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FC1200 
Apsauginė traukos spinta 

 

 
 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Apsauginė traukos spinta su stiklinėmis durimis 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

In vitro diagnostikos medicinos priemonė 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 

  
 
 
Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Apsauginė traukos spinta sukurta histologiniams mėginiams formaline ir kitose cheminėse medžiagose (rūgštyse ir šarmuose) 
laikyti, atsižvelgiant į įrengtą filtrą. 
 

SANDAROS SAVYBĖS 
 
 Galvaniškai cinkuota plieninė konstrukcija, durelės ir lentynos (storis 12/10), padengtos pilkais (RAL 7035) antacidiniais 

epoksido milteliais. 
 Dvigubos 6/7 mm durelės incidentams išvengti, pagamintos iš sustiprinto stiklo, užsidaro 3 taškuose, užsifiksuoja atsidariusios 

180° kampu, kad būtų lengviau išimti lentynas. Geltoni pavojaus simboliai atitinka galiojančius teisės aktus. 
 3 ištraukiamos, reguliuojamo aukščio lentynos, forminis padėklas, skirtas netyčia išsiliejusiems skysčiams sulaikyti. Keliamoji 

galia 50 kg. 
 1 vnt., AISI 304 nerūdijančiojo plieno apatinis padėklas (storis 12/10) netyčia išsiliejusiems skysčiams surinkti.  
 Paletizuotas pagrindas. 
 4 antistatinės ir neslystančios reguliuojamos kojelės, kuriomis galima nustatyti horizontalią padėtį. 
 Traukos galia: 0,50 m/s. 
 Vaizdo ir garso pavojaus signalas atsidarius durelėms. Ventiliacija automatiškai įsijungia didžiausia galia, siekiant užtikrinti 

operatoriaus saugumą. 
 Srautas 300 m³/h. 
 

VALDYMO SKYDAS 
 
Jutiklinis monitorius, skirtas visoms funkcijoms kontroliuoti ir vaizdinti. 
 

                                             
 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

 
 Pagrindinis jungiklis. 
 Avarinis jungiklis. 
 Start/stop jungiklis traukai. 
 Germicidinės UV lempos jungiklis (tik su nebūtinu 50-600-051). 
 Ventiliatoriaus greičio reguliatorius su grafine juosta, rodančia procentinę dalį. 
 Mygtukas, greitasis ventiliatoriaus greičio reguliavimas procentais. 
 Vaizdo ir garso pavojaus signalas užsikimšus filtrams. 
 Vaizdo ir garso pavojaus signalas atsidarius durelėms.  
 Vaizdo ir garso pavojaus signalas išsieikvojus UV lempai. 
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 Garso pavojaus signalų nutildymo mygtukas. 
 Filtro keitimo planavimas. 
 UV lempos įjungimo ir savaiminio išsijungimo planavimas (tik su nebūtinu 50-600-051). 
 

TRAUKOS / FILTRAVIMO SISTEMA 
 
 1 iš anksto įrengtas nekibirkščiuojantis reguliuojamo greičio elektrinis ventiliatorius. Apsauga: IP 55. 60 mm H2O vandens 

stulpelyje. 
 1 filtras formalinui (50-F001) arba tirpikliams (50-F002) (netiekiami su įrenginiu), kuris nesudėtingu ir švariu būdu keičiamas 

iš vidaus. 
 Traukos spintos viršuje įrengtas ∅120 mm kolektorius, skirtas prijungti prie ligoninės centrinės oro išmetimo sistemos. 
 Viršuje įrengtas ventiliatorius leidžia išsiurbti dūmus nuo apačios į viršų (žr. diagramą apačioje). Oras valosi pereidamas per 

filtrą, įrengtą po ventiliatoriumi, o išmetamas šiais būdais: 
 

 
1) VENTILIATORIUSFILTRASIŠMETIMAS Į LAUKĄ PER NEĮSIURBIANČIĄ ORO IŠMETIMO SISTEMĄ (ortakis ne ilgesnis kaip 

3 metrai, skersmuo lygus 120 mm). 
 

2) VENTILIATORIUSFILTRASIŠMETIMAS Į LAUKĄ PER ĮSIURBIANČIĄ ORO IŠMETIMO SISTEMĄ . 
 

TRAUKOS SISTEMOS DIAGRAMA 
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Techniniai duomenys 
 

Matmenys ir masė Matmenys (P × G × A) 1200 × 550 × 1975 mm 
Vidiniai matmenys (P × G × A) 1180 × 490 × 1580 mm 
Masė apie 110 kg 
Tūris apie 200 litrų 

Elektros įvado duomenys Įtampa 230 V 
Dažnis 50 ÷ 60 Hz 
Energijos sąnaudos 0,09 kW 

Kitos jungtys Hidraulinės jungtys Netaikoma 
Avarinio maitinimo šaltinis: Netaikoma 
Dūmų išmetimas: Traukos spintos viršuje įrengtas ∅ 120 mm kolektorius, skirtas prijungti 

prie ligoninės centrinės oro išmetimo sistemos. 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 
Gaminio klasifikacija Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje 

laboratorijoje. 
Pastabos Sunkaus incidento atveju nedelsdami informuokite bendrovę „Bio-Optica 

Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas 

 
 
Standartiniai komponentai, esantys įrenginyje 
 

KODAS APRAŠAS KIEKIS 

50-600-054 VENTILIATORIUS 1 
50-600-062 1200 MM IŠTRAUKIAMA LENTYNA, MATMENYS 970 X 455 MM 3 
50-600-065 1200 NERŪDIJANČIOJO PLIENO APATINIS PADĖKLAS 1 
50-600-066 LENTYNOS ATRAMA 6 

 
Filtrai neįeina į įreginio tiekimo apimtį 
 

KODAS APRAŠAS KIEKIS 

50-F001 FILTRAS FORMALINUI 1 
50-F002 FILTRAS TIRPIKLIAMS 1 

 
Nebūtini reikmenys* 
 

KODAS APRAŠAS KIEKIS 

50-600-051 UV LEMPA – 
50-F006 HEPA FILTRAS – 

(*) Šiuos reikmenis galima įrengti tik gamybos metu, bet ne vėliau. 
 
 
 
 
 

REDAKCIJA APRAŠAS DATA 

001 ES Reglamentas 2017/746 – IVDR atnaujinimas 2022-16-05 
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