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FC1000 
Veiligheidskast met afzuiging 

 

 
 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING UDI-DI BASIC UDI 
50-100-601 Veiligheidskast met afzuiging, met glazen deuren 08034120271646 080341202W02070304BR 

 
 

  

In vitro diagnostiek–medisch hulpmiddel 
IVD klasse A, Verord. (EU) 2017/746 

  
 
 
Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Veiligheidskast met afzuiging om in formaline of chemicaliën (zuren en basen) bewaarde histologische monsters onder te 
brengen, afhankelijk van het geïnstalleerde type filter. 
 

STRUCTURELE KENMERKEN 
 
 Constructie, deuren en schappen van elektrolytisch verzinkt plaatstaal, dikte 12/10, gelakt met grijze (RAL 7035) 

zuurbestendige epoxypoederverf. 
 Dubbele deur in gelaagd veiligheidsglas van 6/7 mm dik, met 3-punts sluiting, slot en opening van 180° om de schappen 

gemakkelijker te kunnen verplaatsen. Gele gevaaraanduidingen in overeenstemming met de geldende voorschriften. 
 3 uittrekbare schappen met verstelbare hoogte, tray-vormig om eventuele vloeistoflekken in te dammen. Draagvermogen 50 

kg. 
 1 AISI 304 roestvrijstalen bodemtray, dikte 12/10, voor het opvangen van eventuele vloeistoflekken.  
 Pallettiseerbare sokkel. 
 Dankzij de 4 antistatische en antislip stelvoeten kan een perfect horizontale positie worden bereikt. 
 Afzuigwaarde 0,50 m/s. 
 Visueel en akoestisch alarm voor open deur. De ventilatie gaat automatisch over op maximaal vermogen om de veiligheid van 

de bestuurder te waarborgen. 
 Debiet 300 m³/u. 
 

BEDIENINGSPANEEL 
 
Touchscreen-monitor voor het bedienen en visualiseren van alle functies. 
 

                                             
 

BELANGRIJKSTE FUNCTIES 

 
 Hoofdschakelaar voor inschakeling. 
 Noodstopschakelaar. 
 Start-/stopschakelaar voor werking afzuiging. 
 Schakelaar voor kiemdodende UV-lamp (alleen met optioneel accessoire 50-600-051). 
 Regeling ventilatortoerental met grafische balk voor visualisatie van het percentage. 
 Toets voor snelle regeling van het ventilatortoerental, in procenten. 
 Visueel en akoestisch alarm bij verzadiging van filters. 
 Visueel en akoestisch alarm voor open deur.  
 Visueel en akoestisch alarm in geval van een uitgeputte UV-lamp. 
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 Toets voor het afzetten van alarmgeluiden. 
 Planning van filtervervangingen. 
 Planning van in- en uitschakeling van de UV-lamp (alleen met optioneel accessoire 50-600-051). 
 

AFZUIG--/FILTERSYSTEEM 
 
 1 voorgeïnstalleerde vonkvrije elektroventilator met instelbare snelheid. Beschermingsgraad IP 55. 60 mm H2O opvoerhoogte 

in waterkolom. 
 1 filter voor formaline 50-F001 of voor oplosmiddelen 50-F002 (niet inbegrepen in de apparatuur), dat eenvoudig en schoon 

van binnenuit kan worden vervangen. 
 De kast is aan de bovenkant voorzien van een collector met ∅ 120 mm, zodat hij kan worden aangesloten op het centrale 

leidingsysteem van het ziekenhuis. 
 De ventilator die op het bovenste gedeelte is geplaatst, zorgt voor afzuiging van de dampen van beneden naar boven (zie het 

diagram hieronder). De lucht wordt gezuiverd en stroomt door het filter dat onder de ventilator is geplaatst, en kan als volgt 
worden afgevoerd: 

 

 
1) VENTILATORFILTERAFVOER NAAR BUITEN VIA KANALISERING ZONDER AFZUIGING (afvoerleiding niet langer dan 3 

meter, met een diameter van 120 mm). 
 

2) VENTILATORFILTERAFVOER NAAR BUITEN VIA EEN KANALISERING MET AFZUIGING. 
 

SCHEMA AFZUIGSYSTEEM 
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Technische gegevens 
 

Afmetingen en gewicht Afmetingen (B x D x H) 1000 x 550 x 1975 mm 
Binnenafmetingen (B x D x H) 980 x 490 x 1580 mm 
Gewicht ca. 105 kg 
Volume ca. 180 liter 

Elektrische gegevens Spanning 230 V 
Frequentie 50 ÷ 60 Hz 
Stroomverbruik 0,09 kW 

Andere aansluitingen Hydraulische aansluitingen Niet van toepassing 
Noodstroomvoorziening Niet van toepassing 
Afvoer van dampen: De kast is aan de bovenkant voorzien van een collector met ∅ 120 mm, 

zodat hij kan worden aangesloten op het centrale leidingsysteem van het 
ziekenhuis. 

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

 

Productclassificatie Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door 
beroepsmensen in de gezondheidszorg. 

Opmerkingen Bij een ernstig ongeval gelieve Bio-Optica Milano S.p.A. en de bevoegde 
autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

 
 
Meegeleverde standaardcomponenten 
 

CODE BESCHRIJVING AANT
AL 

50-600-054 VENTILATOR 1 
50-600-061 UITTREKBAAR SCHAP 1000 MM. AFMETINGEN 970X455 MM 3 
50-600-064 ROESTVRIJSTALEN BODEMTRAY VAN 1000 MM 1 
50-600-066 SCHAPSTEUN 6 

 
Filters niet meegeleverd 
 

CODE BESCHRIJVING AANT
AL 

50-F001 FILTER VOOR FORMALINE 1 
50-F002 FILTER VOOR OPLOSMIDDELEN 1 

 
Optionele accessoires* 
 

CODE BESCHRIJVING AANT
AL 

50-600-051 UV-LAMP - 
50-F006 HEPA-FILTER - 

(*) Deze accessoires kunnen alleen worden geïnstalleerd op het moment van productie, niet achteraf. 
 
 
 
 
 
 

REVISIE BESCHRIJVING DATUM 

001 (EU) Verordening 2017/746 – IVDR-update 16/05/2022 
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