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RECEIVING TECH 150 
Aspirerad bänk för histologi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOD BESKRIVNING CODICE CND/EMDN 
50-150-301 Aspirerad bänk för histologi W02070302 

 
 
 

  
Diagnostik in vitro – Medicinsk enhet 
IVD Klass A, Förord. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Tillverkare: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Aspirerad bänk utformad för mottagning av behållarna för engångsbruk under rapporten om det histologiska provet bevarat i 
formalin. 
Utrustad med ångaspirationssystem från supportytan och framsidan, utformad för ångutsläpp utomhus. 
 

DIMENSIONELLA EGENSKAPER 
 

Totala mått i mm Totala mått i mm för arbete 

Vikt Bredd Djup Höjd Bredd Djup Topphöjd: 

ca 160 kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
STRUKTURELLA EGENSKAPER 

 
 Stödjande struktur tillverkad av ristfria stålrör AISI 304, tjocklek 15/10, panel i rostfri stålplåt AISI 304, tjocklek10/10, med slät 

yta aoch rundade kanter (enligt gällande lagstiftning).  
 Antistatiska och halksäkra fötter för att erhålla en perfekt horisontell placering av arbetsytan. 

 
ARBETSYTA - EGENSKAPER 

 
 Svetsfri yta i rostfritt stål AISI 304, tjocklek 10/10. 
 Mottagande Tech 50-150-301 består av en slät arbetsyta för att garantera en större supportyta. 
 Aspirerad vask, mått 900x520x50, för att samla upp evetuella läckage, täckt av en perforerad, löstagbar supportyta. 

 
KONTROLLPANEL 

 
Kontrollpanel - med tryckkänsligt tangentbord av polykarbonat och digital display - för visualisering och modifiering av 
arbetsparametrar. 
 

 
 

HUVUDFUNKTIONER 
 
 Allmän tändningsbrytare. 
 Nödbrytare. 
 Start/stoppbrytare för aspiration. 
 Reglering aspirationshastighet 
 Rött visuellt LED-larm och SUMMER för akustiskt larm för filtermättnad. 
 Strömbrytare tystade ljudlarm. 
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 Ändringsnyckel arbetsparametrar. 
 Programmering av instrumentstart och avstängning. 
 Programmering av filterbyte. 
 
 

ASPIRATION / FILTRERINGSSYSTEM 
 

                     Förfilter        Filter          

         
 
    
Instrument är utrustat med: 
 
 2 gnistsäker 3-fasig elfläkt, justerbar med växelriktare (förinstallerad). 
 1 förfilter av syntetfibrer (förinstallerat) för att samla upp eventuella föroreningar och förbättra filtrets effektivitet. 
 1 filter för formalin (förinstallerat), som enkelt och renligt byts ut från framsidan. I stället för aluminiumfilter kan ett aktivt 

kolfilter beställas. 
 Huven har en ∅ 200 mm kollektor på ovansidan för anslutning till sjukhusets centraliserade kanalsystem för rökutsläpp 

utomhus. 
 Elektrofläkten medger aspiration av ångor från den perforerade supportytan och det främre gallret. Luften renas genom ett 

förfilter och filter och kan släppas ut på detta sätt: 
 
 

1) FLÄKTFÖRFILTER + 2 FILTERUTSLÄPP I SAMMA RUM. 
Viktigt: Vid utsläpp i samma rum är det nödvändigt att installera två filter för att garantera en effektiv borttagning av 
förorenande ämnen. På så sätt kan vi garantera filtrets effektivitet till 100 % eftersom residenstiden (Tr) hos det 
aspirerade flödet kommer att vara högre än 0,1 sekund. Om två filter är installerade på huven för formalin går det inte 
att lägga till även ett hepa-filter. 

2) FLÄKTFÖRFILTER + FILTERUTSLÄPP UTOMHUS VIA ETT ICKE-ASPIRERAT KANALSYSTEM (dräneringsrör ej längre än 
3 meter, med min. 200 mm diameter). 

3) FLÄKTFÖRFILTER + FILTERUTSLÄPP UTOMHUS VIA ETT ASPIRERAT KANALSYSTEM. 
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Tekniska data 
 

Elektriska data Spänning 230 V 
Frekvens 50 - 60 Hz 
Effektförbrukning 1 kW 
Nominell ström 6,3 A med tröga säkringar 
Nätingång: Sitter till vänster på baksidan på cirka 2 meters höjd. 
Skyddsenhet:  Magnettermisk brytare. 
Nödströmförsörjning Ej tillämpligt 
Fjärrutgång Fjärrutgång från kort 

Övriga anslutningar Ångutsläpp: Huven har en ∅ 250 mm kollektor på ovansidan för anslutning till 
sjukhusets centraliserade kanalsystem. 

Varning och försiktighet 
 

Produktklassificering Produkten är avsedd för professionellt laboratoriebruk av kvalificerad 
hälsovårdspersonal. 

Anmärkningar I händelse av en allvarlig olycka, var god informera omedelbart Bio-
Optica Milano S.p.A och berörda myndigheter. 

 
 
 
Standardkomponenter inkluderade i utrustningen 
 

KOD BESKRIVNING PRODUKT 

50-F017 2 aluminiumfilter för formalin 1 
50-F007 Förfilter 2 

50-500-071 Rengöringssats 3 
50-500-073 Abrasiv svamp 4 

 
Tillbehör som tillval 
 

KOD BESKRIVNING PRODUKT 

50-F018 Aktiverat kolfilter 1 

(*) Dessa tillbehör kan endast installeras vid tidpunkten för produktion, inte efteråt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION BESKRIVNING DATUM 

001 UE Förordning 2017/746 – IVDR uppdatering 16/05/2022 
002 EMDN-uppdatering 05/12/2022 
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