ett larmpip. Det finns 
också ett potentialfritt relä så att styrenheten kan anslutas till en 
byggnads styrsystem för att meddela om strömavbrott och även 
meddela om en larmhändelse. Alla larmhändelser registreras i 
styrenhetens minne utifrån korrekt realtid.

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery

LTP
°c

HTP
°c

RTG

USB
or

Data Alarm Battery
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Laboratoriekylutrustning

Designade och tillverkade för användning inom områden 
med höga krav, till exempel inom biologiska-, läkemedels-, 
biovetenskaps- och laboratoriesektorer.
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Designad för de krävande standarder som förväntas
vid laboratorieanvändning

Kvalitet och tillförlitlighet Larm och övervakning Bioriskhantering

Har utvecklats med mångårig erfarenhet av tillverkning av kylkedjeutrustning, 
som används i alla sektorer av laboratoriekritisk temperaturkontrollerad förvaring. 
Porkka erbjudande kylskåp, frysar, inkubatorer och kromatografi skåp, ismaskiner och 
förvaringsrum med konstant temperatur.

De är energieffektivt säkra och pålitliga med en extremt lång livslängd, och
är miljövänliga samt använder CFC/HCFC-fria köldmedier och isolering. upp till 98 % av
utrustningen kan återvinnas efter användning.

Porkka förstår att utrustningen 
utnyttjas för bibehållande av 
dyra vacciner, läkemedel och 
mediciner, och gör allt för att 
säkerställa att utrustningen är 
tillförlitlig och pålitlig.

Porkka anser att kontrollen 
av avvikande temperaturer är 
kritiskt och därför har vi byggt 
in hög/lågtemperaturlarm, som 
kan programmeras med hjälp 
av vår integrerad styrenhet, 
som också kan anslutas till 
huvudbyggnadens larmsystem.
Styrenheten kommer i praktiken 
att säkerställa produktskydd.

Porkka har under många år 
införlivat en unik funktion i vissa 
av medicinskåpen, nämligen 
en uppsamlingsbehållare för 
kondensvatten som vanligen 
avdunstat inne i utrustningen och 
som kan utgöra ett potentiellt 
bioriskområde.
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Specificationer

 LAB 300 LAB 75

Bredd (mm) 595 595

Djup (mm) 480+25 480+25

Höjd (mm) 2000 730/900 

Inre bredd (mm) 495 525

Inre djup  (mm) 360 320

Inre höjd  (mm) 780+780 515

Nettovolym (l) 95+95 75

Bruttovolym (L) 137+137 95

Hyllor 7 2

Anslutningseffekt (W) 220 150

Spänning 230V/50-60Hz 230V/50-60Hz

Bruttovikt (kg) 120 70

LAB 300 LAB 75

RC 520/RF 520 RC 720/RF 720

INTERIÖR
GNISTSÄKER

Funktioner

• MedTronic elektroniska 
mikroprocessorstyrenhet med stor och 
lättläst LCD-skärm i antingen numeriskt 
eller grafformat (se sidorna 4 och 5)

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet

• Högtemperaturskydd under 
avfrostningsperiod

• Lågtemperaturskydd (endast RC)

• Optiskt och akustiskt larm för hög/låg 
temperatur

• Dörr öppen-larm

• Larm för sondfel

• Temperaturnoggrannhet ±1 C

• Digital kalibrering för temperatursond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt 
stålkvalitet AISI 304 (alla modeller finns 
även med inre/yttre beläggning av rostfritt 
stålkvalitet AISI 304)

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 4 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som 
kan justeras i steg om 30 mm

• Dörren är utrustad med centrallås, 
magnetisk packning och tåliga 
fjädergångjärn med 90° fördröjning öppen

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem 

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Lådor i stället för hyllor

• Trådkorgar istället för hyllor

• Hjul i stället för ben

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i 
realtid 12 h
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Funktioner

• Digital temperaturskärm med inbyggd 
mikroprocessorstyrenhet

• Realtidsklocka med datum- och tidsskärm

• Styrenhet med 3 lösenordsskyddade nivåer

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-
larm

• Larm för sondfel

• Registrering av max./min.temperaturlarm 
med datum och tid

• Digital kalibrering för temperatursond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valbar omvandlare)

