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RECEIVING TECH 180 
Odsávaný stôl na histológiu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD OPIS EMDN 
50-180-301 Odsávaný stôl na histológiu W02070302 

 
 

  
Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro 
IVD, trieda A, nariadenie (EÚ) 2017/746 
UDI-DI: 08034120271103 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Výrobca: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Odsávaný stôl určený na príjem jednorazových nádob s histologickými vzorkami konzervovanými vo formalíne. 
Je vybavený systémom odsávania výparov z nosného povrchu a prednej strany; navrhnutý na vypúšťanie výparov do vonkajšieho 
prostredia. 
 

ROZMERY 
 

Celkové rozmery v mm Užitočné pracovné rozmery v mm 

Hmotnosť Šírka Hĺbka Výška Šírka Hĺbka Výška horného 
povrchu 

cca 180 kg 1800 750 1150 1800 670 900 

 
KONŠTRUKČNÉ VLASTNOSTI 

 
 Nosná konštrukcia vyrobená z kruhovej nerezovej ocele AISI 304, hrúbka 15/10, panely vyrobené z nerezovej ocele AISI 304, 

hrúbka 10/10 s hladkým povrchom a zaoblenými hranami (v súlade s platnými predpismi).  
 Antistatická a protisklzová nastavitelná nožička pre dokonalé vodorovné vyrovnanie pracovnej plochy. 

 
VLASTNOSTI PRACOVNEJ PLOCHY 

 
 Povrch bez zvarov z nerezovej ocele AISI 304, hrúbka 10/10. 
 Prijímací stôl Tech 50-180-301 pozostáva z hladkej pracovnej plochy, ktorá prináša väčšiu nosnú plochu. 
 Odsávaný drez s rozmermi 1200 x 520 x 50 slúži na zachytávanie možných únikov kvapalín. Je krytý odnímateľnou 

perforovanou nosnou plochou. 
 

OVLÁDACÍ PANEL 
 
Ovládací panel s polykarbonátovou klávesnicou a digitálnym displejom na zobrazovanie a úpravu pracovných parametrov. 

 
 

HLAVNÉ FUNKCIE 
 
 Hlavný vypínač spustenia. 
 Núdzový vypínač. 
 Vypínač na spustenie/zastavenie odsávania. 
 Regulácia rýchlosti odsávania 
 Vizuálny alarm s červenou LED diódou a akustický alarm (BZUČIAK) na signalizáciu nasýtenia filtrov. 
 Tlačidlo stíšenia akustických alarmov. 
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 Tlačidlo na úpravu pracovných parametrov. 
 Programovanie spustenia a vypnutia zariadenia. 
 Programovanie výmeny filtrov. 
 
 

ODSÁVACÍ/FILTRAČNÝ SYSTÉM 
 

 
                     Predfilter        Filter          

         
 
    
Zariadenie je vybavené: 
 
 2 trojfázovými, beziskrovými elektrickými ventilátormi, nastavenie prostredníctvom meniča (vopred inštalovaný) 
 1 predfiltrom zo syntetických vlákien (vopred inštalovaný) na zachytávanie prípadných nečistôt a zvýšenie účinnosti filtra. 
 1 filtrom z oxidu hlinitého na formalín (vopred inštalovaný), rýchla a čistá výmena z prednej strany Namiesto filtra z oxidu 

hlinitého je možné vyžiadať si filter s aktívnym uhlím. 
 Digestor je vybavený ∅ 200 mm zberačom na hornej strane, ktorý umožňuje pripojenie k centrálnemu odsávaciemu 

zariadeniu zdravotníckeho zariadenia a odvod výparov do vonkajších priestorov. 
 Elektrický ventilátor umožňuje odsávanie výparov z perforovaného nosného povrchu a prednej mriežky. Vzduch je čistený 

priechodom cez predfilter a filter a je možné ho vypúšťať nasledujúcim spôsobom: 
 
 

1) VENTILÁTORPREDFILTER + 2 FILTEVÝSTUP V ROVNAKEJ MIESTNOSTI. 
Dôležité: Pokiaľ sa výstup nachádza v rovnakej miestnosti, je potrebné nainštalovať dva filtre, aby bolo zaručené účinné 
odstraňovanie znečisťujúcich látok. Týmto spôsobom je zaručená 100 % účinnosť filtra, pretože doba prítomnosti (Tr) 
odsávaného prietoku bude dlhšia ako 0,1 sekundy. Ak sú v digestore nainštalované dva filtre na formalín, nebude je 
možné pridať aj filter HEPA. 

2) VENTILÁTORPREDFILTER + FILTER VYPÚŠŤANIA VON KANALIZAČNÝM SYSTÉMOM BEZ ODSÁVANIA (vypúšťacie 
potrubie nie je dlhšie ako 3 metre, s minimálnym priemerom 200 mm). 

3) VENTILÁTORPREDFILTER + FILTERVYPÚŠŤANIE VON KANALIZAČNÝM SYSTÉMOM S ODSÁVANÍM 
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Technické údaje 
 

Elektrotechnické údaje Napätie 230 V 
Frekvencia 50 ÷ 60 Hz 
Príkon 1 kW 
Menovitý prúd 6,3 A s oneskorovacou poistkou 
Zásuvka napájania: Nachádza sa na ľavej strane vo výške cca 2 m. 
Ochranné zariadenie:  Magnetotepelný spínač. 
Núdzový zdroj napájania Neuplatňuje sa 
Vzdialený výstup Vzdialený výstup z karty 

Iné prípojky Odvod výparov: Digestor je vybavený ∅ 250 mm zberačom na hornej strane, ktorý 
umožňuje pripojenie k centrálnemu odsávaciemu zariadeniu 
zdravotníckeho zariadenia. 

Varovania a bezpečnostné 
opatrenia 

 

Klasifikácia produktu Produkt je určený na profesionálne laboratórne použitie pre odborných 
zdravotníckych pracovníkov. 

Poznámky V prípade závažnej nehody okamžite informujte spoločnosť Bio-Optica 
Milano S.p.A. a príslušné úrady. 

 
 
 
 
Štandardné súčasti zariadenia 
 

KÓD OPIS POLOŽKA 

50-F017 2 filtre z oxidu hlinitého na formalín 1 
50-F007 Predfilter 2 

50-500-071 Čistiaca sada 3 
50-500-073 Abrazívna špongia 4 

 
Voliteľné doplnky 
 

KÓD OPIS POLOŽKA 

50-F018 Filter s aktívnym uhlím 1 

(*) Tieto doplnky je možné inštalovať iba pri výrobe, nie neskôr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVÍZIA OPIS DÁTUM 

001 Nariadenie (EÚ) 2017/746 – novelizácia IVDR 16. 5. 2022 
002 Aktualizácia EMDN 05. 12. 2022 
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