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RECEIVING TECH 180 
Darbgalds ar nosūcēju histoloģijai 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KODS APRAKSTS EMDN 
50-180-301 Darbgalds ar nosūcēju histoloģijai W02070302 

 
 

  
In vitro diagnostikas medicīnas ierīce 
IVD A klase, Reg. (ES) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271103 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Ražotājs: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Darbgalds ar nosūcēju, paredzēts vienreizlietojamu tvertņu saņemšanai, veicot formalīnā saglabātu histoloģisku paraugu izpēti. 
Aprīkots ar tvaiku nosūkšanas sistēmu no balsta virsmas un no priekšpuses; paredzēts dūmu izvadīšanai uz ārpusi. 
 

IZMĒRI 
 

Kopējie izmēri mm Darbā izmantojamie izmēri mm 

Svars Platums Dziļums Augstums Platums Dziļums Augstums no 
augšas 

aptuv. 180 kg 1800 750 1150 1800 670 900 

 
UZBŪVE 

 
 Cauruļveida balsta konstrukcija no nerūsējoša tērauda AISI 304, biezums 15/10, plates paneļu apšuvums no nerūsējoša 

tērauda AISI 304, biezums 10/10, ar gludu virsmu un noapaļotām malām (atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem).  
 Antistatiska un neslīdoša regulējama kāja, ar kuras palīdzību var iegūt ideāli horizontālu darba virsmas stāvokli. 

 
DARBA VIRSMA 

 
 Virsma bez metinātām šuvēm, no nerūsējoša tērauda AISI 304, biezums 10/10. 
 Pieņemšanas darbgalds 50-180-301 sastāv no gludas darba virsmas, nodrošinot lielāku balsta virsmu. 
 Izlietnes ar nosūcēju izmēri ir 1200 x 520 x 50, lai varētu uztvert iespējamus izlijušus šķidrumus; tā ir pārklāta ar perforētu 

noņemamu balsta virsmu. 
 

VADĪBAS PANELIS 
 
Vadības panelis ar polikarbonāta tastatūru ar sensoriem un digitālu displeju, darba parametru vizualizācijai un pārveidošanai. 
 

 
 

GALVENĀS FUNKCIJAS 
 
 Galvenais ieslēgšanas slēdzis. 
 Slēdzis avārijas situācijām. 
 Palaišanas/apturēšanas slēdzis nosūkšanas darbībai. 
 Nosūkšanas ātruma regulēšana. 
 Vizuāls trauksmes signāls ar sarkanu LED un ZUMMERA skaņas trauksmes signāls par filtru piesātinājumu. 
 Skaņas trauksmes signālu apklusināšanas taustiņš. 
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 Darba parametru maiņas taustiņš. 
 Instrumenta ieslēgšanas un izslēgšanas programmēšana. 
 Filtra maiņas programmēšana. 
 
 

NOSŪKŠANAS/FILTRĒŠANAS SISTĒMA 
 

                     Priekšfiltrs        Filtrs          

         
 
    
 
Instruments ir aprīkots ar šādām ierīcēm: 
 
 2 trīsfāzu elektriski ventilatori ar aizsardzību pret dzirkstelēm, regulējami ar invertoru (uzstādīts iepriekš). 
 1 sintētisku šķiedru priekšfiltrs (uzstādīts iepriekš), kas paredzēts iespējamu netīrumu noņemšanai un filtra efektivitātes 

uzlabošanai. 
 1 alumīnija filtrs formalīnam (uzstādīts iepriekš), kuru var vienkārši nomainīt no priekšpuses. Alumīnija filtra vietā ir iespējams 

pierīkot aktīvās ogles filtru. 
 Pārsegs ir aprīkots ar ∅ 200 mm lielu kolektoru augšpusē, lai to varētu pieslēgt slimnīcas centralizētajai novadīšanas sistēmai 

un varētu izvadīt laukā dūmus. 
 Elektriskais ventilators spēj nosūkt dūmus no perforētās balsta virsmas un priekšējā režģa. Gaiss tiek attīrīts, tam virzoties 

cauri priekšfiltram un filtram, un to var izvadīt šādā veidā: 
 
 

1) VENTILATORSPRIEKŠFILTRS + 2 FILTRIIZVADĪŠANA TAI PAŠĀ TELPĀ. 
Svarīgi: ja dūmu izvadīšana notiek tajā pašā telpā, ir jāuzstāda divi filtri, lai garantētu piesārņojošo vielu efektīvu 
likvidēšanu. Tādējādi tiek garantēta 100% filtra efektivitāte, jo nosūktās plūsmas ekspozīcijas laiks (Tr) pārsniedz 
0,1 sekundi. Ja pārsegā ir uzstādīti divi filtri formalīnam, nav iespējams pievienot vēl arī HEPA filtru. 

2) VENTILATORSPRIEKŠFILTRS + FILTRSIZVADĪŠANA UZ ĀRPUSI CAUR NEIESŪCOŠU NOVADĪŠANAS SISTĒMU 
(novadīšanas caurule ne garāka par 3 metriem, ar minimālo diametru 200 mm). 

3) VENTILATORSPRIEKŠFILTRS + FILTRSIZVADĪŠANA UZ ĀRPUSI CAUR IESŪCOŠU NOVADĪŠANAS SISTĒMU. 
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Tehniskie dati 
 

Ar elektrību saistītie dati Spriegums 230 V 
Frekvence 50 ÷ 60 Hz 
Jaudas patēriņš 1 kW 
Nominālā strāva 6,3 A ar inertiem drošinātājiem 
Barošanas kontaktligzda: atrodas aizmugurē, kreisajā pusē, aptuv. 2 metru augstumā. 
Aizsargierīce:  magnetotermisks slēdzis. 
Strāvas padeve avārijas situācijā Nav piemērojams 
Attālināta izvade Attālināta izvade no kartes 

Citi savienojumi Dūmu izplūde: Pārsegs ir aprīkots ar ∅ 250 mm lielu kolektoru augšpusē, lai to varētu 
pieslēgt slimnīcas centralizētajai novadīšanas sistēmai. 

Brīdinājums un norādes par 
piesardzību 

 

Produkta klasifikācija Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības 
aprūpes speciālistiem. 

Piezīmes Smaga negadījuma gadījumā lūdzam nekavējoties informēt Bio-Optica 
Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 

 
 
 
Iekārtā iekļautās standarta sastāvdaļas 
 

KODS APRAKSTS ELEMENTS 

50-F017 2 alumīnija filtri formalīnam 1 
50-F007 Priekšfiltrs 2 

50-500-071 Tīrīšanas komplekts 3 
50-500-073 Abrazīvs sūklis 4 

 
Piederumi pēc izvēles 
 

KODS APRAKSTS ELEMENTS 

50-F018 Aktīvās ogles filtrs 1 

(*) Šos piederumus var uzstādīt tikai ražošanas laikā, nevis pēc tam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĀRSKATĪTS IZDEVUMS APRAKSTS DATUMS 

001 Regula (ES) 2017/746 – IVDR atjauninājums 16.05.2022. 
002 EMDN atjauninājums 05.12.2022 
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