• Lågtemperaturskydd

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt 
stålkvalitet AISI 304

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• Panelhyllor i rostfritt stål

• Dörren är utrustad med lås och magnetisk 
packning

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC-fritt köldmediumsystem

• Gnistsäker interiör 

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov för LAB 300

• Öppen dörr-larm

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet, valbar med 
batterireserv

• Kodat lås för begränsad personalåtkomst

• Elektroniskt nyckellås med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• Ytterligare Termomassasensor ansluten till 
styrenheten

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• Elektroniskt nyckellås med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• Ytterligare Termomassasensor ansluten till 
styrenheten

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

Specificationer

 RC 520 RF720 RC 520 RF 720

Temperatur +2...+40°C -10...-30°C +2...+40°C -10...-30°C

Omgivningstemperatur +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C

Bredd (mm) 600 600 850 850

Djup (mm) 700 700 700 700 

Höjd (mm) 2030 2030 2030 2030 

Inre bredd (mm) 480 480 730 730 

Inre djup (mm) 560 560 560 560 

Inre höjd (mm) 1310 1310 1310 1310 

Nettovolym (l) 287 287 464 464 

Hyllor 4 4 4 4 

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 400 x 530 650 x 530 650 x 530 

Anslutningseffekt (W) 449 734 449 742 

Spännin 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Bruttovikt (kg) 130 130 150 150 

8



Inkubatorer

Stora inkubatorer för laboratorier och vetenskapliga institutioner 
som utformats för att möta deras höga krav. Med nära 
temperaturreglering på +4 C till +60 C + -1 C.

Porkka inkubatorer är miljövänliga, av hög kvalitet, 
energieffektiva, med tillförlitlig prestanda och har  hållbara och 
långa livscykelfunktioner.

Robusta justerbara hyllor 
underlättar användningen av 
annan utrustning inne i skåpen.
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Funktioner

• MedTronic elektroniska 
mikroprocessorstyrenhet med stor och 
lättläst LCD-skärm i antingen numeriskt 
eller grafformat (se sidorna 4 och 5)

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet

• Högtemperaturskydd under 
avfrostningsperiod

• Lågtemperaturskydd för att förhindra 
eventuell frysning av produkter

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-larm

• Dörr öppen-larm

• Sondfellarm

• 4 sondsystem1 produkt, 1 luft, 1 kondensor 
och 1 oberoende registreringssond

• Temperaturnoggrannhet ±1 °C

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Digital kalibrering för temperatursond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt stål 
AISI 304 (alla modeller finns även med 
yttre beläggning av rostfritt stål AISI 304)

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 4 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som 
kan justeras i steg om 30 mm

• Dörren är utrustad med centrallås, 
magnetisk packning och tåliga 
fjädergångjärn

Digital temperaturskärm med inbyggd 
mikroprocessorstyrenhet

IB 520 IB 720

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC-fritt köldmediumsystem

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Lådor i stället för hyllor

• Trådkorgar istället för hyllor

• Hjul i stället för ben

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• LED belysning

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i 
realtid 12 h

Specificationer

 IB 520 IB720

Temperatur +4...+40°C +4...+40°C

Omgivningstemperatur +5...+32°C +5...+32°C

Bredd (mm) 600 850

Djup (mm) 700 700 

Höjd (mm) 2030 2030 

Inre bredd (mm) 480 730 

Inre djup (mm) 560 560 

Inre höjd (mm) 1310 1310 

Nettovolym (l) 287 464 

Hyllor 4 4 

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 650 x 530 

Anslutningseffekt (W) 449 449

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz

Bruttovikt (kg) 130 150 



Kromatografikylskåp

Utformade för att rymma alla typer av gaskromatografi/
masspektrometriutrustning, samt prover och/eller en mängd 
andra föremål, i en ren, temperaturstyrd miljö.

Energieffektiva, säkra och tillförlitliga kylskåp för optimal förvaring 
i noga kontrollerad temperatur.

