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FC1200 
Ερμάριο ασφαλείας αναρροφημάτων 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Ερμάριο ασφαλείας αναρροφημάτων με γυάλινες πόρτες 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro 
IVD Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 

  
 
 
Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Ερμάριο ασφαλείας αναρροφημάτων σχεδιασμένο για τη φύλαξη ιστολογικών δειγμάτων σε φορμαλίνη ή χημικές ουσίες (οξέα 
και βάσεις) ανάλογα με τον τύπο του εγκατεστημένου φίλτρου. 
 

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 Δομή από ηλεκτρολυτικό χαλύβδινο φύλλο, πόρτες και ράφια, πάχους 12/10, βαμμένη με γκρι (RAL 7035) εποξειδική σκόνη 

κατά των οξέων. 
 Διπλή πόρτα από στρωματοποιημένο γυαλί 6/7 mm για την πρόληψη ατυχημάτων, εφοδιασμένη με κλείσιμο σε 3 σημεία, 

κλειδαριά και άνοιγμα 180°, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των ραφιών. Κίτρινη σήμανση κινδύνου σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

 N. 3 αποσπώμενα ράφια με ρυθμιζόμενο ύψος, σε σχήμα δίσκου, ώστε να περιορίζονται τυχαίες διαρροές υγρών. 
Χωρητικότητα 50 kg. 

 N. 1 δίσκος πυθμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχους 12/10, για τη συλλογή τυχαίων διαρροών υγρών.  
 Βάση τύπου παλέτας. 
 Ν. 4 αντιστατικά και αντιολισθητικά ρυθμιζόμενα πόδια επιτρέπουν την επίτευξη τέλειας οριζόντιας θέσης. 
 Τιμή αναρρόφησης 0,50 m/s. 
 Οπτικός και ακουστικός συναγερμός για ανοικτή πόρτα. Ο εξαερισμός τίθεται αυτόματα σε λειτουργία στη μέγιστη ισχύ, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χειριστή. 
 Ροή 300 m³/h. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Μόνιτορ με οθόνη αφής για τον έλεγχο και την οπτικοποίηση όλων των λειτουργιών. 
 

                                             
 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 
 Γενικός διακόπτης ενεργοποίησης. 
 Διακόπτης έκτακτης ανάγκης. 
 Διακόπτης εκκίνησης/διακοπής για την εργασία αναρρόφησης. 
 Διακόπτης μικροβιοκτόνου λαμπτήρα U.V. (μόνο με τον προαιρετικό εξοπλισμό 50-600-051). 
 Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα με ράβδο γραφικών απεικόνισης του ποσοστού. 
 Πλήκτρο γρήγορης ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα μετρούμενης σε ποσοστό. 
 Οπτικός και ακουστικός συναγερμός σε περίπτωση κορεσμού των φίλτρων. 
 Οπτικός και ακουστικός συναγερμός για ανοικτή πόρτα.  
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 Οπτικός και ακουστικός συναγερμός σε περίπτωση λήξης του λαμπτήρα UV. 
 Πλήκτρο σίγασης ακουστικών συναγερμών. 
 Προγραμματισμός αλλαγής φίλτρων. 
 Προγραμματισμός ενεργοποίησης και αυτόματης απενεργοποίησης της λυχνίας U.V. (μόνο με το προαιρετικό εξάρτημα 50-

600-051). 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 N. 1 προεγκατεστημένος ηλεκτρικός ανεμιστήρας με προστασία κατά των σπινθήρων με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Προστασία 

IP 55. Επικράτηση 60 mm H2O στη στήλη νερού. 
 N. 1 φίλτρο για φορμαλίνη 50-F001 ή για διαλύτες 50-F002 (δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό), του οποίου η 

αντικατάσταση γίνεται από το εσωτερικό απλά και καθαρά. 
 Το ερμάριο είναι εφοδιασμένο με συλλέκτη ∅ 120 mm στην επάνω πλευρά του, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το 

κεντρικό σύστημα διοχέτευσης του νοσοκομείου. 
 Ο ανεμιστήρας που είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος επιτρέπει την αναρρόφηση των αναθυμιάσεων από κάτω προς 

τα πάνω (βλ. το παρακάτω διάγραμμα). Ο αέρας καθαρίζεται περνώντας μέσα από φίλτρο που είναι τοποθετημένο κάτω 
από τον ανεμιστήρα και μπορεί να απορριφθεί με αυτόν τον τρόπο: 

 

 
1) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣΦΙΛΤΡΟΑΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

(σωλήνας αποστράγγισης όχι μεγαλύτερος από 3 μέτρα, με διάμετρο ίση με 120 mm). 
 

2) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣΦΙΛΤΡΟΑΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
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Τεχνικά δεδομένα 
 

Διαστάσεις και βάρος Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 1200 x 550 x 1975 mm 
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 1180 x 490 x 1580 mm 
Βάρος περίπου 110 kg 
Όγκος περίπου 200 λίτρα 

Ηλεκτρικά δεδομένα Τάση 230 V 
Συχνότητα 50 ÷ 60 Hz 
Κατανάλωση ισχύος 0,09 kW 

Άλλες συνδέσεις Υδραυλικές συνδέσεις Δεν εφαρμόζεται 
Τροφοδοσία ρεύματος έκτακτης 
ανάγκης 

Δεν εφαρμόζεται 

Απαγωγή αναθυμιάσεων: Το ερμάριο είναι εφοδιασμένο με συλλέκτη ∅ 120 mm στην επάνω 
πλευρά του, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το κεντρικό σύστημα 
διοχέτευσης του νοσοκομείου. 

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
 

Ταξινόμηση προϊόντος Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση για 
επαγγελματίες υγείας. 

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ενημερώστε αμέσως την Bio-Optica 
Milano S.p.A και τις αρμόδιες αρχές. 

 
Τυπικά εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

50-600-054 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1 
50-600-062 1200 MM ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΡΑΦΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 970X455 MM 3 
50-600-065 1200 MM ΔΙΣΚΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 1 
50-600-066 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΦΙΟΥ 6 

 
Τα φίλτρα δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

50-F001 ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΜΑΛΙΝΗ 1 
50-F002 ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΤΕΣ 1 

 
Προαιρετικά παρελκόμενα* 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

50-600-051 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ UV - 
50-F006 ΦΙΛΤΡΟ HEPA - 

(*) Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν μόνο κατά τη στιγμή της παραγωγής, όχι εκ των υστέρων. 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

001 Κανονισμός UE 2017/746 – Ενημέρωση IVDR 16/05/2022 
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