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KODAS APRAŠAS 
40-300-203 Aušinimo plokštė BCP230 

 
 

 
 

In vitro diagnostika. Medicinos priemonė                                                  Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
                     IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 

UDI-DI: 08034120274739 
                     Basic UDI: 080341202W0202059012M6 
      
 

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


2 

                  Duomenų lapas 

Paskelbimo data: 2022-05-16 
001 red. 

 
 Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano 

Telefonas +39 02.21.27.13.1 – faksas Italijoje +39 02.21.53.000 – faksas eksportui 
+39 02.21.54.155 

     

 

 

 
Šaldymo modulis, skirtas staigiai atšaldyti histologiniams mėginiams, įlietiems į parafiną. 

 
BENDROJI INFORMACIJA 

Matmenų duomenys Matmenys (P × G × A) 410 × 605 × 405 mm 
Šaldančiojo paviršiaus matmenys (P × G) 370 x 350 mm 
Masė 24 kg 

Elektros jungtys Maitinimo šaltinis 230 V 
Dažnis 50 ÷ 60 Hz 
Galia 0,6 kW 
Saugikliai 2 lydieji saugikliai, 6,3 amperų – 5 x 20 mm – T6.3AH250V 

Kitos jungtys Vandens jungtys Nereikia 
Dūmų trauka / filtravimas Nereikia 

 
Įspėjimai ir atsargumo 

priemonės 
 

   Gaminio klasifikacija    Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje     
   laboratorijoje.   

   Rekomendacijos    Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant   

   informuoti bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ kompetentingas institucijas 

  
SANDAROS SAVYBĖS 

• Dažyto lakštinio plieno važiuoklė. 
• Ant didelio nerūdijančiojo plieno paviršiaus galima laikyti iki 300 parafino luitų, sudėtų vertikaliai. 
• Tiekiamas su skaidriu organinio stiklo (Plexiglas) dangčiu ir 48 mm aukščio kraštu, kur sukoncentruota visa šaldomoji galia, kad 

susidarytų  
šaldoma kamera, o ne tik šaltį palaikantis uždangalas 

• Šaldymo sistema su suslėgtąja grandine, be CFK. Šaltalas R134A 75 gramai. 
 

TECHNINĖS SAVYBĖS 
Darbo eiga: Maitinimo jungiklis ON/OFF. 
Temperatūra: nustatyta fiksuota –20 °C darbinė temperatūra (uždengus viršutiniu dangčiu) 

 
ĮRENGIMAS 
Statykite įrenginį ant stabilaus, nuo vibracijų apsaugoto laboratorinio stalo su horizontaliu, plokščiu paviršiumi ant grindų, kurios kuo 
geriau apsaugotos nuo vibracijos. Maitinimo laido kištuką įjunkite į įrenginio užpakaliniame skyde esantį jungiamąjį lizdą. Įjunkite įrenginį į 
maitinimo lizdą kabeliu,  
esančiu komplekte (230 V~, 50/60 Hz). 
 

• Nenaudokite ilginamųjų laidų arba adapterių ir nemodifikuokite komplekte esančio kabelio. 
 
SVARBU. Užtikrinkite, kad užpakalinės grotelės turi bent 15 cm erdvės, kad galėtų vėdintis aušinimas ir optimaliai veikti visa 
sistema. Jeigu statote kelis įrenginius, jokiu būdu neglauskite įrenginių vienas prie kito užpakalinėmis vėdinimo grotelėmis. 
Jeigu neįmanoma to išvengti, palikite bent 60 cm atstumą tarp užpakalinių grotelių ir kito įrenginio. 
 
 

Taikomi standartai pagal CE žymėjimą, EN 61010: 2010, IEC 61326-1: 2012, IECEE CB bandymo sertifikatas 
CB sertifikatai notarizuoti BLOCKCHAIN https://blockchain.imq.it/ 
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