Idealiskt för ett brett utbud av biologiska, läkemedels-, 
biovetenskaps-, kliniska, medicinska och industriella tillämpningar.
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Funktioner

• Digital temperaturskärm med inbyggd 
mikroprocessorstyrenhet

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Registrering av högsta och lägsta 
temperatur

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-larm

• Dörr öppen-larm

• Larm för sondfel

• Digital kalibrering för temperatursond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Lågtemperaturskydd

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt 
stålklass AISI 304 (alla modeller finns även 
med inre/yttre beläggning av rostfritt stål 
AISI 304)

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 3 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som 
kan justeras i steg om 30 mm

• Glasdörr, utrustad med centrallås, 
magnetisk packning och tåliga 
fjädergångjärn samt LED-lampa med 
brytare

• Internt eluttag i skåpet med IP66-
klassificering

• Två 50 mm åtkomstportar med hylsa

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC-fritt köldmediumsystem 
R290

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Hjul i stället för ben

• 25 mm sensoråtkomstport

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• Ytterligare termomassond ansluten till 
styrenheten

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

Specificationer

 CT 722 GD CT 1422 GD

Temperatur +2...+12°C +2...+12°C

Ambient Temperature +5...+32°C +5...+32°C

Bredd (mm) 730 1460

Djup (mm) 800 800 

Höjd (mm) 2030 2030 

Nettovolym (l) 453 906 

Hyllor 3 6 

Hyllstorlek (B x D mm) 530 x 650 530 x 650

Bruttovikt (kg) 150 330

Anslutningseffekt (W) 370 1384

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz

CT 1422 GD CT 722 GD

MED

R290
KÖLDMEDIUM



Medicinskåp

Omfattande sortiment, från arbetsbänkar till stora upprättstående 
kylskåp och frysar samt skåp för förvaring av specialmedicin. För 
användning i sjukhus, allmänna mottagningar, vårdcentraler och 
operationssalar.

Våra kylskåp och frysar är konstruerade för att vara enkla att 
använda med inbyggd tillförlitlighet. De är även enkla att använda 
och har en lång livscykel.
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Funktioner

• Digital temperaturskärm med inbyggd  
 mikroprocessorstyrenhet   

• Realtidsklocka med datum- och tidsskärm    

• Skydd för tangentbordsmanipulation   

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-larm    

• Larm för sondfel   

• Registrering av max./min.temperaturlarm  
 med datum och tid  

• Digital kalibrering för temperatursond   

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning  
 till en byggnads styrsystem  

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485  
 med valbar omvandlare)  

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd  
 stålplåt och inre beläggning av   
 vakuumformad polystyren  

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med  
 hög densitet  

• Hyllor och dörrhyllor av transparent PVC   

• Dörren är utrustad med lås och magnetisk 

 packning 

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt  
 luftkylt CFC/HCFC-fritt köldmediumsystem

Valbara funktioner

• Efterlevnadskit enligt standarden DIN 58345   

• Extra hyllor, dörrhyllor vid behov 

• Dörr öppen-larm   

• Temperaturdataloggning i realtid med  
 nerladdning till USB-facilitet, valbar med  
 batterireserv  

• Kodat lås för begränsad personalåtkomst   

• Elektroniskt nyckellås med åtkomstanmälan 
 för vem som har öppnat skåpet samt tid 
 och datum  

• Ytterligare termomassond ansluten till 

 styrenheten 

• 8 mm åtkomstport med hylsa för   
 fjärrövervakning

MC 70

MC 150/150

MC 180

MC 300
Specificationer

 MC 70 MC 180 MC 150/150 MC 300

Temperatur +2...+15°C +2...+15°C +2...+15°C/+2...+15°C +2...+15°C/+8...+15°C

Bredd (mm) 595 595 595 595

Djup (mm) 480+25* 480+25* 480+25* 480+25* 

Höjd (mm) 720/800/900* 1300 2000 2000 

Inre bredd (mm) 495 495 495 495 

Inre djup (mm) 360 360 360 360 

Inre höjd (mm) 495 940 780+780 780+780 

Nettovolym (l) 75 130 110+110 110+110 

Bruttovolym (L) 95 170 143+143 110+110

Hyllor 2 5 4+4 4+4 

Dörrhyllor 2 5 4+4 4+4

Anslutningseffekt (W) 150 190 380 (190+190) 190 

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Bruttovikt (kg) 55 70 150 120 

*  Djup + handtag
** Höjd 720 - väggmonterat, Höjd 800 - fristående lågt, Höjd 900 – fristående standard



