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RECEIVING TECH 150 
Traukos stalas histologijos tyrimams 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KODAS APRAŠAS EMDN 
50-150-301 Traukos stalas histologijos tyrimams W02070302 

 
 
 

  
In vitro diagnostikos medicinos priemonė 
IVD, A klasė, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W0202059016ME 

 
 
 
 

 
 
 
Gamintojas: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Traukos stalas skirtas sudėti vienkartines talpykles teikiant histologinių mėginių, fiksuotų formaline, ataskaitą. 
Turi garų įtraukimo sistemą nuo paviršiaus ir priekinėje dalyje ir viršuje; numatyta dūmams išmesti į lauką. 
 

MATMENŲ SAVYBĖS 
 

Bendrieji matmenys, mm Naudojamos darbinės dalies matmenys, mm 

Masė Plotis Gylis Aukštis Plotis Gylis Viršaus aukštis 

apie 160 kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
SANDAROS SAVYBĖS 

 
 Atraminė konstrukcija pagaminta iš 15/10 storio, AISI 304 markės nerūdijančiojo plieno vamzdžių, paviršiaus plokštė – iš 

10/10 storio, AISI 304 markės nerūdijančiojo plieno lakšto, lygiu paviršiumi ir užapvalintais kraštais (atitinka galiojančius teisės 
aktus).  

 Antistatinės ir neslystančios reguliuojamos kojelės, kuriomis galima nustatyti darbinio paviršiaus horizontalią padėtį. 
 

DARBINIO PAVIRŠIAUS SAVYBĖS 
 

 Besiūlis paviršius iš 10/10 storio AISI 304 markės nerūdijančiojo plieno. 
 „Receiving Tech“ (50-150-301) sudaro glotnus darbinis paviršius, kad būtų daugiau ploto daiktams padėti. 
 Traukos plautuvės matmenys 900 x 520 x 50, ji skirta galimam nutekėjusiam skysčiui surinkti, jos dugne yra perforuota 

išimama atrama. 
 

VALDYMO SKYDAS 
 
Valdymo skydas – su polikarbonatiniais minkštais mygtukais ir skaitmeniniu ekranu – darbiniams parametrams vaiyduoti ir keisti. 
 

 
 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 
 
 Pagrindinis jungiklis. 
 Avarinis jungiklis. 
 Start/stop jungiklis traukai. 
 Traukos greičio reguliavimas. 
 Raudonas šviesos diodas rodo pavojaus signalą, o garsinis ZIRZEKLIS – filtro užsikimšimą. 
 Garso pavojaus signalų nutildymo mygtukas. 
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 Darbinių parametrų keitimo mygtukas. 
 Įrenginio įjungimo ir išjungimo programavimas. 
 Filtro keitimo programavimas. 
 
 

TRAUKOS / FILTRAVIMO SISTEMA 
 

 
                     Priešfiltras Filter          

         
 
    
 
Į šio gaminio tiekimo komplektą įeina: 
 
 2 nekibirkščiuojantys trifaziai elektriniai ventiliatoriai, reguliuojami inverteriu (iš anksto įrengtu). 
 1 sintetinio pluošto priešfiltras (iš anksto įrengtas), sulaikantis galinčius nešvarumus ir pagerinantis filtro efektyvumą. 
 1 aliuminio oksido filtras formalinui, kuris nesudėtingu ir švariu būdu keičiamas iš priekio. Vietoje aliuminio oksido filtro galima 

užsakyti aktyvintosios anglies filtrą. 
 Traukos gaubto viršuje įrengtas ∅200 mm kolektorius, skirtas prijungti prie ligoninės centrinės oro išmetimo į lauką sistemos. 
 Elektrinis ventiliatorius suteikia galimybę įsiurbti dūmus per perforuotą atraminį paviršių ir per priekines groteles. Oras 

valomas priešfiltru ir filtru, o išmetamas šiais būdais: 
 
 

1) VENTILIATORIUSPRIEŠFILTRAS + 2 FILTRAIIŠMETIMAS Į TĄ PAČIĄ PATALPĄ. 
Svarbu. Jeigu oras patenka į tą pačią patalpą, reikia įrengti du filtrus, siekiant užtikrinti veiksmingą kenksmingų 
medžiagų šalinimą. Tokiu būdu garantuojamas 100 % filtravimo našumas, nes įsiurbtas srautas filtre būna ilgiau kaip 
0,1 sekundę (Tr). Jeigu gaubte įrengti du formalino filtrai, dar ir HEPA filtro įrengti nepavyks. 

2) VENTILIATORIUSPRIEŠFILTRAS + FILTRASIŠMETIMAS Į LAUKĄ PER NEĮSIURBIANČIĄ ORO IŠMETIMO SISTEMĄ 
(ortakis ne ilgesnis kaip 3 metrai, minimalus skersmuo 200 mm). 

3) VENTILIATORIUSPRIEŠFILTRAS + FILTRASIŠMETIMAS Į LAUKĄ PER ĮSIURBIANČIĄ ORO IŠMETIMO SISTEMĄ . 
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Techniniai duomenys 
 

Elektros įvado duomenys Įtampa 230 V 
Dažnis 50 ÷ 60 Hz 
Energijos sąnaudos 1 kW 
Vardinė srovė 6,3 A su inertiškais lydžiaisiais saugikliais 
Maitinimo lizdas: įrengtas užpakalinėje pusėje kairėje, apie 2 metrų aukštyje. 
Apsauginis įtaisas:  magnetoterminis jungiklis. 
Avarinio maitinimo šaltinis: Netaikoma 
Nutolusi išėja Nutolusi nuo įrenginio išėja 

Kitos jungtys Dūmų išmetimas: Traukos gaubto viršuje įrengtas ∅250 mm kolektorius, skirtas prijungti 
prie ligoninės centrinės oro išmetimo sistemos. 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 

Gaminio klasifikacija Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 

Pastabos Sunkaus incidento atveju nedelsdami informuokite bendrovę „Bio-
Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas 

 
 
 
 
Standartiniai komponentai, esantys įrenginyje 
 

KODAS APRAŠAS PUNKTAS 

50-F017 2 aliuminio oksido filtrai formalinui. 1 
50-F007 Priešfiltras 2 

50-500-071 Valymo rinkinys 3 
50-500-073 Abrazyvinė kempinė 4 

 
Nebūtini reikmenys 
 

KODAS APRAŠAS PUNKTAS 

50-F018 Aktyvintosios anglies filtras 1 

(*) Šiuos reikmenis galima įrengti tik gamybos metu, bet ne vėliau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDAKCIJA APRAŠAS DATA 

001 ES Reglamentas 2017/746 – IVDR atnaujinimas 2022-16-05 
002 EMDN atnaujinimas 2022-05-12 
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