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BENCH TECH 90 
Stolní digestoř pro laboratoře 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD POPIS EMDN 
50-090-201 Stolní digestoř pro laboratoře bez zachycovacího okraje W02070302 

 
 

  

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08034120276818 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Digestoř určená pro laboratorní úkony vyžadující odsávání. Brání vzniku chemických rizik. 
Je vybavena systémem odsávání výparů z přední a horní strany; navržena k vypouštění výparů do vnějšího prostředí. 
Konstrukce umožňující umístění na stůl. 
 

ROZMĚRY 
 

Celkové rozměry v mm Užitečné pracovní rozměry v mm 

Hmotnost Šířka Hloubka Výška Šířka Hloubka 

cca 100 kg 900 750 1340 860 640 

 
KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI 

 
 Konstrukce provedena z čištěné nerezové oceli AISI 304 tloušťky 15/10 s hladkým povrchem a oblými okraji (podle platných 

předpisů). Konstrukci lze umístit na pracovní stůl s rozměry 1000 x 850 mm (doporučené) a užitečnou nosností >100 kg. 
 Čelní sklo 6/7mm pro prevenci nehod se svislým elektrickým posunem k zachycení toxických výparů uvnitř digestoře (podle 

platných předpisů). Doraz ve výšce 230 mm nad pracovní plochou (klesání) a 500 mm (stoupání). Systém zvedání skla je 
vybaven ručním odemykáním pro případy nouze. 

 Automatické funkce zesilování větrání během zvedání čelního skla. 
 Boční skla 6/7 mm pro předcházení nehodám, zlepšují interní viditelnost, zamezují proudění v blízkosti pracovní plochy 

a zachycují výpary uvnitř digestoře (podle platných předpisů). 
 Hladká pracovní plocha (bez zachycovacího okraje) z nerezové oceli AISI 304. 
 Antistatická a protiskluzová stavitelná patka pro dokonalé vodorovné vyrovnání pracovní plochy. 

 
PRŮTOKY 

 
Velikost modelu Průtok [m3/h] Průtok, přední strana přístroje 

[m/s] 
90 900 0,7 

 
OVLÁDACÍ PANEL 

 
Monitor s dotykovou obrazovkou pro ovládání a vizualizaci všech funkcí. 
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HLAVNÍ FUNKCE 

 
 Hlavní spínač (1) spouštění digestoře. 
 Hlavní nouzový spínač (2). 
 Tlačítko zapnutí/vypnutí halogenového osvětlení (3). 
 Tlačítko zapnutí UV lampy (4). 
 Tlačítko napájení externích zásuvek (5). 
 Tlačítko zapnutí/vypnutí LED osvětlení (6). 
 Tlačítko automatického nastavení vypnutí UV lampy v minutách (min. 15, max. 20 minut) (7). 
 Doba od zapnutí UV lampy měřená v minutách (8). 
 Tlačítko ztišení alarmu (9). 
 Prostor zobrazování alarmů (10). 
 Tlačítko vstupu do podnabídky (11). 
 Tlačítko zvedání/spouštění čelného skla (12). 
 Tlačítko aktivace automatického větrání v závislosti na pohybu čelního skla (13). 
 Tlačítko spuštění a zastavení větrání v ručním režimu (14). 
 Procentuální zvýšení otáček elektrického ventilátoru (15). 
 Tlačítko rychlého zesílení ventilace v procentech (16). 
 Zobrazení procentuální hodnoty otáček elektrického ventilátoru (17). 
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NASÁVACÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM 
 
 

Diagram nasávacího systému 

 
 

Vyjmutí filtru z přední strany 

    
Digestoře Lab Tech jsou vybaveny: 
 
 2 třífázovými, bezjiskrovými elektrickými ventilátory, nastavení prostřednictvím měniče (předinstalovaný) 
 1 předfiltrem ze syntetických vláken (předinstalovaný) k zachycení případných nečistot a zvýšení účinnosti filtru. 
 1 filtr pro alkoholy a xilol (předinstalovaný), rychlá a čistá výměna z přední strany 
 Příprava na pouzdro filtru HEPA. 
 Digestoř je vybavena ∅ 250mm sběračem na horní straně, který umožňuje připojení k centrálnímu odsávacímu zařízení 

zdravotnického zařízení a odvod výparů do venkovních prostorů. 
 Elektrický ventilátor umožňuje odsávání výparů z přední mřížky (pod policí) a mřížky umístěné na horním dílu. Vzduch je čištěn 

průchodem přes předfiltr a filtr a lze jej vypouštět tímto způsobem: 
 

1) VENTILÁTORPŘEDFILTR + FILTRVYPOUŠTĚNÍ VEN KANALIZAČNÍM SYSTÉM BEZ ODSÁVÁNÍ (vypouštěcí potrubí není 
delší než 3 metry, s minimálním průměrem 250 mm). 
 

2) VENTILÁTORPŘEDFILTR + FILTRVYPOUŠTĚNÍ VEN KANALIZAČNÍM SYSTÉMEM S ODSÁVÁNÍM. 
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Technické údaje 
 

Elektrotechnické údaje Napětí 230 V 
Frekvence 50 až 60 Hz 
Příkon 1 kW 
Jmenovitý proud 6 A se zpožďovací pojistkou 
Zásuvka napájení: Nachází se na levé straně ve výšce cca 2 m. 
Ochranné zařízení:  Magnetotepelný spínač 
Nouzový zdroj napájení Neuplatňuje se 

Jiné přípojky Odvod výparů: Digestoř je vybavena ∅ 250mm sběračem na horní straně, který 
umožňuje připojení k centrálnímu odsávacímu zařízení zdravotnického 
zařízení. 

Odvod výparů: Digestoř je vybavena ∅ 250mm sběračem na horní straně, který 
umožňuje připojení k centrálnímu odsávacímu zařízení zdravotnického 
zařízení. 

Osvětlení 
 

 3 LED trubice, celkem 1500 luxů, 10 W každá 

Varování a bezpečnostní opatření 
 

Klasifikace produktu Produkt je určen k profesionálnímu laboratornímu použití pro odborné 
zdravotnické pracovníky. 

Poznámky V případě závažné nehody okamžitě informujte společnost Bio-Optica 
Milano S.p.A a příslušné úřady. 

 
Standardní součásti zařízení 
 

KÓD POPIS POLOŽKA 

50-F018 2 filtry pro alkoholy a xilol. 1 
50-F007 Předfiltr. 2 

--- Elektrické čelní sklo. 3 
50-500-071 Sada k čištění. 4 
50-500-073 Abrazivní houbička. 5 

 
Volitelné doplňky 
 

KÓD POPIS POLOŽKA 

50-F017 Filtr z oxidu hlinitého na formalín. 1 
50-F005 Filtr HEPA. 2 

50-500-057 UV lampa s programováním automatického vypnutí a ochrannou roletou. (*) 3 
50-500-070 Náhradní lampa pro UV systém 50-500-057. 4 
50-500-076 2 police 670 x 200 mm a 315 x 150 mm. 5 

 
(*) Tyto doplňky je možné instalovat pouze při výrobě, nikoli později. 
 
 
 
 
 

REVIZE POPIS DATUM 

001 Nařízení (EU) 2017/746 – novelizace IVDR 16. 5. 2022 
002 Aktualizace EMDN 05. 12. 2022 
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