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  LGT 3725 

MediLine 

 

 

 

Wanneer gewoon koud niet genoeg is 

De Liebherr LGT 3725 Mediline vrieskist biedt ruim 360 liter inhoud met een temperatuurbereik van -10°C tot -45°C. De 

vriestemperatuur wordt digitaal op 0,1°C nauwkeurig getoond en iedere 2 minuten worden tijd, datum en temperatuur exact 

geregistreerd. 

 

 

 

 

Behuizing / Kleur deur Wit / Wit 

Kleur frame wit 

Materiaal deur/deksel Staal 

Materiaal zijwanden Staal 

Bruto inhoud totaal 350 l 

Netto inhoud totaal 332 l 

Netto inhoud vriesdeel 332 l 

Energieverbruik per jaar 1069 kWh 

Energiekosten per jaar € 235,- 

Geluidsniveau 55 dB(A) 
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Afmetingen 

Hoogte 90,5 cm 

Breedte 137,9 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 78,7 cm 

Interieurhoogte 65 cm 

Interieurbreedte 117 cm 

Interieurdiepte 50 cm 

Capaciteit Cryohouders (h 604) 18 

Capaciteit Cryohouders (h 222) 3 

Capaciteit Cryo-boxen 210 

Max hoogte Cryohouder 650 mm 

Max hoogte Cryohouder boven compressor   380 mm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 68 kg / 82 kg 

Hoogte verpakking  1025 mm 

Breedte verpakking 1452 mm 

Diepte verpakking 851 mm 

 
Vriesdeel 

Vriessysteem Statisch 

Ontdooisysteem vriesdeel Handmatig ontdooien 

Instelbereik temperatuur vriezen  -10°C tot -45°C 

Maximale fluctuatie vriesdeel   2,2 °C 

Gradient vriesdeel 4,3 °C 

 
Overige 

Greep Aluminium  profielgreep 

Lengte aansluitsnoer 280 cm 

Display Digitaal temperatuurdisplay 

Soort bedieningspaneel Druktoets 

Positie display buitenzijde digitaal 

Temperatuuralarm Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Alarm bij stroomuitval  bij einde 

stroomuitval Geschikt voor SmartMonitoring  

 Ja 

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor Ja 

Slot Ja 

Materiaal interieur Aluminium, wit gecoat 

Isolatie  100 - 100 

Stelpoten in hoogte verstelbaar 4 

Kalibratie 1 punt kalibratie 

Opslaan MIN/MAX temperaturen Ja 

Alarmgrenzen instelbaar Ja 

Registratie alarmmeldingen Ja 

Interface RS 485 

Potentaalvrij contact Ja 

Verwarmde wanden Ja 

 
Accessoires 

Max aantal manden 13 RS 485 converter inclusief software 9590387  

Verlichting vriesdeel LED verlichting Alarmmelder bij stroomuitval 6133667  

Balansdeksel Ja NTC temperatuurvoeler 9590407  

Dooiwaterafvoer Ja Draadmand 7113627  
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