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FC1200 
Dulap de siguranță aspirat 

 

 
 
 
 
 
 

COD DESCRIERE UDI-DI BASIC UDI 
50-120-601 Dulap de siguranță aspirat cu uși de sticlă 08034120271653 080341202W02070304BR 

 
 

  

Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 
IVD Clasa A, Reg. UE 2017/746 

  
 
 
Producător: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Dulap de siguranță aspirat proiectat pentru păstrarea probelor histologice în formol sau alte substanțe chimice (acizi și baze), în 
funcție de tipul de filtru instalat. 
 

CARACTERISTICI STRUCTURALE 
 
 Structură, uși și rafturi din tablă de oțel zincat, grosime 12/10, vopsit în gri (RAL 7035) cu pudră epoxidică antiacidă. 
 Ușă dublă din sticlă stratificată de 6/7 mm pentru prevenirea accidentelor, prevăzută cu închidere în 3 puncte, blocaj și 

deschidere la 180° pentru a facilita mutarea rafturilor. Semne de pericol, de culoare galbenă, în conformitate cu 
reglementările în vigoare. 

 3 rafuri care pot fi extrase, cu înălțime reglabilă, în formă de tavă pentru a reține lichidele scurse accidental. Capacitate 50 kg 
 1 tavă la partea inferioară, din oțel inoxidabil AISI 304, grosime 12/10, pentru colectarea lichidelor scurse accidental.  
 Bază paletizată. 
 4 picioare antistatice și anti alunecare permit obținerea unei poziții perfect orizontale. 
 Valoare aspirație 0,50 m/s 
 Alarmă vizuală și acustică pentru ușă deschisă Ventilația pornește automat la puterea maximă pentru a asigura securitatea 

operatorului. 
 Debit 300 m³/h 
 

PANOUL DE CONTROL 
 
Monitor cu ecran tactil pentru controlul și vizualizarea tuturor funcțiilor. 
 

                                             
 

FUNCȚII PRINCIPALE 

 
 Comutator general de pornire 
 Întrerupător de urgență 
 Comutator pornit/oprit pentru aspirație 
 Comutator lampă UV germicidă (doar cu lampa 50-600-051 opțională). 
 Regulator de ventilator cu bară grafică pentru vizualizarea procentajului. 
 Tastă de reglare rapidă a vitezei ventilatorului, măsurată în procente. 
 Alarmă vizuală și acustică pentru saturarea filtrelor. 
 Alarmă vizuală și acustică pentru ușă deschisă  
 Alarmă vizuală și acustică pentru lampă UV uzată. 
 Tastă pentru oprirea sunetului alarmelor 
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 Planificarea schimbării filtrului. 
 Planificarea aprinderii și stingerii automate ale lămpii UV (doar cu lampa 50-600-051 opțională). 
 

SISTEMUL DE ASPIRAȚIE / FILTRARE 
 
 1 ventilator electric anti-scânteie, cu viteză reglabilă, preinstalat. Protecție IP 55. Diferența de înălțime în coloana de apă 60 

mm H2O 
 1 filtru 50-F001 pentru formol, sau 50-F002 pentru solvenți (neinclus în echipament) care se înlocuiește din interior simplu și 

curat. 
 Dulapul este dotat la partea superioară cu un colector cu ∅ 120 mm pentru a permite racordarea la sistemul centralizat de 

evacuare al spitalului. 
 Ventilatorul amplasat în partea superioară aspiră vaporii din partea de jos în cea de sus (vezi diagrama de mai jos). Aerul este 

purificat trecând prin filtru amplasat sub ventilator și poate fi evacuat în felul acesta: 
 

 
1) VENTILATORFILTRUEVACUARE ÎN EXTERIOR PRINTR-UN SISTEM DE EVACUARE PASIV (conducta de evacuare nu mai 

lungă de 3 metri, cu diametrul de 120 mm). 
 

2) VENTILATOR FILTRUEVACUARE ÎN EXTERIOR PRINTR-UN SISTEM DE EVACUARE CU ASPIRAȚIE. 
 

DIAGRAMA SISTEMULUI DE ASPIRAȚIE 
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Date tehnice 
 

Dimensiuni și greutate Dimensiuni (L x l x H) 1200 x 550 x 1975 mm 
Dimensiuni (L x l x H) 1180 x 490 x 1580 mm 
Greutate cca. 110 kg 
Volum cca. 200 litri 

Specificații electrice Tensiune 230 V 
Frecvență 50 - 60 Hz 
Consum putere 0,09 kW 

Alte conexiuni Racorduri hidraulice Nu se aplică 
Alimentarea electrică de urgență Nu se aplică 
Evacuare vapori: Dulapul este dotat la partea superioară cu un colector cu ∅ 120 mm 

pentru a permite racordarea la sistemul centralizat de evacuare al 
spitalului. 

Avertizări și măsuri de precauție 
 

Clasificarea produsului Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul medical 
în laboratoare profesioniste. 

Observații În caz de accident grav, vă rugăm să informați imediat Bio-Optica Milano 
S.p.A și autoritățile competente. 

 
 
Componente standard incluse în echipament 
 

COD DESCRIERE Cantitate 

50-600-054 VENTILATOR 1 
50-600-062 RAFT EXTRACTIBIL DE 1200 MM DIMENSIUNI 970 X 455 MM 3 
50-600-065 TAVĂ INFERIOARĂ DE 1200 MM DIN OȚEL INOXIDABIL 1 
50-600-066 SUPORT DE RAFT 6 

 
Filtre neincluse în echipament 
 

COD DESCRIERE Cantitate 

50-F001 FILTRU PENTRU FORMOL 1 
50-F002 FILTRU PENTRU SOLVENȚI 1 

 
Accesorii opționale* 
 

COD DESCRIERE Cantitate 

50-600-051 LAMPĂ UV - 
50-F006 FILTRUL HEPA - 

(*) Aceste accesorii pot fi instalate numai la momentul producție, nu ulterior. 
 
 
 
 
 

REVIZUIREA DESCRIERE DATA 

001 Regulamentul UE 2017/746 - IVDR  actualizare 16/05/2022 
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