
     
 
               Informační list  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano, Itálie  
Tel.: +39 02 21 27 13 1 – Fax: +39 02 21 53 000 – Fax export: +39 02 21 54 155 

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

1 

Datum vydání: 05/12/2022 
Rev. 002 

 

RECEIVING TECH 150 
Odsávaný stůl pro histologii 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD POPIS EMDN 
50-150-301 Odsávaný stůl pro histologii W02070302 

 
 

  

Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 
IVD, třída A, nařízení (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Výrobce: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 

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


     
 
               Informační list  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano, Itálie  
Tel.: +39 02 21 27 13 1 – Fax: +39 02 21 53 000 – Fax export: +39 02 21 54 155 

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

2 

Datum vydání: 05/12/2022 
Rev. 002 

Odsávaný stůl určený pro příjem jednorázových nádob s histologickými vzorky konzervovanými ve formalínu. 
Je vybaven systémem odsávání výparů z nosného povrchu a přední strany; navržen k vypouštění výparů do vnějšího prostředí. 
 

ROZMĚRY 
 

Celkové rozměry v mm Užitečné pracovní rozměry v mm 

Hmotnost Šířka Hloubka Výška Šířka Hloubka Výška horního 
povrchu 

cca 160 kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI 

 
 Nosná konstrukce vyrobená z kruhové nerezové oceli AISI 304, tloušťka 15/10, panely vyrobené z nerezové oceli AISI 304, 

tloušťka 10/10 s hladkým povrchem a zaoblenými hranami (v souladu s platnými předpisy).  
 Antistatická a protiskluzová stavitelná patka pro dokonalé vodorovné vyrovnání pracovní plochy. 

 
VLASTNOSTI PRACOVNÍ PLOCHY 

 
 Povrch bez svarů z nerezové oceli AISI 304, tloušťka 10/10. 
 Přijímací stůl Tech 50-150-301 sestává z hladké pracovní plochy, která přináší větší plochu. 
 Odsávaný dřez s rozměry 900 x 520 x 50 slouží ke sběru možných úniků kapalin; je krytý snímatelnou perforovanou nosnou 

plochou. 
 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
Ovládací panel s polykarbonátovou klávesnicí a digitálním displejem pro zobrazování a úpravy pracovních parametrů. 
 

 
 

HLAVNÍ FUNKCE 
 
 Hlavní spínač spuštění. 
 Nouzový spínač. 
 Spínač spuštění/zastavení odsávání. 
 Regulace rychlosti odsávání 
 Vizuální alarm s červenou diodou LED a akustický alarm (BZUČÁK) pro signalizaci nasycení filtrů. 
 Tlačítko ztišení akustických alarmů. 
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 Tlačítko pro úpravu pracovních parametrů. 
 Programování spuštění a vypnutí přístroje. 
 Programování výměny filtru. 
 
 

NASÁVACÍ/FILTRAČNÍ SYSTÉM 
 

 
                     Předfiltr        Filtr          

         
 
    
Přístroj je vybaven: 
 
 2 třífázovými, bezjiskrovými elektrickými ventilátory, nastavení prostřednictvím měniče (předinstalovaný) 
 1 předfiltrem ze syntetických vláken (předinstalovaný) k zachycení případných nečistot a zvýšení účinnosti filtru. 
 1 filtrem z oxidu hlinitého na formalín (předinstalovaný), rychlá a čistá výměna z přední strany. Místo filtru z oxidu hlinitého 

je možné vyžádat filtr s aktivním uhlím. 
 Digestoř je vybavena ∅ 200mm 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 perforovaného nosného povrchu a přední mřížky. Vzduch je čištěn 

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

1) VENTILÁTORPŘEDFILTR + 2 FILTRYVÝSTUP VE STEJNÉ MÍSTNOSTI. 
Důležité: Pokud se výstup nachází ve stejné místnosti, je nutné nainstalovat dva filtry, aby bylo zaručeno účinné 
odstranění znečišťujících látek. Tímto způsobem je zaručena 100% účinnost filtru, protože doba přítomnosti (Tr) 
nasávaného průtoku bude delší než 0,1 sekundy. Pokud jsou v digestoři nainstalovány dva filtry pro formalín, není 
možné přidat rovněž filtr HEPA. 

2) VENTILÁTORPŘEDFILTR + FILTRVYPOUŠTĚNÍ VEN KANALIZAČNÍM SYSTÉM BEZ ODSÁVÁNÍ (vypouštěcí potrubí není 
delší než 3 metry, s minimálním průměrem 200 mm). 

3) 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 6,3 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 
Vzdálený výstup Vzdálený výstup z karty 

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

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-F017 2 filtry z oxidu hlinitého na formalín 1 
50-F007 Předfiltr 2 

50-500-071 Sada k čištění 3 
50-500-073 Abrazivní houbička 4 

 
Volitelné doplňky 
 

KÓD POPIS POLOŽKA 

50-F018 Filtr s aktivním uhlím 1 

(*) 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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