
TECHNIEK

Assortimentsoverzicht 

Koelkasten 





DIN 58345 norm medicijnkoelkast
DIN staat voor ‘Deutsches Institut für Normung’ (Duitse nationale normeringsinstantie). 

Het DIN vaardigt in Duitsland geldige normen uit. DIN 58345 is de norm voor een 

medicijnkoelkast die wordt gebruikt om medicijnen bij een temperatuur van +5°C op 

te slaan. DIN 58345 geeft de laatste technologische vorderingen weer en stelt precies 

geformuleerde eisen vast in relatie tot medicijnkoelkasten.

Een DIN 58345 gecertificeerd apparaat moet onder andere voldoen aan:

•  Eenvoudig te reinigen

•  Geen temperatuurafwijking vanwege kapot deurrubber na 50.000 deuropeningen

•  Belastbaarheid draagroosters minimaal 100 kg/m2

•  Alarm gedurende minimaal 12 uur bij stroomonderbreking

•  Optisch en akoestisch alarm voor te hoge (+8°C) en te lage (+2°C) temperatuur

•  Veiligheidsthermostaat ter voorkoming temperatuur onder +2°C

•  Externe temperatuurvoeler

•  Geluidsniveau < 60 dB(A)

Voor de opslag van geneesmiddelen adviseert Spruyt hillen DIN 58345 

medicijnkoelkasten

Koelkasten van Spruyt hillen
Spruyt hillen levert een breed assortiment aan koelkasten. In 

deze brochure hebben wij weergegeven waar het assortiment uit 

bestaat en welke keuzes wij u kunnen bieden. 

Aangezien een koelkast niet uit een brochure of website wordt 

verkocht kunt u uiteraard contact met onze customer service 

opnemen voor advies en verdere toelichting op ons assortiment. 

Naast de koelkasten bieden wij ook een assortiment aan loggers. 

Met name de AiroSensor biedt toegevoegde waarden in uw 

temperatuursregistratie.

  



�	Apotec 19881
Artikel nr. : 209769
Bruto inhoud : 335 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 9 kunststof lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1730 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 446 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C

			Apotec 19861 �
Artikel nr. : 208239
Bruto inhoud : 335 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 9 kunststof lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1730 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 330 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C

Apotec
De Apotec koelkasten worden in het Duitse Hilscheid door de firma 
Wepa omgebouwd op basis van de bekende Liebherr koelkasten. 
Hierdoor wordt meerwaarde geboden door een scherpe prijs en 
toevoeging van kunststof lades. 

�	Voordelig

�	Kunststof lades

�		5 jaar garantie op 
medicijnkoelkast,  
basismodel 2 jaar

Apotec koelkasten zijn beschikbaar in 2 lijnen. Een lijn 

geschikt voor het opslaan en bewaren van medicatie in een 

koelkast op basis van de DIN 58345 norm, alsook een basic 

lijn waar de DIN norm niet van toepassing op is. De Apotec 

koelkasten worden naar wens geleverd met 9 of 5 kunststof 

lades.

Spruyt hillen levert modellen van 335 liter en van 236 liter. 

De 335 liter modellen zijn zowel geïsoleerde glasdeur als met 

een kunststof deur verkrijgbaar. Het 236 liter model alleen 

met een kunststof deur.



�	Apotec 19860
Artikel nr. : 209839
Bruto inhoud : 236 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 5 kunststof lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1320 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 235 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C

�Apotec Basic 19863
Artikel nr. : 209852
Bruto inhoud : 335 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 9 kunststof lades
Norm : 
Maat (h x b x d) : 1645 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 330 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C

Apotec Basic 19885 �
Artikel nr. : 210269
Bruto inhoud : 335 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 9 kunststof lades
Norm : 
Maat (h x b x d) : 1645 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 446 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C

Apotec Basic 19862 �
Artikel nr. : 209842
Bruto inhoud : 236 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 5 kunststof lades
Norm : 
Maat (h x b x d) : 1255 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 235 kWh
Temperatuurbereik : 2°C tot 15°C



BPV

�	MKUv 1610
Artikel nr. : 209946
Bruto inhoud : 141 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 3 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 820 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 273 kWh
Temperatuurbereik : 5°C

		MediKS 360 8S   �
Artikel nr. : 200590
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 8 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1640 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 290 kWh
Temperatuurbereik : 4°C tot 18°C

De gepatenteerde cross-flow ventilatie zorgt voor een zeer 

homogene temperatuur in de koelkast. BPV levert alleen 

koelkasten met de DIN 58345 norm welke in de basis zijn 

gemaakt door Liebherr en door BPV worden aangepast. 

Met BPV kiest u voor kwaliteit en duurzaamheid. Spruyt 

hillen levert modellen van 360 liter en van 141 liter. Beide 

afmetingen zijn met zowel geïsoleerde glasdeur als met een 

kunststof deur verkrijgbaar. BPV kenmerkt zich door de hoge 

kwaliteit interieurs en rvs lades.

�		Hoogwaardig  
interieur

�	Duurzame koelkast

�	Rvs laden

BPV-koelkasten bieden bewezen technologie en nieuwe individuele 
oplossingen. De staande en onderbouw koelkasten beschikken over unieke 
technische oplossingen. 

