
Assortimentsoverzicht
Koelkasten, koelboxen en  
AiroSensor



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. 

Naast de koelkasten bieden wij ook een 
assortiment aan loggers, koelboxen en 
mini koelkasten. Met name de AiroSensor 
biedt toegevoegde waarde in uw 
temperatuursregistratie.

Heeft u vragen over ons assortiment?
U kunt dan contact opnemen met onze 
Customer Service via cs@spruyt-hillen.nl 
of (030) 281 44 11 of uw Account Manager.

Koelkasten van 
Spruyt hillen



Koelkasten van 
Spruyt hillen

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 gecertificeerde medicijnkoelkast 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.
De DIN norm is geen verplichting maar een richtlijn voor medicijnkoelkasten.



Apotec 19881
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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 en een basic lijn zonder DIN norm. 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 met 
geïsoleerde glasdeur als met een kunststof deur 
verkrijgbaar. Het 236 liter model alleen met een 
kunststof deur.



Apotec 19860
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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



MKUv 1610
Artikelnr. : 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 
Artikelnr. : 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 : 5°C

BPV ®BPV

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

  Hoogwaardig interieur

  Duurzame koelkast

  Rvs laden

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. 
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. 



MediKS 360 10S IGT
Artikelnr. : 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 : 5°C

MediKS 540 8S
Artikelnr.  :   211019
Bruto inhoud  :  540 liter 
Deur  :  kunststof 
Rooster/lades  :  8 rvs lades 
Norm  :  DIN 58345 
Maat (h x b x d)  :  1640 x 730 x 750 mm 
Energieverb. per jaar  :  305 kWh 
Temperatuurbereik  :  5°C

MediKS 360 8S IGT
Artikelnr. : 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 : 5°C

MediKS 360 10S 
Artikelnr. : 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 : 5°C



MKv 3913
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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

Liebherr

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

  Breed assortiment

  Snelle levering

  Lage kosten

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. Hoogwaardige materialen tot in detail 
afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische 
besturingen en een milieuvriendelijk productieproces 
garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit. 



LKv 3913
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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
Artikelnr. : 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



LGUex 1500
Artikelnr. : 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

Draagrooster 7112313
Artikelnr. :  210273

AluCool
Artikelnr. :  210284

 Koelkast kunststof inzetbak
Artikelnr. :  200671

Accessoires



Passieve koelboxen die voldoen aan de hoogste eisen.
Een perfecte oplossing om kostbare geneesmiddelen 
gekoeld te vervoeren.

Dometic Cool Ice koelboxen

WCI 13
Artikelnr. :  211035
Gewicht :  2,8 kg
Opbergruimte :  13 l
Inhoudsmaat (h x b x l) : 252 x 163,3 x 308,3 mm

WCI 33
Artikelnr. :  211036
Gewicht :  5,7 kg
Opbergruimte :  33 l
Inhoudsmaat (h x b x l) : 319,0 x 280,5 x 320,5 mm

WCI 55
Artikelnr. :  211037
Gewicht :  9,3 kg
Opbergruimte :  55 l
Inhoudsmaat (h x b x l) : 327 x 380 x 445 mm

  Zeer lage warmteopname

  Kwalitatief hoogwaardig, uv-bestendig kunststof

  Solide constructie dankzij “naadloze” productie

  Roestvrijstalen scharnierpennen

  Eenvoudig te reinigen

  Leverbaar in 3 maten; 13 liter, 33 liter en 55 liter

   Inclusief comfortabele schouderband (WCI 13 en WCI 33)

dometic.com

Compressortechnologie  Energielabel: A+

Temperatuur: Vast ingesteld op +5 oC Geluidsniveau: 42 dB

Geschikt voor permanente opslag (Met DIN58345 certificaat) van vaccins en medicijnen

Heeft een lager energieverbruik dan absorptie koelingen

• Drie uitschuifbare RVS lades met front • Led  interieurverlichting • Noodaccu t.b.v. temperatuurmeting

• Digitaal display in de deur • Interieurventilator     gedurende 12 uur bij stroomstoring

• Akoestisch deur open alarm • Slot met twee sleutels • Aansluiting voor externe alarmfunctie

• Visueel + akoestisch alarm • Optioneel: ophangbeugel • Veiligheidsthermostaat (antivries)

    bij stroomstoring

MINICOOL HC 302 / HC 502
DIN GECERTIFICEERD

SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 / HC 502 - DIN

SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 - DIN

SPECIFICATIES MINICOOL HC 502 - DIN

Volume: 29 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 580 x 422 x 450

Art. nr.: 9105204421

Volume: 43 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 592 x 486 x 494

Art. nr.: 910504425

TECHNISCHE

KENMERKEN

OVERIGE

KENMERKEN

KENMERKEN

KENMERKEN

TÜV certificaat

TÜV certificaat



Bij uitstek geschikt voor in de nachtsluis voor uw in-
night leveringen maar uiteraard ook geschikt voor 
onder de balie of op een afdeling. Met de Minicool 
koelkasten heeft u nog meer grip op uw coldchain.

