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FC1000 
Шкаф за безопасно съхранение на проби 

 

 
 
 
 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ UDI-DI BASIC UDI 
50-100-601 Шкаф за безопасно съхранение на проби със стъклени врати 08034120271646 080341202W02070304BR 

 
 

  

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от Клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 

  
 
 
Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Шкафът е предназначен за безопасно съхранение на хистологични проби във формалин или химикали (киселинни или 
основни) в зависимост от типа на монтирания филтър. 
 

КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Корпус, врати и рафтове от листова стомана с електролитно цинково покритие, дебелина 12/10, с антиацидно 

епоксидно прахово покритие в сиво (цвят RAL 7035). 
 Двойна врата от 6/7 mm многослойно стъкло за предотвратяване на злополуки – с 3 точки на затваряне, със 

заключване и отваряне на 180° за по-лесно преместване на рафтовете. Жълти знаци за опасност в съответствие с 
действащите разпоредби. 

 3 изваждащи се рафта с регулируема височина, оформени като тави, за да задържат течностите в случай на протичане. 
Товароносимост 50 kg. 

 1 долна тава от неръждаема стомана AISI 304, дебелина 12/10, за събиране на случайни течове.  
 Палетизирана основа. 
 4 антистатични, неплъзгащи се регулируеми крачета, позволяващи нивелиране в идеално водоравно положение. 
 Скорост на аспириране 0,50 m/s. 
 Визуална и звукова аларма за отворена врата. Вентилацията работи автоматично на максимална мощност, за да се 

гарантира безопасността на оператора. 
 Дебит 300 m³/h. 
 

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 
Монитор със сензорен екран за управление и визуализиране на всички функции. 
 

                                             
 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 
 Ключ за вкл./изкл. 
 Авариен прекъсвач. 
 Ключ за старт/стоп на аспирацията. 
 Ключ за антибактериалната UV лампа (само с опцията 50-600-051). 
 Регулиране на скоростта на вентилатора чрез лентата за графично визуализиране в проценти. 
 Ключ за бързо регулиране на скоростта на вентилатора, измерено в проценти. 
 Визуална и звукова аларма за насищане на филтъра. 
 Визуална и звукова аларма за отворена врата.  
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 Визуална и звукова аларма за изгоряла UV лампа. 
 Бутон за спиране на звука на алармитe. 
 Задаване на времето за смяна на филтъра. 
 Настройка на времето за автоматично включване и изключване на UV лампата (само с опцията 50-600-051). 
 

СИСТЕМА ЗА АСПИРИРАНЕ/ФИЛТРИРАНЕ 
 
 1 фабрично монтиран безискров електрически вентилатор с регулируема скорост. Защита IP 55. Воден стълб 60 mm. 
 1 филтър за формалин 50-F001 или за разтворители 50-F002 (не е приложен), който се сменя отвътре, лесно и чисто. 
 Отгоре на шкафа е монтиран колектор с ∅ 120 mm за свързване към централната въздуховодна система на болницата. 
 Вентилаторът в горната част осигурява аспирация на изпаренията отдолу нагоре (вижте схемата по-долу). Въздухът се 

пречиства, преминавайки през филтъра под вентилатора, и може да бъде отведен по следния начин: 
 

 
1) ВЕНТИЛАТОР  ФИЛТЪР  ОТВЕЖДАНЕ НАВЪН ПРЕЗ ВЪЗДУХОВОДНА СИСТЕМА БЕЗ АСПИРАЦИЯ (отвеждаща 

тръба с дължина максимум 3 метра и диаметър 120 mm). 
 

2) ВЕНТИЛАТОР  ФИЛТЪР  ОТВЕЖДАНЕ НАВЪН ПРЕЗ ВЪЗДУХОВОДНА СИСТЕМА С АСПИРАЦИЯ. 
 

СХЕМА НА АСПИРАЦИОННАТА СИСТЕМА 
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Технически данни 
 

Размери и тегло Размери (Ш x Д x В) 1000 x 550 x 1975 mm 
Вътрешни размери (Ш x Д x В) 980 x 490 x 1580 mm 
Тегло около 105 kg 
Обем около 180 литра 

Електротехнически данни Напрежение 230 V 
Честота 50 ÷ 60 Hz 
Потребление на енергия 0,09 kW 

Други връзки Хидравлични връзки Неприложимо 
Аварийно захранване Неприложимо 
Отвеждане на изпаренията: Отгоре на шкафа е монтиран колектор с ∅ 120 mm за свързване към 

централната въздуховодна система на болницата. 
Предупреждения и предпазни 

мерки 
 

Класификация на продукта Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба от 
медицински специалисти. 

Забележки В случай на сериозна злополука, молим незабавно да информирате Bio-
Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

 
 
Стандартни компоненти, включени в оборудването 
 

КОД ОПИСАНИЕ БР. 

50-600-054 ВЕНТИЛАТОР 1 
50-600-061 1000 MM ИЗВАЖДАЩ СЕ РАФТ, РАЗМЕРИ 970 X 455 MM 3 
50-600-064 1000 MM ДОЛНА ТАВА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 1 
50-600-066 ОПОРА ЗА РАФТ 6 

 
Филтрите не са приложени към оборудването ncluded in the equipment 
 

КОД ОПИСАНИЕ БР. 

50-F001 ФИЛТЪР ЗА ФОРМАЛИН 1 
50-F002 ФИЛТЪР ЗА РАЗТВОРИТЕЛИ 1 

 
Опционални аксесоари* 
 

КОД ОПИСАНИЕ БР. 

50-600-051 UV ЛАМПА - 
50-F006 HEPA ФИЛТЪР - 

(*) Тези аксесоари се монтират само по време на производството, не и след това. 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ ОПИСАНИЕ ДАТА 
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