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FC1200 
Sikkerhedskabinet til udsugning 

 

 
 
 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Sikkerhedskabinet til udsugning med glasdøre 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

In vitro diagnose-medicinsk enhed 
IVD klasse A, Reg. UE 2017/746 

  
 
 
Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Sikkerhedskabinet til udsugning, designet til at indeholde histologiske prøver i formalin eller kemikalier (syrer og baser) afhængigt 
af den installerede filtertype. 
 

STRUKTURELLE FUNKTIONER 
 
 Struktur i elektroforzinket stålplade, låger og hylder, tykkelse 12/10, malet med gråt (RAL 7035) syrehæmmende epoxypulver. 
 Dobbeltdør i 6/7 mm ulykkesforebyggende lagdelt glas forsynet med lukning 3 steder, lås og 180° åbning for at gøre hylderne 

nemmere at flytte. Gule fareskilte i overensstemmelse med gældende regler. 
 Nr. 3 udtrækkelige hylder med justerbar højde, bakkeformet til at holde utilsigtede væskelækager. Kapacitet 50 kg. 
 Nr. 1 AISI 304 rustfrit stål bundbakke, tykkelse 12/10, til opsamling af utilsigtede væskelækager.  
 Palletiseret bund. 
 Nr. 4 antiantistatiske og skridsikre justerbare fødder giver mulighed for at få en perfekt horisontal position. 
 Værdi af udsugning 0,50 m/s. 
 Visuel og akustisk alarm for åben dør. Ventilationen starter automatisk med maksimal effekt, for at sikre operatørens 

sikkerhed. 
 Flow 300 m³/t. 
 

KONTROLPANEL 
 
Berøringsskærm til kontrol og visualisering af alle funktioner. 
 

                                             
 

HOVEDFUNKTIONER 

 
 Generel tændingskontakt. 
 Nødstopkontakt. 
 Start/stopknap til udsugning. 
 Bakteriedræbende UV-lampekontakt (kun med ekstraudstyr 50-600-051). 
 Regulering af ventilatorhastighed med grafisk diagram og visualisering i procent. 
 Tast til hurtig justering af ventilatorhastighed målt i procent. 
 Visuel og akustisk alarm i tilfælde af filtermætning. 
 Visuel og akustisk alarm for åben dør.  
 Visuel og akustisk alarm i tilfælde af slidt UV-lampe. 
 Tast til at standse akustiske alarmer. 
 Planlægning af filterskift. 
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 Planlægning til at tænde og selvslukning af UV-lampe (kun med ekstraudstyr 50-600-051). 
 

UDSUGNING / FILTRERINGSSYSTEM 
 
 Nr. 1 forudinstalleret anti-gnist elektroventilator med justerbar hastighed. Beskyttelse IP55. 60 mm H2O-prævalens i 

vandsøjle. 
 Nr. 1 filter til formalin 50-F001 eller til opløsningsmidler 50-F002 (ikke inkluderet i udstyret), hvis udskiftning sker indefra, 

enkelt og rent. 
 Kabinettet er forsynet med en ∅ 120 mm solfanger på sin overside, for at muliggøre tilslutning til hospitalets centraliserede 

kanaliseringssystem. 
 Ventilatoren er placeret på den øverste del, og tillader røgudsugning fra bunden mod toppen (se diagrammet nedenfor). 

Luften renses gennem filteret som er placeret under ventilatoren, og kan udledes på denne måde: 
 

 
1) VENTILATORFILTERUDLEDNING UDENFOR GENNEM ET IKKE-UDSUGENDE KANALISERINGSSYSTEM (drænrør ikke 

længere end 3 meter, med en diameter på 120 mm). 
 

2) VENTIALTORFILTERUDLEDNING UDENFOR GENNEM ET UDSUGENDE KANALISERINGSSYSTEM. 
 

DIAGRAM FOR UDSUGNINGSSYSTEM 
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Tekniske data 
 

Dimension og vægt Dimension (B x D x H) 1200 x 550 x 1975 mm 
Interne dimensioner (B x D x H) 1180 x 490 x 1580 mm 
Vægt ca. 110 kg 
Volumen ca. 200 liter 

Elektriske data Spænding 230 V 
Frekvens 50 ÷ 60 Hz 
Strømforbrug 0,09 kW 

Andre tilslutninger Hydrauliske tilslutninger Ikke relevant 
Nødstop strømforsyning Ikke relevant 
Dampudledning: Kabinettet er forsynet med en ∅ 120 mm solfanger på sin overside, for at 

muliggøre tilslutning til hospitalets centraliserede kanaliseringssystem 
Advarsel og forholdsregler 

 
Produktklassificering Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af 

sundhedsprofessionelle. 
Bemærkninger I tilfælde af en alvorlig ulykke, bedes du omgående informere Bio-Optica 

Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder 

 
 
Standardkomponenter inkluderet i udstyret 
 

KODE BESKRIVELSE MÆNGDE 

50-600-054 VENTILATOR 1 
50-600-062 1200 MM UDTRÆKKELIG HYLDE, DIMENSIONER 970X455 MM 3 
50-600-065 1200 MM BUNDBAKKE I RUSTFRIT STÅL 1 
50-600-066 HYLDESTØTTE 6 

 
Filtre er ikke inkluderet i udstyret 
 

KODE BESKRIVELSE MÆNGDE 

50-F001 FILTER TIL FORMALIN 1 
50-F002 FILTER TIL OPLØSNINGSMIDLER 1 

 
Ekstraudstyr* 
 

KODE BESKRIVELSE MÆNGDE 

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

(*) dette tilbehør kan kun installeres under produktionen, og ikke efterfølgende. 
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