MC 520/MF 520

MC 722-GD/MF 722-GD

MC 720/MF 720

MC/MF 722 Combi

Funktioner

• Neutrala, icke-kylda skåp

• Utsidan tillverkad av slitstarkt och 
lättrengjord melaminboard

• Låsbara dörrar och lådor

• Hyllor och dörrfack av tålig plast särskilt 
dimensionerade för förvaring av medicin 
och läkemedel

• M1-skåp utrustat med separat 
läkemedelslås

• Läkemedelslås som levereras med ett 
separat lås och nyckel än skåpdörren

• M1-skåp utrustat med LED-lampa som 
tänds automatiskt med dörrbrytaren

• Nedre delen av M2 medicinskåp kan 
utrustas med en förvaringsenhet med 
antingen tre eller sex lådor eller ett 
neutralt skåp

• M3-skåp med en enda hylla

Valbara funktioner

• M1-skåp kan kombineras med MC 70 
medicinskt kylskåp

• M3-skåpet kan antingen läggas ovanpå 
eller under MC180-kylskåpet
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Funktioner

• Extra hyllor vid behov  

• Lådor i stället för hyllor  

• Trådkorgar istället för hyllor  

• Hjul i stället för ben  

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485  

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan  
 för vem som har öppnat skåpet samt tid  
 och datum  

• 8 mm åtkomstport med hylsa för  
 fjärrövervakning  

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i  
 realtid 12 h (DIN 58345)

Valbara funktioner

• MedTronic elektroniska mikroprocessor- 
 styrenhet med stor och lättläst LCD-skärm  
 i antingen numeriskt eller grafformat (se  
 sidorna 4 och 5)  

• Temperaturdataloggning i realtid med  
 nerladdning till USB-facilitet  

• Högtemperaturskydd under   
 avfrostningsperiod  

• Lågtemperaturskydd (endast MC)  

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-larm 

• Dörr öppen-larm  

• Larm för sondfel  

• Skydd för tangentbordsmanipulation  

• Digital kalibrering för temperatursond  

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning  
 till en byggnads styrsystem 

• Ytterligare termomassond ansluten till  
 styrenheten  

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485  
 med valfri omvandlare)  

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd  
 stålplåt, inre beläggning av rostfritt stål  
 AISI 304, förutom modell MC/MF och MC/ 
 MC endast inre/yttre beläggning av rostfritt  
 stål AISI 304 (alla modeller finns även med  
 inre/yttre beläggning av rostfritt stål AISI 304)  

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med  
 hög densitet  

• 4 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som  
 kan justeras i steg om 30 mm  

• Dörren är utrustad med centrallås, 
 magnetisk packning och tåliga 
 fjädergångjärn med 90° fördröjning öppen 

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt  
 luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem  

• GD-modeller inkluderar LED-lampa (1,3 m) Specificationer

 M1+ MC 70 M3 + MC 180 M2-AK M2-VL 6Specificationer

 MC 520 MF 520 MC 720 MF 720 MC722 GD MF722 GD MC/MF 722 COMBI

Temperatur +2...+12°C -10...-26°C +2...+12°C -10...-26°C +2...+12°C -10...-26°C +2...+12°C/-10...-
26°C

Omgivningstemperatur +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C

Bredd (mm) 600 600 850 850 730 730 730

Djup (mm) 700 700 700 700 800 800 815

Höjd (mm) 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Inre bredd (mm) 480 480 730 730 610 610 610

Inre djup (mm) 560 560 560 560 660 660 660

Inre höjd (mm) 1430 1430 1430 1430 1430 1430 2 x 150

Nettovolym (l) 287 287 464 464 447 447 2 x 565

Hyllor 4 4 4 4 4 4 4

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 400 x 530 650 x 530 650 x 530 530 x 650 530 x 650 530 x 650

Anslutningseffekt (W) 334 560 334 560 370 620 869

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Bruttovikt (kg) 120 120 140 140 150 155 160

