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FC1200 
Armário de segurança aspirado 

 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Armário de segurança aspirado com painéis em vidro 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 

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

    

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


     
 
        Ficha técnica  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +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 de publicação: 16/05/2022 
Rev. 001 

Armário de segurança aspirado com painéis em vidro pensado para conter as amostras histológicas em formalina ou produtos 
químicos (ácidos e bases) consoante o tipo de filtro instalado. 
 

CARACTERÍSTICAS DE FABRICO 
 
 Estrutura, folhas e prateleiras em chapa de aço eletrozincado, espessura 12/10, pintadas com pó epóxi antiácido cinzenta 

(RAL 7035). 
 Painéis de bater em vidro estratificado de segurança 6/7 mm, dotados fecho de 3 pontos, fechadura e abertura a 180° para 

facilitar a deslocação das prateleiras. Sinalética de perigo de cor amarela em conformidade com as normas de segurança. 
 3 prateleiras extraíveis, de altura regulável, em forma de tabuleiro para conter eventuais fugas de líquidos. Capacidade 50 Kg. 
 1 cuba de fundo em aço inox AISI 304, espessura 12/10, para a recolha de eventuais fugas de líquidos.  
 Base paletizável. 
 4 pés de apoio em material anti-estático e anti-derrapante, reguláveis, para o nivelamento do armário. 
 Valor de aspiração 0,50 m/s. 
 Alarme visual e sonoro de painel aberto. A ventilação coloca-se automaticamente na potência máxima, para preservar a 

segurança do operador. 
 Capacidade 300 m³/h. 
 

PAINEL DE CONTROLO 
 
Monitor de ecrã tátil para o controlo e a visualização de todas as funções. 
 

                                             
 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 
 Interruptor geral de ligação do armário. 
 Interruptor de emergência principal. 
 Interruptores Start/Stop para o funcionamento da aspiração. 
 Interruptor da lâmpada U.V. germicida (apenas com acessório opcional 50-600-051). 
 Regulação da velocidade do motor com barra gráfica de visualização da percentagem. 
 Botão de regulação rápida da velocidade do motor expressa em percentagem. 
 Alarme visual e sonoro em caso de saturação dos filtros. 
 Alarme visual e sonoro de painel aberto. 
 Alarme visual e sonoro em caso de lâmpada UV gasta. 
 Tecla de silenciamento dos alarmes sonoros. 
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 Programação da mudança do filtro. 
 Programação para ligar e desligar a lâmpada U.V. (apenas com o acessório opcional 50-600-051). 
 

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO/FILTRAGEM 
 
 1 electro-aspirador (pré-instalado) anti-faísca de velocidade regulável. Proteção IP 55. Carga hidrostática na coluna de água 

60 mm H2O. 
 1 filtro para formalina 50-F001 ou para solventes 50-F002 (não incluídos no fornecimento), cuja substituição ocorre pelo 

interior de forma simples e limpa. 
 O aspirador situado na parte superior do armário permite a aspiração dos vapores de baixo para cima (ver esquema na página 

seguinte). O ar é depurado passando através do filtro situado sob o aspirador e pode ser expelido das seguintes formas: 

 
1) ASPIRADORFILTROEXPULSÃO PARA O EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZAÇÃO NÃO 

ASPIRADO (comprimento do tubo de descarga não superior a 3 metros, diâmetro equivalente a 120 mm).  
 

2) ASPIRADORFILTROEXPULSÃO PARA O EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZAÇÃO ASPIRADO. 
 

ESQUEMA DO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO 
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Especificações técnicas 
 

Dimensões e peso Dimensões (C x P x H) 1200 x 550 x 1975 mm 
Dimensões úteis interiores 1180 x 490 x 1580 mm 
Peso cerca de 110 Kg 
Capacidade cerca de 200 litros 

Dados elétricos Tensão 230 V 
Frequência 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominal 0,09 kW 

Outras ligações Ligações hídricas Desnecessárias 
Alimentação de emergência Não necessária 
Descarga de fumos: O armário vem equipado com coletor ∅ 120 mm para permitir a ligação 

ao sistema centralizado do hospital para a exaustão dos fumos para o 
exterior. 

Advertências e precauções 
 

Classificação do produto O produto destina-se à utilização profissional de laboratório para 
profissionais de saúde.  

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

 
Componentes incluídos no fornecimento 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 

50-600-054 ELETROASPIRADOR 1 
50-600-062 PRATELEIRA EXTRAÍVEL DE 1200 MM DIMENSÕES 970X455 MM 3 
50-600-065 TABULEIRO DE FUNDO EM AÇO INOX DE 1200 MM 1 
50-600-066 SUPORTE DA PRATELEIRA 6 

 
Filtros não incluídos no fornecimento 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 

50-F001 FILTRO PARA FORMALINA 1 
50-F002 FILTRO PARA SOLVENTES 1 

 
Acessórios opcionais* 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. 

50-600-051 LÂMPADA UV - 
50-F006 FILTRO HEPA - 

(*) Acessórios instaláveis unicamente na fase de produção e não no Cliente 
 
 
 
 
 
 
 

N° REVISÃO MOTIVAÇÃO DATA DE REVISÃO 

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

 

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