BPV ®



MediKS 360 10S IGT
Artikel nr. : 204463
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 10 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1640 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 370 kWh
Temperatuurbereik : 4°C tot 18°C

�	MediKS 360 8S IGT
Artikel nr. : 204753
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 8 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1640 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 370 kWh
Temperatuurbereik : 4°C tot 18°C

		MediKS 360 10S �
Artikel nr. : 200591
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 10 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1640 x 600 x 610 mm
Energieverb. per jaar : 290 kWh
Temperatuurbereik : 4°C tot 18°C



Liebherr

�	Breed assortiment

�	Snelle levering

�	Lage kosten

�	MKv 3913
Artikel nr. : 209666
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 5 roosters
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1840 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 480 kWh
Temperatuurbereik : 5°C

					MKv 3910 �
Artikel nr. : 209768
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 5 roosters
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 1840 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 309 kWh
Temperatuurbereik : 5°C

Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, 

moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en 

een milieuvriendelijk productieproces garanderen de 

spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit. De Liebherr koelkasten 

zijn verkrijgbaar met en zonder DIN 58345 norm. Spruyt hillen 

levert modellen van 360 liter en van 141 liter. Indien gewenst 

kunnen Lieberr koelkasten met Alucool lades uitgerust 

worden. 

Als koel- en vriesspecialist en de koelstandaard in de markt, ontwikkelt 
Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort, 
bedieningsgemak en energiebesparing.



�	LKv 3913
Artikel nr. : 209656
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 5 roosters
Norm : 
Maat (h x b x d) : 1840 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 480 kWh
Temperatuurbereik : 3°C tot 8°C

�	MKUv 1613
Artikel nr. : 209928
Bruto inhoud : 141 liter  
Deur : glas
Rooster/lades : 3 roosters
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 820 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 369 kWh
Temperatuurbereik : 5°C

                    LKv 3910 �
Artikel nr. : 209869
Bruto inhoud : 360 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 5 roosters
Norm : 
Maat (h x b x d) : 1840 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 309 kWh
Temperatuurbereik : 3°C tot 8°C

               MKUv 1610 �
Artikel nr. : 209643
Bruto inhoud : 141 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 3 roosters
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 820 x 600 x 615 mm
Energieverb. per jaar : 273 kWh
Temperatuurbereik : 5°C



�	AluCool
 Artikel nr.: 210284

�		Koelkast kunststof 
inzetbak

 Artikel nr.: 200671

			 Draagrooster �
                       7112313
 Artikel nr.: 210273

			  LGUex 1500 �
Artikel nr. : 210281
Bruto inhoud : 139 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 3 roosters/1 korf
Norm : 
Maat (h x b x d) : 600 x 615 x 820 mm
Energieverb. per jaar : 335 kWh
Temperatuurbereik : -9°C tot -26°C



 Coolfreeze CDF 18 �

 Coolfreeze CDF 46 �

�	Coolfreeze CDF 36

Artikelnr. : 210852
Gewicht : 11.5 kg
Opbergruimte : 18 liter
Spanning : 12/24 V DC

Artikelnr : 210854
Gewicht : 20 kg
Opbergruimte : 39 liter
Spanning : 12/24 V DC

Artikelnr. : 210853 
Gewicht : 17 kg
Opbergruimte : 31 liter
Spanning : 12/24 V DC

Mobiel koelcomfort op een 
betaalbare manier

Compressortechnologie en een slanke vormgeving, zijn dé ingrediënten van de Dometic 

CoolFreeze compressor koelboxen. Het mobiel koelen of vriezen van geneesmiddelen 

wordt vereenvoudigd en is met de CoolFreeze koelboxen in alle omstandigheden mogelijk. 

De koelboxen leveren een uitstekende koelprestatie ’s bij een minimaal stroomverbruik, 

ongeacht de omgevingstemperatuur. 

De temperatuursrange is instelbaar van -15°C tot +10°C graden. Hierdoor zijn de koelboxen 

bij uitstek geschikt voor het gebruik in de zomer in een niet gekoeld voertuig. In combinatie 

met de AiroSensor heeft u hiermee grip en controle op uw cold chain.



Temperatuurregistratie is 
belangrijk in de apotheek

In uw medicijnkoelkast zijn kostbare geneesmiddelen opgeslagen. Niet 
voor niks is temperatuurregistratie een belangrijk onderwerp bij IGZ, wordt 
het beschreven in de GDP richtsnoeren en heeft het LNA een procedure 
beschreven. Om er zeker van te zijn dat uw administratie op orde is, bieden wij 
u twee oplossingen. 

Lascar logger

Dostmann logger

De meest laagdrempelige en voordelige oplossing 

is de Lascar en de Dostmann logger (210788). Beide 

loggers registreren feilloos de temperatuur en 

geven door middel van een knipperend LED-je of 

een geluidssignaal aan als er een overschrijding is 

van de door u ingestelde waarde. De verzamelde 

data uit de logger kunt u via de USB aansluiting 

op uw PC uitlezen en deze data toevoegen aan uw 

administratie. 

De tweede oplossing is de AiroSensor. De 

AiroSensor is een innovatieve totaaloplossing voor 

de registratie van temperatuur, luchtvochtigheid 

en beweging in medicijnkoelkasten, vriezers, 

ruimtes en tijdens transport. Het AiroSensor 

systeem geeft u proactief een melding (via email 

en/of sms) als de door u ingestelde waarde 

wordt overschreden. Met de zeer uitgebreide 

instelmogelijkheden van het systeem kunt u vrij 

eenvoudig het systeem inregelen zoals u dat 

wenst. 

Kijk voor de uitgebreide informatie op 

www.spruyt-hillen.nl/techniek temperatuur- en 

dataloggers

AiroSensor





Zet- en drukfouten voorbehouden. 

www.spruyt-hillen.nl

Tinbergenlaan 1    3401 MT IJsselstein    Postbus 46    3400 AA IJsselstein   T 030 281 44 11     F 030 281 44 44    E algemeen@spruyt-hillen.nl

Waarom een koelkast 
van Spruyt hillen? 

�		Gratis retourname 
“oude” koelkast

�		Gratis levering  
en installatie

�			Breed  
assortiment 

�			Gunstig geprijsd 

�			Deskundig advies
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