
 

Infofiche koelkast Gram Biocompact (op basis van webinar 11/02/2021) 

 

Herbekijk het webinar via deze link.  

 

Alarmen  

Temperatuur vooraf ingesteld op 5°C (limieten 2-8°C). 

Er klinkt een akoestisch alarm wanneer de temperatuur de limieten overschrijdt. Dit alarm kan je 

annuleren via de knop ‘P’ op de koelkast. 

Wanneer de temperatuur lager is dan 2°C schakelt de koelkast automatisch de compressor uit om de 

temperatuur niet verder te laten dalen.  

De deur is zelfsluitend (wanneer niet verder open dan 90°). Er is eveneens een akoestisch deuralarm, 

wanneer de deur langer dan 1 minuut geopend blijft.  

Er is een melder aanwezig voor stroomuitval (in het stopcontact). Deze geeft alarm wanneer de 

spanning wegvalt.  

Een handleiding wordt met de koelkast meegeleverd (groen boekje). De fiche over de alarmcodes zal 

worden rondgestuurd en beschikbaar gesteld op o.m. de Sharepoint voor vaccinatiecentra.  

De knoppen ‘1’ t.e.m. ‘5’ hebben geen functie voor gebruik, enkel voor onderhoud.  

 

Veiligheid 

Er is een slot voorzien op de koelkast.  

 

Temperatuurlogging 

Met de knoppen ‘+’ en ‘-‘ kan men de hoogste en laagste temperatuur controleren (sinds de laatste 

reset na bv. alarm). Deze logging is gebaseerd op de interne logger van de koelkast zelf, niet de 

externe logger.  

Temperatuursloggers voorzien door de Vlaamse overheid: 

- USB-logger Medifridge®: regelmatig uit te lezen via usb, genereert pdf-rapport van 

temperatuurlogging 

- Wifi-logger Lascar®: genereert rapport via app (computer of smartphone) 

 

Defecten 

Bij defect blijft de koelkast (goed gevuld en op 5°C) ongeveer 55 minuten zijn temperatuur 

behouden.  

Een telefoonnummer van de installateur hangt op de zijkant van de koelkast.  

https://fridina-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mhageman_fridina_nl/EW1KmH7V5LJIg1IIpisGO9cB5PQUs8S4uNsUNoZOT28AQQ?e=kO7RjA


 

Het is echter bij defect zo snel mogelijk de vaccins over te brengen naar een andere koelkast en de 

Vlaamse overheid te verwittigen via beschermingsmiddelen@vlaanderen.be. Zij zorgen dan voor een 

snelle vervanging.  

 

Veelgestelde vragen 

- De temperatuur blijft op zes graden staan na het installeren?  
o Is de koelkast zojuist aangezet/volgeladen? 

▪ Zo ja? Weergave temperatuur is buffervloeistof, deze heeft langere tijd nodig om 
op temperatuur te komen. 

o Indien temperatuurverschil blijft, maar wel binnen alarmgrenzen bericht sturen aan: 
maku@gram-bioline.com 

 
- Display blijft knipperen? 

o Indien er geen alarmmelding te zien is, enkel knipperen van display, kan men door – en + 
toets gedurende enkele seconden tegelijkertijd in te duwen het knipperen annuleren. 

o In geval van blijvende alarmmelding neem contact op via onderstaande contactgegevens.  
 
- De stroomuitvalmelder gaat af bij het verplaatsen van de stekker? 

o Controleer of de stekkers goed vastzitten. Het alarm gaat af indien de koelkast geen 
stroom heeft.  
 

- De koelkast geeft een andere temperatuur aan dan de logger? 
o De koelkast werkt met hele graden en niet met cijfers achter de komma (dus met 

afronding).  
o Indien temperatuurverschil meer dan 1 graden blijft, maar wel binnen alarmgrenzen, 

bericht sturen aan: maku@gram-bioline.com 
 

- Wij willen graag een (extra) setje sleutels ontvangen? 
o Onderin de koelkast zit een setje met twee sleutels (het kan zijn dat deze onder de 

papieren ligt) 
o Indien er een (extra) setje sleutels gewenst is, of indien er sleutels kwijt zijn. Kunnen we 

deze vanaf heden (tegen een gering) tarief naleveren.  
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