M1 + MC 70

M2-AK

M3 + MC 180

M2-VL 6

Bredd (mm) 596 596 596 596

Djup (mm) 480+25* 480+25* 425+25* 425* 

Höjd (mm) 2000 2000 2000 2000 

Inre bredd (mm) 500 + 495 500 + 495 500 500 

Inre djup (mm) 380 + 360 380 + 360 380 380 

Inre höjd (mm) 1040 + 495 425 + 940 1040 + 680 1040 + 680 

Nettovolym (l) 195 +75 85 +130 199 +135 199 +135 

Bruttovolym (L) 220 +95 90 +170 220 +145 220 +145

Hyllor 4 + 2 1 + 4 4 + 3 4 

Dörrhyllor/lådor 4 + 2 / -- 5 / -- 4 + 3 / -- 4  / 6

Anslutningseffekt (W) 175 (25+150) 190 25 25

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Bruttovikt (kg) 100 90 90 95

16



-32 °C plasmafrysar

Säkra, tillförlitliga och energieffektiva förvaringsskåp för förvaring 
av fryst plasma.

Förvaringstemperaturer under -32 °C och över -25 °C kan vara 
ogynnsamma för plasmakoagulationsfaktorer.
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SCIENTIFIC SCIENTIFIC

Funktioner

• MedTronic elektroniska 
mikroprocessorstyrenhet med stor och 
lättläst LCD-skärm i antingen numeriskt 
eller grafformat (se sidorna 4 och 5)

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet

• Högtemperaturskydd under 
avfrostningsperiod Optiskt och akustiskt 
larm för hög/låg temperatur.

• Larmloggning av flera händelser som visar 
datum och tid

• Dörr öppen-larm

• Larm för sondfel

• Strömavbrottslarm

• 4 sondsystem 1 produkt, 1 luft, 
1 kondensor och 1 oberoende 
registreringssond

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Ytterligare termomassond ansluten till 
styrenheten ör produkttemperaturövervakning 
under avfrostning

• Digital kalibrering för temperatur- och 
produktsond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt stål 
AISI 304 (alla modeller finns även med 
inre/yttre beläggning av rostfritt stål AISI 
304)

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 4 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som 
kan justeras i steg om 30 mm

• Inre stabila dörrar i plexiglas för att minska 
luftförlust när ytterdörren är öppen

För att möta olika internationella krav kan både 
skåp PF 520 och PF720 förses med hjul i stället 
för ben.

PF 520 PF 720

• Dörren är utrustad med centrallås, 
magnetisk packning och tåliga 
fjädergångjärn

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Lådor i stället för hyllor

• Plasmakorgar att placera på hyllorna

• Hjul i stället för ben

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i 
realtid 12 h

Specifications

 PF 520 PF 720

Temperatur -32…-25 °C -32…-25 °C

Bredd (mm) 600 850

Djup (mm) 700 700 

Höjd (mm) 2030 2030 

Nettovolym (l) 287 464 

Hyllor 4 4 

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 650 x 530 

Bruttovikt (kg) 130 150

Anslutningseffekt (W) 734 742

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz



Medicinska blodbanker

Porkka blodbanker är avsedda för förvaring av blod.

De är energieffektiva, säkra och pålitliga.
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SCIENTIFIC SCIENTIFIC

Funktioner

• MedTronic elektroniska 
mikroprocessorstyrenhet med stor och 
lättläst LCD-skärm i antingen numeriskt 
eller grafformat (se sidorna 4 och 5)

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet, valfri med 
batterireserv

• Högtemperaturskydd under 
avfrostningsperiod

• Lågtemperaturskydd

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-
larm

• Larmloggning av flera händelser som visar 
datum och tid

• Dörr öppen-larm

• Larm för sondfel

• Strömavbrottslarm

• 4 sondsystem 1 produkt, 1 luft, 
1 kondensor och 1 oberoende 
registreringssond

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Digital kalibrering för temperatur- och 
produktsond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt 
stålklass AISI 304 (alla modeller finns även 
med inre/yttre beläggning av rostfritt stål 
AISI 304)

BB 520

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 5 st. fullstora plåthyllor i rostfritt stål som 
kan justeras i steg om 30 mm

• Inre stabila dörrar i plexiglas för att minska 
luftförlust när ytterdörren är öppen

• Dörren är utrustad med centrallås, 
magnetisk packning och tåliga 
fjädergångjärn med 90° fördröjning öppen

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Lådor i stället för hyllor

• Blod/plasmakorgar att placera på hyllorna

• Hjul i stället för ben

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i 
realtid

Specificationer

 BB 520

Temperatur +2...+6 °C

Omgivningstemperatur +5...+32°C

Bredd (mm) 600

Djup (mm) 700 

Höjd (mm) 2030 

Nettovolym (l) 291 

Hyllor/Lådor 3/3 

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 

Lådstorlek (BxD mm) 360 x 485 x 50

Bruttovikt (kg) 120

Anslutningseffekt (W) 346

Spänning 230V/50Hz 



Apotekskylskåp

Porkka apoteksskåp är avsedda för förvaring av temperaturkritiska 
mediciner och läkemedel.

