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SVN1790 
Estufa de ventilação natural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
40-300-100 Estufa para histologia 

 
 

  

Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271486 
Basic UDI: 080341202W02079014DC 

  
 
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Estufa regulada por termostato utilizada para obter a secagem das lâminas, a secagem dos artigos de vidro ou, em geral, o 
aquecimento rápido de material de laboratório. 

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSÕES 
 

Dimensões em mm Dimensões da placa de secagem das lâminas em mm 

Peso Largura Profundidade Altura Largura Profundidade Altura 

cerca de 17 kg 480 380 315 300 300 215 

 
CARACTERÍSTICAS DE FABRICO 

 Chassis em chapa pintada, espessura 15/10 
 2 prateleiras perfuradas em alumínio, espessura 20/10, extraíveis, de altura regulável em 6 posições 
 1 tabuleiro de fundo aisi 304 
 Portinhola vedante com junta ao longo de todo o perfil e pega de bloqueio manual 
 Alavanca para ventilação interna 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 Regulação da temperatura de trabalho: De +20°C a +100°C  através de termostato eletrónico com microprocessador. Precisão 
de leitura ±1,5°C. Possibilidade de definição do ciclo de histerese da temperatura 

 Método de deteção da temperatura: Através da sonda PT100 inserida no interior da câmara de aquecimento 
 Modificação e visualização dos parâmetros de trabalho: Através do painel de controlo com ecrã digital 
 Termostato de segurança: Termostato de -4°C a +100°C instalado na parte posterior da câmara de aquecimento. 

 

Especificações 
 

Ligações elétricas Tensão 230V~   
Frequência 50/60Hz. 
Potência nominal 660 W. 

Outras ligações 
 

Ligações hidráulicas Desnecessárias 
Exaustão dos fumos Ausente 

Advertências e precauções 
 

Classificação do produto O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde. O produto não está classificado como perigoso do 
ponto de vista químico. Não estão previstas advertências e precauções 
particulares para este tipo de produto. 

Recomendações É recomendável, em caso de incidente grave, informar imediatamente a 
Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades competentes 

 

Acessórios fornecidos 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUA
NT  

40-300-150 PRATELEIRA PERFURADA EXTRAÍVEL 2 
40-300-151 TABULEIRO DE FUNDO 1 

 
 

N° REVISÃO MOTIVAÇÃO DATA DE REVISÃO 

001 Adequação ao Regulamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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