
Import en distributie 
uitsluitend via:

Barkey warming center II

Verwarmingskast voor
infusies en textiel

Barkey warming center II – mobiele warmte voor infusies en textiel 
volgens uw vereisten.

• Instelbaar temperatuurbereik van +35°C 

 tot +55°C

• Hoge energie-efficiëntie

• Gebruiksvriendelijke mobiliteit

• Grote capaciteit

• Eenvoudig in gebruik

• Alarm bij een te hoge temperatuur

• Batterijen gevoed display (optioneel)

• Scheidingssysteem voor lades (optioneel)

Voordelen in een oogopslag

Lade met scheidingssysteem
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 Overtemperatuur alarm

• Elektronisch en mechanisch alarm bij een te 
 hoge temperatuur
• Alarm als een lade langer dan 1 minuut 
 open staat

 Optionele accessoires

• Datalogger
• Scheidingssysteem om flessen te 
 beschermen
• Batterijen gevoed display

Barkey warming center II
230 V 50/60 Hz of 100-120 V 50/60 Hz
220 W/230V of 230W/100-120V
< 1,5 W
Instelbaar van +35°C tot +55°C
+39°C
NIMH, 6 VDC, 2.100 mAh
40 flessen elk met 1.000 ml
59 kg

Product
Stroomvoorziening 
Stroomverbruik
Stand-by
Ingestelde temperatuur 
Defaultwaarde 
Batterij type (optioneel) 
Typische capaciteit 
Leeg gewicht

Externe afmetingen
Formaat lade (intern) 
Lades

Laadcapaciteit per lade
Beschermingsgraad 
MDD classificatie 
Certificering
Barkey is gecertificeerd

529 x 912 x 698 mm (BxHxD)
365 x 275 x 410 mm (BxHxD) 
Aluminium/roestvrij staal met 
geperforeerde basis, soft-close
max. 22 kg
I, beschermde aardeaansluiting
IIa
CE 0123
DIN EN ISO 13485

Barkey warming center II

Temperatuurbereik: +35°C tot +40°C (infusies)

Temperatuurbereik: +41°C tot +55°C (textiel)

 Hoge energie-efficiëntie

Hoge energie-efficiëntie door intelligente 
verwarmingstechniek en energiebesparende 
isolatie – leidt tot 50% tijdsbesparing bij het 
verwarmen van vloeistof in vergelijking met 
het vorige model.

40 infusie flessen (1000 ml flessen met een 
starttemperatuur van +21°C) worden binnen 
ong. 8 uur verwarmd tot +37°C.

 Gebruiksvriendelijke mobiliteit

Dankzij de grote transportgreep aan de 
achterzijde en vier stabiele rolwielen (2 met 
blokkeerremmen).

 Grote capaciteit

Elk van de 2 stabiele lades biedt ruimte voor 
20 ovale 1000 ml of 18 ronde 1000 ml flessen 
en kunnen een gewicht tot 22 kg aan.

Het uittrekken van de lade blokkeert mecha-
nisch voor een veilig gebruik.