De är energieffektiva, säkra och pålitliga. Levereras med tre 
utdragningslådor med justerbara delare och tre hyllor i rostfritt 
stål för förvaring av större objekt.

Våra standardmodeller levereras med ett glasfönster och LED-
belysning vilket gör att objektet kan väljas innan dörren öppnas 
vilket minskar energiförbrukningen.
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SCIENTIFIC SCIENTIFIC

Funktioner

• MedTronic elektroniska 
mikroprocessorstyrenhet med stor och 
lättläst LCD-skärm i antingen numeriskt 
eller grafformat (se sidorna 4 och 5)

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet

• Högtemperaturskydd under 
avfrostningsperiod

• Lågtemperaturskydd

• Hörbart och visuellt hög/låg temperatur-larm

• Dörr öppen-larm

• Larm för sondfel

• Skydd för tangentbordsmanipulation

• Digital kalibrering för temperatursond

• Potentialfri fjärrlarmkontakt för anslutning 
till en byggnads styrsystem.

• TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 
med valfri omvandlare)

• Yttre beläggning av vit polyesterbelagd 
stålplåt och inre beläggning av rostfritt stål 
AISI 304 (alla modeller finns även med 
inre/yttre beläggning av rostfritt stål AISI 
304)

• Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med 
hög densitet

• 3 st. teleskåplådor och 3 st. fullstora 
plåthyllor i rostfritt stål som kan justeras i 
steg om 30 mm

• Dörr med glasfönster, utrustad med 
centrallås, magnetisk packning, tåliga 
fjädergångjärn, LED-lampa och 90° 
fördröjning öppen

• Effektivt och energibesparande, hermetiskt 
luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem R 290

PC 520 GW PC 720 GW

PC 722 GW

Valbara funktioner

• Extra hyllor vid behov

• Extra lådor vid behov

• Trådkorgar istället för lådor eller hyllor

• Hjul i stället för ben

• Helglasdörr eller dörr helt i rostfritt stål 
AISI 304 i stället för standarddörr med 
glasfönster

• Omvandlare TTL Mod Bus till RS 485

• Elektronisk låslösning med åtkomstanmälan 
för vem som har öppnat skåpet samt tid 
och datum

• 8 mm åtkomstport med hylsa för 
fjärrövervakning

• Reservbatteri för temperaturdataloggning i 
realtid 12 h (DIN 58345

Specificationer

 PC 520 GW PC 720 GW PC 722 GW

Temperatur +2...+6 °C +2...+6 °C +2...+6 °C

Ambient Temperature +5...+32°C +5...+32°C +5...+32°C

Bredd (mm) 600 850 730

Djup (mm) 700 700 800

Höjd (mm) 2030 2030 2030

Nettovolym (l) 291 471 447

Hyllor/Lådor 3/3 3/3 3/3

Hyllstorlek (B x D mm) 400 x 530 650 x 530 530 x 650

Lådstorlek (BxD mm) 360 x 485 x 50 610 x 485 x 50 490 x 585 x 50

Bruttovikt (kg) 120 140 150

Anslutningseffekt (W) 346 346 346

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Porkka apoteksskåp är både 
miljövänliga och kostnadseffektiva 
och konstruerade för att ha en 
lång livslängd och drivas av R290 
som är det mest energieffektiva 
köldmediet.

TILLVERKADE I ÖVERENSSTÄMMELSE
medDIN 58345

MED

R290
KÖLDMEDIUM



Flingis- och iskubmaskiner

Flingis kan användas på många olika platser både i laboratorier 
och medicinska institutioner, från sjukgymnastik och 
instrumentkalibrering eller transport av donerade organ. Isen 
förblir friflytande, även under långa förvaringsperioder.