  Geschikt voor permanente opslag

  Uitschuifbare lades van RVS

 Energiezuinig

dometic.com

Compressortechnologie  Energielabel: A+

Temperatuur: Vast ingesteld op +5 oC Geluidsniveau: 42 dB

Geschikt voor permanente opslag (Met DIN58345 certificaat) van vaccins en medicijnen

Heeft een lager energieverbruik dan absorptie koelingen

• Drie uitschuifbare RVS lades met front • Led  interieurverlichting • Noodaccu t.b.v. temperatuurmeting

• Digitaal display in de deur • Interieurventilator     gedurende 12 uur bij stroomstoring

• Akoestisch deur open alarm • Slot met twee sleutels • Aansluiting voor externe alarmfunctie

• Visueel + akoestisch alarm • Optioneel: ophangbeugel • Veiligheidsthermostaat (antivries)

    bij stroomstoring

MINICOOL HC 302 / HC 502
DIN GECERTIFICEERD

SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 / HC 502 - DIN

SPECIFICATIES MINICOOL HC 302 - DIN

SPECIFICATIES MINICOOL HC 502 - DIN

Volume: 29 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 580 x 422 x 450

Art. nr.: 9105204421

Volume: 43 liter

Buitenmaten (h x b x d in mm): 592 x 486 x 494

Art. nr.: 910504425

TECHNISCHE

KENMERKEN

OVERIGE

KENMERKEN

KENMERKEN

KENMERKEN

TÜV certificaat

TÜV certificaat

MiniCool HC 302 
Artikelnr. : 210914
Bruto inhoud : 29 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 3 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 580 x 422 x 450 mm
Energieverb. per jaar : 153 kWh
Temperatuurbereik : +5°C

MiniCool HC 502
Artikelnr. : 210915
Bruto inhoud : 43 liter  
Deur : kunststof
Rooster/lades : 3 rvs lades
Norm : DIN 58345
Maat (h x b x d) : 592 x 486 x 494 mm
Energieverb. per jaar : 160 kWh
Temperatuurbereik : +5°C

Dometic mini koelkasten

Naast de CoolFreeze koelboxen heeft Spruyt hillen 
ook DIN58345 mini koelkasten in het assortiment. 





Temperatuurregistratie is 
belangrijk in de apotheek
In uw medicijnkoelkast zijn kostbare geneesmiddelen opgeslagen. Niet voor 
niks is temperatuurregistratie een belangrijk onderwerp bij IGJ, 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. 

De meest laagdrempelige en voordelige oplossing zijn de Lascar en de 
Dostmann logger (210788). Beide loggers registreren feilloos de temperatuur 
en geven door middel van een knipperend LED-lampje 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 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. 



Een innovatieve totaaloplossing voor de registratie 
van temperatuur en beweging in medicijnkoelkasten, 
vriezers, ruimtes en tijdens transport.

De voordelen van de AiroSensor
  Geen dataverlies door opslag van uw data in de cloud

  Alarm via sms en/of email bij overschrijding grenswaarde temperatuur 
of het offline raken van uw AiroSensor of AccessPoint

  Veiligheid boven alles; geen Wifi netwerk nodig

  Geen kalibratiekosten meer; zelf kalibreerbaar conform LNA procedure 
AP05-1 (protocollen en stappenplan beschikbaar)

  Levensduur batterij 10 jaar of 1.000.000 metingen

  Toepasbaar binnen de GDP richtsnoeren (Registraties  
ook tijdens transport)

  Onbeperkt aantal AiroSensors op één AccessPoint

AiroSensor

Specificaties AiroSensor Temp only
RF frequentie  868 MHz

RF bereik Tot 100 meter buitenshuis (zonder antenne)
 Tot 600 meter buitenshuis (met antenne)

Behuizing  PC-ABS beschermings classificatie: IP67

Levensduur batterij Tot 10 jaar of 1.000.000 metingen @5 minuut interval 

Bewegingsdetectie  3 assig, gevoeligheid 0G - 16G

Temperatuur Werkzaam bereik: -40°C tot 70°C 
 Nauwkeurigheid: Max. ±0.10°C (0°C tot 70°C) 
 Nauwkeurigheid: Max. ±0.15°C (-40°C to 0°C) 
 Stabiliteit op lange termijn: ≤ 0.01°C /jaar

Data logger 15.000 temperatuurs- en luchtvochtigheidsmetingen

Standaarden/certificaties   EN12830, class 1, storage & transport, Climatic 
environment type: D CE, EN300328, EN55022

Afmeting  zonder behuizing met behuizing  
 41 mm (l) 41 mm (l)
 32 mm (b)  33 mm (b)  
 22 mm (h)  24 mm (h)

Meer weten over de 
mogelijkheden van 

de AiroSensor? Neem 
contact op met uw 

Account Manager of 
onze customer service 

via 030-281 44 11 of  
cs@spruyt-hillen.nl 



Tel. (030) 281 44 11 • cs@spruyt-hillen.nl • www.spruyt-hillen.nl

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
 Zet- en drukfouten voorbehouden. 


