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SVN1790 
Cuptor cu ventilație naturală 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD DESCRIERE 
40-300-100 Cuptor histologie 

 

  

Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) din Clasa A, 
Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271486 
Basic UDI: 080341202W02079014DC 

  
 
 
Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
          Fișa tehnică a produsului  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Data publicării: 16/05/2022 
Rev. 001 

Cuptor termostatat utilizat pentru uscarea lamelelor și a vaselor de sticlă sau, în general, pentru încălzirea rapidă a materialelor 
de laborator. 

 
CARACTERISTICI DIMENSIONALE 

 

Dimensiuni totale în mm Dimensiuni cameră internă în mm 

Greutate Lățime Adâncime Înălțime Lățime Adâncime Înălțime 

cca 17 kg 480 380 315 300 300 215 

 
CARACTERISTICI STRUCTURALE 

 Șasiu din tablă de oțel, grosime 15/10, vopsită. 
 2 rafturi perforate extractibile din aluminiu cu grosimea de 20/10, cu înălțime reglabilă pe 6 poziții 
 1 tavă la bază din oțel inoxidabil AISI 304 
 Ușa dotată cu garnitură de etanșare pe tot perimetrul și mâner cu blocare manuală 
 Manetă pentru ventilație interioară 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 Temperatură de lucru reglabilă de la +20 °C până la +100 °C prin termostat electronic cu microprocesor. Precizia de măsurare 
±1,5 °C. Posibilitate de programare a ciclului de histerezis al temperaturii 

 Sistem de măsurare a temperaturii: sondă PT100 în interiorul camerei de încălzire 
 Vizualizarea și modificarea parametrilor de lucru: De la panoul de comandă cu afișaj digital 
 Termostat de siguranță: termostat cu temperatura de lucru de la -4 °C până la +100 °C instalat pe partea din spate a camerei 

de încălzire 
 
Date tehnice 

Conexiuni electrice 
 

Tensiune 230 V~   
Frecvență 50/60 Hz 
Power (Alimentare electrică) 660 W 

Alte conexiuni 
 

Racorduri de apă Nu este necesar 
Aspirare/filtrare vapori Nu este furnizat 

Avertizări și măsuri de precauție 
 

Clasificarea produsului Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical 
în laboratoare profesioniste. 

Observații În caz de accident grav, vă rugăm să informați imediat Bio-Optica Milano 
S.p.A și autoritățile competente. 

 
Accesorii incluse 
 

COD DESCRIERE Cantit
ate 

40-300-150 RAFT PERFORAT EXTRACTIBIL 2 
40-300-151 TAVĂ LA BAZĂ 1 

 
REVIZUIREA DESCRIERE DATA 

001 Regulamentul UE 2017/746 - IVDR actualizare 16/05/2022 
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