
www.koelen.nl 

 

 

Koelkast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LKv 3913 

MediLine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasheldere voordelen 

De Liebherr LKv 3913 Mediline biedt 360 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur 

is voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld. 

 

 

 

Nooit meer ontdooien. 

NoFrost 

Energiezuinige, heldere verlichting. 

LED verlichting, apart schakelbaar 

Deur blijft niet ongemerkt openstaan. 

Deur zelfsluitend 

Hoorbare waarschuwing bij storing. 

Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Altijd geïnformeerd over 

calamiteiten. 

Registratie alarmmeldingen 

Bewaking op afstand. 

Potentiaalvrij contact 

Sneller koelen van producten. 

Dynamisch koelsysteem 

Waarschuwt na stroomonderbreking. 

Alarm na stroomuitval 

Met links- of rechtsdraaiende deur. 

Wisselbare deurscharniering 

Deur kan nooit ongemerkt open blijven. 

Akoestisch deuralarm 

Alarm op bestelling. 

Alarmgrenzen instelbaar 

Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen. 

Verwisselbaar deurrubber 

 

 

Behuizing / Kleur deur Wit / Wit 

Materiaal deur/deksel Isolatieglas 

Materiaal zijwanden Staal 

Bruto inhoud totaal 386 l 

Netto inhoud totaal 332 l 

Netto inhoud koeldeel 332 l 

Energieverbruik per jaar 480 kWh 

Energiekosten per jaar € 106,- 

Geluidsniveau 48 dB(A) 

Klimaatklasse 7 
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LKv 3913 

MediLine 
 

Koelkast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afmetingen 

Hoogte 184 cm 

Breedte 60,1 cm 

Diepte (incl. wandafstand) 61,8 cm 

Diepte bij 90° geopende deur 119,6 cm 

Breedte bij 90° geopende deur 64 cm 

Tussenbouwbaar Ja 

Plaatsbaar tegen muur Ja 

Interieurhoogte 163,5 cm 

Interieurbreedte 44 cm 

Interieurdiepte 43,5 cm 

Netto gewicht / Bruto gewicht 82 kg / 88 kg 

Hoogte verpakking  1897 mm 

Breedte verpakking 615 mm 

Diepte verpakking 709 mm 

 
Koeldeel 

Instelbereik temperatuur koelen +3°C tot +16°C 

Maximale fluctuatie koeldeel  4,7 °C 

Gradient koeldeel 5,6 °C 

Ontdooisysteem koeldeel Automatisch ontdooisysteem 

Koelsysteem  Dynamisch 

Koelsysteem Dynamisch 

Mogelijkheid ventilator uit te schakelen  Ja 

Verlichting koeldeel LED verlichting, apart schakelbaar 

Apart schakelbare interieurverlichting  Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overige 

Soort Design HardLine 

Deur zelfsluitend Ja 

Deurscharniering Rechts, wisselbaar 

Greep Hevelgreep 

Verwisselbaar deurrubber Ja 

Lengte aansluitsnoer 280 cm 

Aantal draagplateaus 6 

daarvan in hoogte verstelbaar 5 

Materiaal draagplateau koeldeel  Kunststof gecoat 

Display Digitaal temperatuurdisplay 

Soort bedieningspaneel Druktoets 

Positie bedieningspaneel Buitenzijde 

Positie display buitenzijde digitaal 

Temperatuuralarm Optisch en akoestisch temperatuuralarm 

Alarm bij stroomuitval  bij einde stroomuitval 

Deuralarm koeldeel Akoestisch deuralarm 

Geschikt voor SmartMonitoring  Ja 

Draagvermogen plateau in kg 45 kg 

Bruikbare diepte draagplateau in mm 420 mm 

Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters 28 cm 

Schaphoogte boven bij gelijke verdeling 20 cm 

Schaphoogte onder bij gelijke verdeling 25 cm 

Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)  13 

Doorvoermogelijkheid temperatuursensor Ja 

Veilgheidsthermostaat Ja 

Slot Ja 

Materiaal interieur Kunststof wit 

Isolatie 40 - 40 

Stelpoten in hoogte verstelbaar 2 

Kalibratie 1 punt kalibratie 

Opslaan MIN/MAX temperaturen Ja 

Alarmgrenzen instelbaar Ja 

Registratie alarmmeldingen Ja 

Interface RS 485 

Potentaalvrij contact Ja 
 

Accessoires 

RS 485 converter inclusief software 9590387  

Rollenrails 9590380  

NTC temperatuurvoeler 9590407  

Draagrooster kunststof gecoat 7113333  
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