Kubis kan användas till att förbättra patientens komfort på 
avdelningar och i synnerhet för immunosupprimerade klienter där 
en kall dryck är mycket uppskattad.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment från arbetsbänk- till under 
bänkmodeller. Varje maskin levereras med en högklassig kropp 
i rostfritt stål, AISI-kvalitet 304. De är lätta att göra ren och 
helautomatiska i drift.
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SCIENTIFIC SCIENTIFIC

Funktioner

• Kropp i rostfritt stålklass AISI 304 med en 
isolerad förvaringslåda.

• Spraysystem (KL) Bältsystem (KF)

• Automatisk produktionscykel (KL) 
Elektroniskt styrd produktion (KF)

Flingismaskin

Iskubmaskiner

KF 45

KL 22

KF 85

KL 32

KF 145

KL 42

Alla modeller finns även med 
R290

REFRIGERANT

Specificationer

Specificationer

 KF45 KF85 KF145

 KL22 KL32 KL42

Luftkyld/vattenkyld A                      W A                      W A                      W

Kapacitet Kg/24h 40                     42 80                     83 135                     141

Bredd (mm) 345 485 680

Djup (mm) 520 586 588 

Höjd (mm) (ben) 610 + (25) 720 + (140) 890 + (140) 

Bingekapacitet (kg) 10 25 42 

Anslutningseffekt (W) 410 520 590

Bruttovikt (Kg) 41 62 76

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 

Luftkyld/vattenkyld A                      W A                      W A                      W

Kapacitet Kg/24h 24                     25 30                     31 40                     42

Bredd (mm) 345 417 495

Djup (mm) 460 531 573 

Höjd (mm) (ben) 588 + (25) 654 + (25) 705 + (140) 

Bingekapacitet (kg) 6.5 11 17 

Anslutningseffekt (W) 350 420 455

Bruttovikt (Kg) 32 43 59

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 

• Inbyggt rengöringssystem (KL)

• Låg ström- och vattenförbrukning

• Kristallklara, hygieniska och kompakta 
iskuber i storleken Ø 27x32 mm (KL)

• Hygienisk och torr flingis med en 
temperatur på - 0,5 °C



Rum med konstant temperatur

Porkka har samarbetat med flera stora globala vårdgivare för att erbjuda 
en lösning på långsiktig förvaring av kritiska mediciner och läkemedel. 
För detta ändamål har vi utvecklat ett skåp med konstant temperatur som 
kommer att förvara produkter vid en vald temperatur för längre perioder. 
Detta minskar svinn som beror på dåliga förvaringsförhållanden och 
oundvikligt bortskaffande av produkten till höga kostnader.

Det modulära skåpet levereras i ett nedmonteringsformat och är lätt och 
enkelt att sätta upp på plats; bara anslut strömmen. Utrustningen har 
också fördelen att den förvarar produkter vid en relativt låg luftfuktighet.

Detta garanterar att mediciner och läkemedel samt temperaturkänslig 
vacciner hålls i en trygg och säker förvaringsmiljö.
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SCIENTIFIC SCIENTIFIC

Funktioner

• Tillverkat av modulära CFC/HCFC-fria 
polyuretanisolerade paneler som är 
gjutna med han/honspontar och hålls av 
excentriska kamlås, vilka ger bra allmän 
styrka

• Synliga yttre ytor på panelerna är belagda 
med hållbar reptålig polyester

• Isoleringstjocklek 80 mm med utmärkt 
termisk verkningsgrad som är CFC/HCFC-fri

• Delvis falsade dörrar som levereras med 
kraftiga gångjärn och låsbart dörrhandtag 
med akut inlåsningsfrigöring som 
åsidosätter låset vid alla tillfällen

• De helt justerbara hyllorna i fyra nivåer 
levereras för antingen 2 eller 3 väggar 
beroende på modellen som valts. 
Hyllplattorna är tillverkade av robust ABS-
plast som är enkla att rengöra

• Specialistinbyggda hörnmonterad 
kylutrustning för noga temperaturreglering

• Digital temperaturskärm med inbyggd 
mikroprocessorstyrenhet

• Lågtemperaturskydd för att förhindra 
eventuell frysning av produkter

• Dörr öppen-larm

• Optiskt och akustiskt larm för hög/
lågtemperatur

• Fjärralarmkontakt för anslutning till en 
byggnads styrsystem Valbara funktioner

• Valbar isoleringstjocklek på 100 mm för 
extremt kalla/varma miljöer.

