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RECEIVING TECH 130 
Аспирираща маса за хистология 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ CODICE CND/EMDN 
50-130-301 Аспирираща маса за хистология W02070302 

 
 

  

IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от Клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Производител: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Аспирираща маса за събиране на използвани еднократни контейнери от хистологични проби, фиксирани във формалин. 
Оборудвана със система за аспириране на изпаренията през отвори в плота и отпред; предназначена за отвеждане на 
изпаренията навън. 
 

РАЗМЕРИ 

Габаритни размери (mm) Работни размери (mm) 

Тегло Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина Височина 

около 160 kg 1300 750 1150 1300 670 900 

 
КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Носеща конструкция от неръждаема стомана AISI 304 с дебелина 15/10, панели от неръждаема стомана AISI 304 с 
дебелина 10/10, с гладка повърхност и заоблени ръбове (в съответствие с действащите разпоредби).  

 Антистатичните, неплъзгащи се регулируеми крачета позволяват нивелиране на работния плот в идеално водоравно 
положение. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАБОТНИЯ ПЛОТ 
 Работен плот без заварки по повърхността, от неръждаема стомана AISI 304 с дебелина 10/10. 
 Receiving tech 50-130-301 има гладък работен плот с голяма повърхност. 
 Аспирираща мивка с размери 900 x 520 x 50 за събиране на течове, покрита с подвижна перфорирана решетка. 

 
 

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
Панел за управление – с поликарбонатна клавиатура с лесни за натискане бутони и цифров дисплей – за визуализиране и 
промяна на работните параметри. 
 

 
 
 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
 Ключ за вкл./изкл. 
 Авариен прекъсвач. 
 Ключ за старт/стоп на аспирацията. 
 Регулиране на скоростта на аспирацията. 
 Визуална (червен светодиод) и звукова (зумер) аларма за насищане на филтъра. 
 Бутон за спиране на звука на алармитe. 
 Бутон за промяна на работните параметри. 
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 Настройка на времето за включване и изключване на апарата. 
 Програмиране на времето за смяна на филтъра. 
 
 

СИСТЕМА ЗА АСПИРИРАНЕ/ФИЛТРИРАНЕ 
 

 
                     Предфилтър        Филтър          

         
 
    
Апаратът се доставя с: 
 
 2 безискрови трифазни електрически вентилатора, управлявани чрез инверторен мотор (фабрично монтирани). 
 1 предфилтър от синтетични влакна (фабрично монтиран), предназначен за задържане на евентуални замърсявания 

и за повишаване на ефективността на филтъра. 
 1 алуминиев филтър за формалин (фабрично монтиран), който се сменя лесно и чисто от предната страна на уреда. 

Вместо алуминиев филтър, можете да поръчате филтър с активен въглен. 
 Отгоре на аспиратора е монтиран колектор с ∅ 200 mm за свързване към централната въздуховодна система на 

болницата за отвеждане на изпаренията навън. 
 Електрическият вентилатор позволява аспириране на изпаренията през перфорирания плот и предната решетка. 

Въздухът се пречиства, преминавайки през предфилтъра и филтъра, и може да бъде отведен по следния начин: 
 
 

1) ВЕНТИЛАТОР  ПРЕДФИЛТЪР + 2 ФИЛТЪРА  ИЗПУСКАНЕ В СЪЩОТО ПОМЕЩЕНИЕ. 
Важно: Като предпазна мярка в случай на изпускане в помещението, трябва да се монтират два филтъра, за да 
се гарантира ефективно улавяне на замърсителите. Така се гарантира 100% ефикасно филтриране, тъй като 
времето на пребиваване (Tr) на аспирирания поток ще бъде повече от 0,1 секунда. Ако в аспиратора са 
монтирани два филтъра за формалин, не е възможно да се добави и HEPA филтър. 

2) ВЕНТИЛАТОР  ПРЕДФИЛТЪР + ФИЛТЪР  ОТВЕЖДАНЕ НАВЪН ПРЕЗ ВЪЗДУХОВОДНА СИСТЕМА БЕЗ АСПИРАЦИЯ 
(отвеждаща тръба с дължина максимум 3 метра и диаметър минимум 200 mm). 

3) ВЕНТИЛАТОР  ПРЕДФИЛТЪР + ФИЛТЪР  ОТВЕЖДАНЕ НАВЪН ПРЕЗ ВЪЗДУХОВОДНА СИСТЕМА С АСПИРАЦИЯ. 
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Технически данни 
 

Електротехнически данни Напрежение 230 V 
Честота 50 ÷ 60 Hz 
Потребление на енергия 1 kW 
Номинален ток 6,3 A със забавящ предпазител 
Гнездо за захранващия кабел: Намира се отляво, отзад, на височина около 2 метра. 
Защитно устройство:  Термично-магнитен изключвател. 
Аварийно захранване Неприложимо 
Отдалечен изход Отдалечен изход от карта 

Други връзки Отвеждане на изпаренията: Отгоре на аспиратора е монтиран колектор с ∅ 250 mm за свързване 
към централната въздуховодна система на болницата. 

Предупреждения и предпазни 
мерки 

 

Класификация на продукта Продуктът е предназначен за професионална лабораторна употреба 
от медицински специалисти. 

Забележки В случай на сериозна злополука, молим незабавно да информирате 
Bio-Optica Milano S.p.A и компетентните власти. 

 
 
 
 
Стандартни компоненти, включени в оборудването 
 

КОД ОПИСАНИЕ ЕЛЕМЕНТ 

50-F017 2 алуминиеви филтъра за формалин 1 
50-F007 Предфилтър 2 

50-500-071 Почистващ комплект 3 
50-500-073 Абразивна гъба 4 

 
Опционални аксесоари 
 

КОД ОПИСАНИЕ ЕЛЕМЕНТ 

50-F018 Филтър с активен въглен 1 

(*) Тези аксесоари се монтират само по време на производството, не и след това. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ ОПИСАНИЕ ДАТА 

001 Актуализация на Регламент (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за 
   

16.5.2022 г. 
002 EMDN актуализация 02.12.2022 r. 
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