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Biomixer BM330A 
Fabricat in Italia 

 

 
 

BM330A ofera: 

 un sistem complet de colectare a sangelui si inregistrare de date. 

 îndeplinește cerințele de astăzi și viitoare pentru trasabilitate completă și controlul calității. 

 dotat cu ultima generatie de microprocesor. 

 este gata să fie conectat la o “on-line registration".  Astfel se updateaza cu ultimul firmware. 

 achizitia de date se face prin tastatura, cititorul de cod de bare sau cititor TAG HF (RFID) 

 se poate conecta la PC prin SUPERVISOR software, ce perminte monitorizarea in timp real de 

pana la 20 de mixere simultan astfel: 

o statutul operational al mixerului 

o volumul presetat de colectie de sange 

o volumul de colectare al celulelor rosii (valoare si graphic) 

o conditii de alarma (curgere inceata, curgere rapida, baterie descarcata, etc..) 

 Programul SUPERVISOR poate stoca datele la procedurile: data, timp, cod donor, cod operator, 

volumul tinta presetat, volumul actual colectat, durata donatiei, tara punga, cod punga, codurile 

tuburilor de test, alarmele (daca e cazul). 

 Programul SUPERVISOR permite printarea rapoartelor zilnice ce contin informatii despre 

probele zilnice 

 Acest lucru minimalizeaza riscul de a amesteca pungile de sânge, accelerează și îmbunătățește 

analiza și tratamentul ulterior al sângelui 

 

Caracteristici principale: 

 

 Ecran LCD albastru mare cu iluminare din spate albă 

 Sistem de agitare, constând dintr-o tavă extensibilă  
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 Sistem de clampare automată și manuală, echipat cu senzor pentru a verifica prezența / absența 

tubului. 

 Acuratete de +/- 1 ml. 

 Conversia automată a afișajului de la grame la mililitri. 

 Tara automata a greutatii pungii de colectare. 

 Setarea țintă digitală a două volume de colectare (de la 200 la 500 ml.), cu posibilitatea de a le 

schimba în timpul donării. 

 Port serial RS232 pentru conectarea cititorului de coduri de bare. 

 Port serial RS485 pentru conexiune la rețea. 

 Cititor TAG HF (RFID) compatibil cu specificațiile ISBT 

 Tastatura alfanumerică pentru a utiliza manual introducerea datelor (cand nu are cititor de coduri 

de bare) 

 Baterie internă reîncărcabilă de până la 12 ore (mai mult de 50 de colecții).  

 Gestionarea periodică a calibrării, care poate fi gestionata automat cu alarme vizuale și acustice. 

 Verificarea automată și continuă a: datei, ora, volumul setat, volumul real colectat, alarmele au 

avut loc, cantitatea de saci solicitate, cantitatea de tuburi solicitate. Fluxul de sânge (ml / min), cu 

setarea digitală a valorilor fluxului scăzut și înalt. Vizuale și pre-alarmă acustică ajustabilă pentru 

monitorizarea sângelui 

timpul total de colectare. 

 Oprirea automată a debitului la realizarea volumului prestabilit cu alarmă vizuală și acustică 

simultană. 

 Memorie internă care stochează până la 100 de proceduri. 

 Transmisie de date la PC prin LAN "RS485" sau radio-frecvență transmițător wireless. 

 Utilizatorii accesează protecția cu 4 niveluri diferite de parole pentru o mai mare siguranță în 

manipularea datelor. 

Date tehnice: 

 Alimentare:  240 V, 47-63 Hz 0,9-0,3A 

 Iesire:  24 Vdc  

 Opereaza: alimentare externa sau baterii reincarcabile. 

 Cicluri de mixare: 12 cicluri/min. 

 Dimensiuni: 310x290x175 mm 

 Greutate: 3,5 Kg 

 Dispozitivul respecta cerintele directivelor 93/42/CEE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 

in acordanta cu standarde tehnice CEI 60601-1 

 