• Extra hyllnivåer vid behov

• Rostfritt stålkvalitet AISI 304

• Temperaturdataloggning i realtid med 
nerladdning till USB-facilitet, valfri med 
batterireserv

Specificationer

 CTR 1515 CTR 1818 CTR 2121 CTR 2424

Temperatur +2...+30 ºC +2...+30 ºC +2...+30 ºC +2...+30 ºC

Omgivningstemperatur +5...+32 ºC +5...+32 ºC +5...+32 ºC +5...+32 ºC

Isoleringstjocklek (mm) 80 80 80 80

Bredd (mm) 1500 1800 2100 2400

Djup (mm) 1500 1800 2100 2400

Höjd (mm) 2100 2100 2100 2100 

Inre bredd  (mm) 1340 1640 1940 2240 

Inre djup  (mm) 1340 1640 1940 2240 

Inre höjd  (mm) 1940 1940 1940 1940 

Volym (m3) 3.48 5.22 7.3 9.73 

Hyllor (nivåer) 4 4 4+4 4 

Hylldjup (mm) 398/488 398/488 398/488 398/488

Hyllarea (m2) 3.3 5.9 7.9 9.4

Anslutningseffekt (W) 720 720 720 720

Spänning 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Låsbart dörrhandtag med en självlysande akut 
inlåsningsfrigöring

Kombinerad digital temperaturskärm med inbyggda styrfunktioner

Porkkas modulära kylrumhyllsystem är  
mycket praktiskt och enkelt att rengöra. 
Standardhylleveransen innehåller  
diskmaskinssäkra polykarbonatinlägg 
(livsmedelssäkra) i fyra (4) nivåer samt 
stödmaterial.

Alla modeller finns även med 
R290

REFRIGERANT



Porkka Finland Oy är en internationellt erkänd 
tillverkare av kyl-, förvarings- och  
serveringsutrustning

Porkka Finland Oyär en internationellt erkänd tillverkare av kyl-, 
förvarings- och serveringsutrustning. Sortimentet innehåller kyl-, frys- och 
uppvärmningsalternativ och våra kunder utgörs främst av storkök, restauranger, 
hotell, industrianläggningar, sjukhus, laboratorier och dagligvaruhandeln runt 
om i Europa.

Företagets huvudsakliga marknader finns utöver hemlandet, i Skandinavien, 
England, Tyskland,Schweiz, Holland, Belgien, Ryssland och Baltikum. Åttio 
procent av omsättningen genereras av affärsverksamhet utomlands och 
export. En pågående och flexibel utveckling av åtskilliga återförsäljare och 
representanter i utlandet säkerställer vår fortsatta tillväxt.

Porkkas framgång kommer sig av mångårig erfarenhet, en kundinriktad design 
och kontinuerlig produktutveckling.

Porkka Finland Oy tillhör koncernen Huurre Group. Produkter från Porkka och 
Huurre är kända för att vara högkvalitativa och tillförlitliga.

Porkka in Finland   
Soisalmentie 3 
FI-15860 Hollola, Finland 
Tel.  +358 20 5555 12 
Fax  +358 20 5555 497 
e-mail: contact@porkka.com 
www.porkka.com

Porkka in Sweden      
Industrigatan 21 
S-61933 Trosa, Sverige 
Tel. +46 156 348 40 
Fax +46 156 167 50 
e-post: porkka@porkka.se 
www.porkka.se 

Porkka in Norway      
Lensmannslia 30 
N-1386 Asker, Norge 
Tel. +47 66 98 77 77 
Fax +47 66 98 77 88 
e-post: salg@porkka.no 
www.porkka.no 

Porkka in UK     
29B Greenhill Crescent 
Watford Business Park, Watford 
Hertfordshire, WD18 8YB, UK 
Tel.  +44 1923 23 36 75 
Fax  +44 1923 80 57 17 
e-mail: sales@porkka.co.uk 
www.porkka.co.uk 

 märkta produkter. Tillverkaren förbehåller sig rätten att genom kontinuerlig forskning och 
utvecklingändra tekniska specifikationer och design utan föregående meddelande.

Porkka Finland Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
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