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Vrieskou voor uw licht ontvlambare producten 

De Liebherr LGex 3410 in explosieveilige uitvoering biedt 310 liter vriesruimte met een temperatuurbereik van -9°C tot -30°C. 

Uitvoering met dubbel alarm en potentiaalvrij contact, de hoogste en laagste temperaturen zijn maximaal 40 dagen op het 

display af te lezen. 

 

 

 

 
 

Behuizing / Kleur deur Wit / Wit 

Materiaal deur/deksel Staal 

Materiaal zijwanden Staal 

Bruto inhoud totaal 310 l 

Netto inhoud totaal 284 l 

Netto inhoud vriesdeel 284 l 

Energieverbruik per jaar 478 kWh 

Energiekosten per jaar € 105,- 

Geluidsniveau 45 dB(A) 

Klimaatklasse 7 
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Afmetingen 

Hoogte 184 cm 

Breedte 60,1 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 61,8 cm 

Diepte bij 90° geopende deur 118,8 cm 

Breedte bij 90° geopende deur 64 cm 

Tussenbouwbaar Ja 

Plaatsbaar tegen muur Ja 

Interieurhoogte 158,7 cm 

Interieurbreedte 42 cm 

Interieurdiepte 40 cm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 86 kg / 91 kg 

Hoogte verpakking  1897 mm 

Breedte verpakking 615 mm 

 
Overige 

Soort Design HardLine 

Deur zelfsluitend Ja 

Deurscharniering Rechts, wisselbaar 

Greep Hevelgreep 

Verwisselbaar deurrubber Ja 

Lengte aansluitsnoer 280 cm 

Materiaal draagplateau vriesdeel  Verdamperplaten 

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 

Diepte verpakking 709 mm Bruikbare diepte draagplateau in mm  400 mm 
  Doorvoermogelijkheid temperatuursensor  Ja 

Vriesdeel 

Vriessysteem 
 

Statisch 

Slot 

Materiaal interieur 

 Ja 

Kunststof wit 

Ontdooisysteem vriesdeel Handmatig ontdooien Isolatie  77 - 65 

Instelbereik temperatuur vriezen -9°C tot -30°C Stelpoten in hoogte verstelbaar  2 

Aantal vriesladen 

Maximale fluctuatie vriesdeel 

Gradient vriesdeel 

Afmeting vrieslade in mm (h/b/d) 

Afmeting onderste vrieslade in mm 

(h/b/d) 

Aantal draagplateaus vriesgedeelte 

8 

4,2 °C 

6,9 °C 

156 x 445 x 404 mm 

165 x 445 x 257 mm 

8 

Kalibratie 

Opslaan MIN/MAX temperaturen 

Alarmgrenzen instelbaar 

Registratie alarmmeldingen 

Interface 

Potentaalvrij contact 

 1 punt kalibratie 

Ja 

Ja 

Ja 

RS 485 

Ja 

Max aantal manden 8 Extra kenmerk 1  Vonkvrij interieur 

Belastbaarheid plateaus vriesdeel 24 kg    

Aantal laden met vakhoogte 185 mm Accessoires   

Maximale vakhoogte 185 mm Rollenrails 9590380  
  Retrofit temperatuurvoeler 9590145  
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