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RECEIVING TECH 180 
Afzuigbank voor histologie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING EMDN 
50-180-301 Afzuigbank voor histologie W02070302 

 
 
 

  
In vitro diagnostiek–medisch hulpmiddel 
IVD klasse A, Verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271103 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Afzuigbank bedoeld voor de ontvangst van de disposable houders tijdens de verslaglegging aangaande het in formaline bewaarde 
histologische monster. 
Voorzien van een dampafzuigsysteem bij het werkvlak en aan de voorkant; voorbereid voor afvoer van dampen naar buiten. 
 

AFMETINGEN 
 

Totale afmetingen in mm Nuttige afmetingen in mm 

Gewicht Breedte Diepte Hoogte Breedte Diepte Hoogte werkblad 

ca. 180 kg 1800 750 1150 1800 670 900 

 
STRUCTURELE KENMERKEN 

 
 Draagconstructie in buisvormig roestvrij staal AISI 304 dikte 15/10, beplating van roestvrij staal AISI 304 dikte 10/10, met een 

glad oppervlak en afgeronde randen (in overeenstemming met de geldende regelgeving).  
 Dankzij de antistatische en antislip stelvoeten kan het werkoppervlak perfect horizontaal worden geplaatst. 

 
KENMERKEN VAN HET WERKVLAK 

 
 Lasvrij oppervlak van roestvrij staal AISI 304, dikte 10/10. 
 De Receiving Tech 50-180-301 heeft uit een glad werkvlak om een grotere ondergrond te bieden. 
 Afmeting van de spoelbak met afzuiging 1200x520x50 om mogelijk lekkende vloeistoffen op te vangen, afgedekt door een 

verwijderbaar geperforeerde plaat die als ondergrond kan fungeren. 
 

BEDIENINGSPANEEL 
 
Bedieningspaneel - met soft-touch toetsenbord van polycarbonaat en digitaal display - voor visualisatie en aanpassing van de 
werkparameters. 
 

 
 

BELANGRIJKSTE FUNCTIES 
 
 Hoofdschakelaar voor inschakeling. 
 Noodstopschakelaar. 
 Start-/stopschakelaar voor werking afzuiging. 
 Regeling van de afzuigsnelheid. 
 Rode LED voor visueel alarm en ZOEMER voor akoestisch alarm bij verzadiging van de filters. 
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 Toets voor het afzetten van alarmgeluiden. 
 Toets voor wijziging van werkparameters. 
 Programmering van in- en uitschakeling van het apparaat. 
 Programmering van filtervervanging. 
 
 

AFZUIG--/FILTERSYSTEEM 
 

                     Voorfilter        Filter          

         
 
   Het apparaat is voorzien van: 
 
 2 driefasige vonkvrije elektroventilatoren instelbaar via inverter (vooraf geïnstalleerd). 
 1 voorfilter van synthetische vezels (al geïnstalleerd) om mogelijke onzuiverheden tegen te houden en de efficiëntie van het 

filter te verbeteren. 
 1 aluminium filter voor formaline (al geïnstalleerd), dat gemakkelijk en schoon vanaf de voorkant kan worden vervangen. In 

plaats van het aluminium filter is het mogelijk om een actief koolstoffilter te bestellen. 
 De kap is aan de bovenkant voorzien van een collector met ∅ 200 mm, zodat hij kan worden aangesloten op het centrale 

leidingsysteem van het ziekenhuis om dampen naar buiten af te voeren. 
 De elektroventilator zorgt voor afzuiging van dampen uit de geperforeerde ondergrond en het frontale rooster. De lucht 

wordt gezuiverd en stroomt door voorfilter en filter en kan als volgt worden afgevoerd: 
 
 

1) VENTILATORVOORFILTER + 2 FILTERSAFVOER IN DEZELFDE RUIMTE. 
Belangrijk: In geval van afvoer in dezelfde ruimte moeten er twee filters worden geïnstalleerd om een effectieve 
verwijdering van de vervuilende stoffen te garanderen. Op deze manier wordt een filtereffectiviteit van 100% 
gegarandeerd, omdat de verblijftijd (Tr) van de aangezogen flow langer is dan 0,1 seconde. Als op de kap twee filters 
voor formaline zijn geplaatst, is het niet mogelijk om ook het HEPA-filter toe te voegen. 

2) VENTILATORVOORFILTER + FILTERAFVOER NAAR BUITEN VIA KANALISERING ZONDER AFZUIGING (afvoerleiding 
niet langer dan 3 meter, met een minimale diameter van 200 mm). 

3) VENTILATORVOORFILTER + FILTERAFVOER NAAR BUITEN VIA KANALISERING MET AFZUIGING. 
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Technische gegevens 
 

Elektrische gegevens Spanning 230 V 
Frequentie 50 ÷ 60 Hz 
Stroomverbruik 1 kW 
Nominale stroom 6,3 A met vertraagde zekeringen 
Netaansluiting Links op de achterkant, op een hoogte van ca. 2 meter. 
Beveiligingsapparaat:  Magnetothermische schakelaar. 
Noodstroomvoorziening Niet van toepassing 
Remote uitgang Remote uitgang vanaf kaart 

Andere aansluitingen Afvoer van dampen: De kap is aan de bovenkant voorzien van een collector met ∅ 250 mm, 
zodat hij kan worden aangesloten op het centrale leidingsysteem van 
het ziekenhuis. 

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

 

Productclassificatie Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door 
beroepsmensen in de gezondheidszorg. 

Opmerkingen Bij een ernstig ongeval gelieve Bio-Optica Milano S.p.A. en de bevoegde 
autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

 
 
 
Meegeleverde standaardcomponenten 
 

CODE BESCHRIJVING ARTIKEL 

50-F017 2 Aluminium filters voor formaline. 1 
50-F007 Voorfilter 2 

50-500-071 Reinigingsset 3 
50-500-073 Schuurspons 4 

 
Optionele accessoires 
 

CODE BESCHRIJVING ARTIKEL 

50-F018 Actieve-koolstoffilter 1 

(*) Deze accessoires kunnen alleen worden geïnstalleerd op het moment van productie, niet achteraf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIE BESCHRIJVING DATUM 

001 (EU) Verordening 2017/746 – IVDR-update 16/05/2022 
002 EMDN-update 05/12/2022 
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