
     
 
                Teabeleht  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Telefon +39 02.21.27.13.1 - Faks (Itaalia) +39 02.21.53.000 - Faks (eksport) +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

1 

Väljalaske kuupäev: 05/12/2022 
Muudatus 002 

 

RECEIVING TECH 130 
Tõmbesüsteemiga pink histoloogia jaoks 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOOD KIRJELDUS EMDN 
50-130-301 Tõmbesüsteemiga pink histoloogia jaoks W02070302 

 
 

  

In vitro diagnostiline – meditsiiniseade 
IVD klass A, määrus (EL) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271066 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Tootja: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Tõmbesüsteemiga pink, mis on mõeldud formaliinis säilitatavate histoloogiliste proovide aruande ajal ühekordsete mahutite 
hoiustamiseks. 
Varustatud tugipinnalt ja esiküljelt aurude eemaldamissüsteemiga; ette nähtud aurude väljutamiseks väljapoole. 
 

MÕÕTMED 
 

Üldised mõõtmed millimeetrites Kasutatava tööala mõõtmed millimeetrites 

Kaal Laius Sügavus Kõrgus Laius Sügavus Tööpinna kõrgus 

ca 160 kg 1300 750 1150 1300 670 900 

 
STRUKTUURILISED OMADUSED 

 
 Roostevabast terasest (AISI 304) torujas tugistruktuur paksusega 15/10, paneelid roostevabast terasest (AISI 304) paksusega 

10/10, sileda pinna ja ümarate servadega (vastavalt kehtivale määrusele).  
 Antistaatilisest ja libisemiskindlast materjalist reguleeritavad tugijalad töötasapinna tasandamiseks. 

 
TÖÖPINNA OMADUSED 

 
 Keevisliideteta pind roostevabast terasest (AISI 304) paksusega 10/10. 
 Tootel Receiving Tech 50-130-301 on sile tööpind, et tagada suurema tugipinna olemasolu. 
 Tõmbefunktsiooniga valamu mõõtmed on 900 x 520 x 50 ning see on mõeldud võimalike lekete kogumiseks, olles kaetud 

perforeeritud eemaldatava tugipinnaga. 
 

JUHTPANEEL 
 
Juhtpaneel – polükarbonaadist pehme puutetundliku klaviatuuri ja digitaalse ekraaniga, tööparameetrite kuvamiseks ja 
muutmiseks. 
 

 
 

PEAMISED FUNKTSIOONID 
 
 Üldine sisselülitamislüliti. 
 Avariilüliti. 
 Tõmbefunktsiooni käivitamise/peatamise lüliti. 
 Tõmbekiiruse reguleerimine. 
 Punane LED-tuli visuaalse alarmina ja HELIALARM filtrite küllastumisele tähelepanu juhtimiseks. 
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 Helialarmide vaigistamise klahv. 
 Tööparameetrite muutmise klahv. 
 Seadme sisse- ja väljalülitamise seadistamine. 
 Filtrite vahetamise seadistamine. 
 
 

TÕMBE-/FILTREERIMISSÜSTEEM 
 

 
                     Eelfilter        Filter          

         
 
    
Seade on varustatud järgmiste osadega. 
 
 2 sädemekindlat kolmefaasilist inverteriga reguleeritavat elektriventilaatorit (eelpaigaldatud). 
 1 sünteetilisest kiust eelfilter (eelpaigaldatud), et hoida kinni kõik lisandid ja parandada filtri efektiivsust. 
 1 alumiiniumoksiidfilter (eelpaigaldatud) formaliini jaoks, mille vahetamine toimub esiküljelt lihtsalt ja puhtalt. 

Alumiiniumoksiidfiltri asemel on võimalik kasutada aktiivsöefiltrit. 
 Tõmbekapi ülaosas on ∅ 200 mm kollektor, et võimaldada ühendamine haigla keskse väljatõmbeventilatsioonisüsteemiga 

aurude väljajuhtimiseks. 
 Elektriventilaator võimaldab aurude äratõmmet perforeeritud tugipinnalt ja esipaneelilt. Õhk puhastatakse eelfiltri ja filtri 

kaudu ning see juhitakse välja järgmistel viisidel: 
 
 

1) VENTILAATOREELFILTER + 2 FILTRITVÄLJUTAMINE SAMASSE RUUMI. 
Tähtis. Õhu samasse ruumi väljalaskmise korral tuleb paigaldada kaks filtrit, et tagada saasteainete tõhus eemaldamine. 
Sel viisil tagatakse filtri 100% tõhusus, kuna aspireeritud vooluhulga viibeaeg (Tr) on suurem kui 0,1 sekundit. Kui 
tõmbekapile on paigaldatud kaks filtrit formaliini jaoks, ei ole võimalik lisada ka HEPA-filtrit. 

2) VENTILAATOREELFILTER + FILTERVÄLJAJUHTIMINE MITTEASPIREERITAVA VÄLJASTUSSÜSTEEMI KAUDU 
(väljastustoru mitte pikem kui 3 meetrit, minimaalse läbimõõduga 200 mm). 

3) VENTILAATOREELFILTER + FILTERVÄLJAJUHTIMINE ASPIREERITAVA VÄLJATÕMBESÜSTEEMI KAUDU. 
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Tehnilised andmed 
 

Elektriandmed Pinge 230 V 
Sagedus 50 ÷ 60 Hz 
Energiatarve 1 kW 
Nimivool 6,3 A viivitusega kaitsmed 
Pistikupesa Asub tagaküljel vasakul ligikaudu 2 meetri kõrgusel 
Kaitseseade  Magnetotermiline lüliti 
Avariitoiteallikas Ei ole kohaldatav 
Kaugväljapääs Kaugväljapääs kaardilt 

Muud ühendused Aurude väljutamine Tõmbekapi ülaosas on ∅ 250 mm kollektor, et võimaldada ühendamist 
haigla keskse väljatõmbeventilatsioonisüsteemiga. 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
 

Toote klassifikatsioon Toode on mõeldud tervishoiutöötajatele professionaalseks 
laboratoorseks kasutamiseks. 

Märkused Tõsise õnnetusjuhtumi korral teavitage sellest viivitamatult ettevõtet 
Bio-Optica Milano S.p.A ja asjakohaseid pädevaid asutusi. 

 
 
Seadmega kaasas olevad standardtarvikud 
 

KOOD KIRJELDUS ÜKSUS 

50-F017 2 alumiiniumoksiidfiltrit formaliini jaoks 1 
50-F007 Eelfilter 2 

50-500-071 Puhastuskomplekt 3 
50-500-073 Abrasiivne käsn 4 

 
Valikulised tarvikud 
 

KOOD KIRJELDUS ÜKSUS 

50-F018 Aktiivsöefilter 1 

(*) Neid tarvikuid on võimalik paigaldada ainult tootmise käigus, mitte hiljem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

MUUDATUS KIRJELDUS KUUPÄEV 

001 Määruse (EL) 2017/746 (IVDR) uuendus 16/05/2022 
002 EMDN-i värskendus 05/12/2022 
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