
Dane techniczne komory kriogenicznej :.  

  
  

 

 

 

 WYMIARY KOMORY KRIOGENICZNEJ 2-3os.   

1.  Orientacyjne wymiary gabarytowe komory kriogenicznej  

- Szerokość    /przy zamkniętych drzwiach kabiny/  

- Głębokość /z pomieszczeniem technicznym/  

- Wysokość całkowita      

   

2500  

2500-2800  

2600  

  

  

[mm]  

  

2.  Masa komory     1500  [kg]  

 PARAMETRY ELEKTRYCZNE KOMORY KRIOGENICZNEJ     

3.  Znamionowy pobór mocy   3500   [W]  

4.  Zasilanie elektryczne   230V 50Hz  [V/Hz]  

 PARAMETRY TECHNICZNE KOMORY KRIOGENICZNEJ     

5.  Zakres regulacji  temperatury w komorze zasadniczej /regulowany 

przez obsługującego/  

  -100 ÷ -160  [0C]  

6.  Zakres regulacji temperatury w komorze wstępnej /regulowany 

przez obsługującego/  

  -40 -70  [0C]  

7.  Zalecana temperatura w komorze zasadniczej   -120  [0C]  

8.  Zalecana temperatura w komorze wstępnej   - 60  [0C]  

9.  Czas wymrażania komory kriogenicznej /rozruch/*   10 ÷ 20   [min]  

10.  Zakres regulacji czasu przebywania pacjentów w komorze zasadni 

/regulowany przez obsługującego/  

iczej  1 ÷ 3  [min]  

11.  Zakres regulacji czasu przebywania pacjentów w komorze wstęp 

/regulowany przez obsługującego/  

nej  1 ÷ 3  [min]  

12.  Czas automatycznej regeneracji komory kriogenicznej     Do 180  [min]  

 NOMINALNE ZUŻYCIE CIEKŁEGO GAZU KRIOGENICZNEGO*     

13.  Wymrażanie komory kriogenicznej    25÷50  [kg]  

14.  Podczas trwania seansu     2÷2.5  [kg/min]  



(*)Nie uwzględniono instalacji kriogenicznej  łączącej komorę kriogeniczną z kriogenicznym 

zbiornikiem ciekłego gazu kriogenicznego .  

  

 

 WYMIARY KOMORY KRIOGENICZNEJ 4-5os.   

1.  Orientacyjne wymiary gabarytowe komory kriogenicznej  

- Szerokość    /przy zamkniętych drzwiach kabiny/  

- Głębokość /z pomieszczeniem technicznym/  

- Wysokość całkowita      

   

3300  

3000  

2600  

  

  

[mm]  

2.  Masa komory     2000  [kg]  

 PARAMETRY ELEKTRYCZNE KOMORY KRIOGENICZNEJ     

3.  Znamionowy pobór mocy   3500   [W]  

4.  Zasilanie elektryczne   230V/50Hz  [V/Hz]  

 PARAMETRY TECHNICZNE KOMORY KRIOGENICZNEJ     

5.  Zakres regulacji  temperatury w komorze zasadniczej /regulow przez 

obsługującego/  

any  -100 ÷ -160  [0C]  

6.  Zakres regulacji temperatury w komorze wstępnej /regulowany pr 

obsługującego/  

zez  -40 ÷ -70  [0C]  

7.  Zalecana temperatura w komorze zasadniczej   -120  [0C]  

8.  Zalecana temperatura w komorze wstępnej   - 60  [0C]  

9.  Czas wymrażania komory kriogenicznej /rozruch/*   10 ÷ 20   [min]  

10.  Zakres regulacji czasu przebywania pacjentów w komorze zasadni 

/regulowany przez obsługującego/  

czej  1 ÷ 3  [min]  

11.  Zakres regulacji czasu przebywania pacjentów w komorze wstęp 

/regulowany przez obsługującego/  

nej  1 ÷ 3  [min]  

12.  Czas automatycznej regeneracji komory kriogenicznej     Do 180  [min]  

 NOMINALNE ZUŻYCIE CIEKŁEGO GAZU KRIOGENICZNEGO*     

13.  Wymrażanie komory kriogenicznej   45-70  [kg]  

14.  Podczas trwania seansu   4-4.5  [kg/min]  


