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RECEIVING TECH 130 
Udsugningsbænk til histologi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KODE BESKRIVELSE EMDN 
50-130-301 Udsugningsbænk til histologi W02070302 

 
 
 

  

In vitro diagnose-medicinsk enhed 
IVD klasse A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Producent: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Udsugningsbænk designet til modtagelse af engangsbeholdere under rapporten af den histologiske prøve, som er konserveret i 
formalin. 
Forsynet med dampudsugningssystem fra støttefladen og forrest; forberedt til røgudledning udenfor. 
 

DIMENSIONELLE FUNKTIONER 
 

Overordnede dimensioner i mm Brugbare driftsdimensioner i mm 

Vægt Bredde Dybde Højde Bredde Dybde Højde øverst 

ca. 160 kg 1300 750 1150 1300 670 900 

 
STRUKTURELLE FUNKTIONER 

 
 Støttestruktur fremstillet i rør af rustfrit stål AISI 304, tykkelse 15/10, paneler i plader af rustfrit stål AISI 304, tykkelse 10/10 

med glat overflade og afrundede kanter (i overensstemmelse med gældende regulativ).  
 Antistatiske og skridsikre justerbare fødder giver mulighed for at få en perfekt horisontal position af arbejdsfladen. 

 
FUNKTIONER FOR ARBEJDSOVERFLADE 

 
 Overflade i rustfrit stål AISI 304 uden svejsninger, tykkelse 10/10. 
 Receiving tech 50-130-301 består af en glat arbejdsflade, for at garantere en større støtteflade. 
 Dimension 900x520x50 for udsugningsvask, for at opsamle eventuelle væskelækager, dækket af perforeret aftagelig 

overfladestøtte. 
 

KONTROLPANEL 
 
Kontrolpanel – med soft-touch-tastatur i polykarbonat og digitalt display – til visualisering og modifikation af 
arbejdsparametrene. 

 
 
 

HOVEDFUNKTIONER 
 
 Generel tændingskontakt. 
 Nødstopkontakt. 
 Start/stopknap til udsugning. 
 Justering af udsugningshastighed. 
 Rød LED visuel alarm og SUMMER akustisk alarm til filtermætning. 
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 Tast til at standse akustiske alarmer. 
 Skiftetast for driftsparametre. 
 Instrumentets tænd-/slukknap for programmering. 
 Programmering af filterskift. 
 
 

UDSUGNING / FILTRERINGSSYSTEM 
 

 
                     Forfilter        Filter          

         
 
    
Instrumentet leveres med: 
 
 Nr. 2 anti-gnist trefasede elektroventilatorer justerbare gennem inverteren (forinstalleret). 
 Nr. 1 syntetiske fiber forfilter (forinstalleret) for at tilbageholde mulige urenheder og forbedre filterets effektivitet. 
 Nr. 1 aluminiumfilter til formalin (forinstalleret), hvis udskiftning sker fra fronten, enkelt og rent. I steddet for et 

aluminiumsfilter, kan der bedes om et aktivt kulfilter. 
 Emhætten er forsynet med en ∅ 200 mm solfanger på sin overside, for at muliggøre tilslutning til hospitalets centraliserede 

kanaliseringssystem for røgudledning udenfor. 
 Elektroventilatoren tillader dampudsugning fra den perforerede støtteflade og frontgitteret. Luften renses gennem 

forfilteret, og filteret kan udledes på denne måde: 
 
 

1) VENTILATORFORFILTER + 2 FILTREUDLEDNING I SAMME RUM. 
Vigtigt: I tilfælde af udledning i samme rum, er det nødvendigt at installere to filtre for at sikre en effektiv fjernelse af 
de forurenende stoffer. På denne måde er filterets effektivitet garanteret på 100 %, da opholdstiden (Tr) af det 
udsugende flow, vil være højere end 0,1 sekund. Hvis emhætten allerede har installeret to filtre til formalin, er det ikke 
muligt at tilføje et hepa-filter. 

2) VENTILATORFORFILTER + FILTERUDLEDNING UDENFOR GENNEM ET IKKE-UDSUGENDE KANALISERINGSSYSTEM 
(drænrør ikke længere end 3 meter, med minimumdiameter på 200 mm). 

3) VENTIALTORFORFILTER + FILTERUDLEDNING UDENFOR GENNEM ET UDSUGENDE KANALISERINGSSYSTEM. 
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Tekniske data 
 

Elektriske data Spænding 230 V 
Frekvens 50 ÷ 60 Hz 
Strømforbrug 1 kW 
Nominel strøm 6,3 A med forsinkelsessikringer 
Strømforsyningsstik: Placeret bagerst til venstre ved en højde på omkring 2 meter. 
Beskyttelsesenhed:  Magnetotermisk kontakt. 
Nødstop strømforsyning Ikke relevant 
Fjern-exit Fjern-exit fra kort 

Andre tilslutninger Dampudledning: Emhætten er forsynet med en ∅ 250 mm solfanger på sin overside, for 
at muliggøre tilslutning til hospitalets centraliserede 
kanaliseringssystem. 

Advarsel og forholdsregler 
 

Produktklassificering Produktet er beregnet til brug i et professionelt laboratorium af 
sundhedsprofessionelle. 

Bemærkninger I tilfælde af en alvorlig ulykke, bedes du omgående informere Bio-Optica 
Milano S.p.A samt de kompetente myndigheder 

 
 
Standardkomponenter inkluderet i udstyret 
 

KODE BESKRIVELSE ELEMENT 

50-F017 Nr. 2 aluminiumsfiltre til formalin 1 
50-F007 Forfilter 2 

50-500-071 Rengøringssæt 3 
50-500-073 Skurrende svamp 4 

 
Ekstraudstyr 
 

KODE BESKRIVELSE ELEMENT 

50-F018 Aktivt kulfilter 1 

(*) dette tilbehør kan kun installeres under produktionen, og ikke efterfølgende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

REVISION BESKRIVELSE DATO 

001 UE-bestemmelse 2017/746 – IVDR-opdatering 16/05/2022 
 002 EMDN opdatering 05/12/2022 
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