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1 INFORMAȚII GENERALE
1.1 Despre acest ghid

Scop și audiență

Acest Manual de planificare a locului de instalare este conceput drept referință pentru
implementarea efectivă și corectă a Buzz. Acesta descrie toate informațiile necesare pentru
pregătirea locațiilor pentru montarea pe perete, în perete, inclusiv schițele.
Acest ghid este scris pentru toți membrii echipelor clinice, arhitecturale, structurale, spitalicești sau
consultative care sunt implicați în planificarea și implementarea Buzz sau a unor părți ale
acestuia.
Acest ghid va fi pus la dispoziția tuturor părților relevante la începutul procesului de planificare și
explicat în detaliul adecvat. Trebuie să citiți cu atenție acest manual și să vă familiarizați suficient
cu sistemul înainte de a planifica implementarea sa.
NOTĂ: Citiți cu atenție acest document. Acesta conține informații importante despre
responsabilitățile și atribuțiile tuturor părților relevante. Fiți atenți la avertismentele și atenționările
din acest manual. 

Centru de asistență

Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie în acest ghid sau dacă aveți întrebări sau
probleme, contactați centrul de asistență Brainlab:

Regiune Telefon și fax E-mail

Statele Unite, Canada, America
Centrală și de Sud

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Marea Britanie Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tel.: +34 900 649 115

Franța și regiunile francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Feedback

În ciuda reviziei atente, acest ghid de utilizare poate conține greșeli. Dacă aveți sugestii cu privire
la modul în care îl putem îmbunătăți contactați-ne la user.guides@brainlab.com.
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1.2 Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații care sunt proprietate protejată prin drepturi de autor. Nicio parte din
acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres scris al Brainlab.

Răspundere

Descrierile și specificațiile generale cuprinse în acest ghid nu constituie în niciun mod o declarație
sau garanție obligatorie din punct de vedere legal. Informațiile furnizate fac obiectul modificărilor
fără înștiințare. Nu există obligații legale, din partea Brainlab, a clientului sau a oricărei părți terțe
în ceea ce privește planificarea, vânzarea, livrarea, instalarea sau operarea unui sistem Buzz, cu
excepția celor stipulate prin acordurile scrise executate corespunzător între părți și orice anexe la
acestea.
NOTĂ: Toate imaginile și schițele din acest manual NU SUNT LA SCARĂ! 

Mărci comerciale Brainlab

• Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG.
• Buzz® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG.

Eticheta CE

Eticheta CE indică faptul că produsul Brainlab este în conformitate cu cerințele
esențiale ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului („DDM”).
Conform regulilor stipulate de DDM, sistemul Buzz este un produs de Clasa I.

Certificări

Sistemul Buzz este certificat conform următoarelor standarde:
• IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Ediția 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14

Vânzări în S.U.A.

Legile federale ale Statelor Unite restricționează acest dispozitiv la vânzarea de către
medici sau la comanda acestora.

Producător

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

Informații juridice
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Instrucțiuni privind eliminarea

Eliminați echipamentul electric și electronic numai în conformitate cu regulamentul pre-
văzut de lege. Pentru informații referitoare la directiva WEEE (Eliminarea echipamen-
tului electric și electronic), vizitați: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

INFORMAȚII GENERALE

Manual de planificare a locului de instalare Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 7

http://www.brainlab.com/en/sustainability


1.3 Simboluri
1.3.1 Simboluri utilizate în acest ghid

Avertismente

Avertisment
Avertismentele sunt indicate prin simboluri de avertizare triunghiulare. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibila rănire, moarte sau alte
consecințe grave asociate cu utilizarea greșită a echipamentului.

Atenționări

Atenționările sunt indicate prin simboluri de atenționare în formă de cerc. Ele conțin
informații esențiale pentru siguranță, cu privire la posibilele probleme ale dispozitivului.
Astfel de probleme includ funcționările defectuoase ale dispozitivului, defectarea
dispozitivului, deteriorarea acestuia sau a altor obiecte aparținând utilizatorului.

Note

NOTĂ: Notele sunt formatate în stil cursiv și indică alte informații utile. 

Simboluri
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1.4 Informații specifice proiectului
1.4.1 Prezentare generală

Informații specifice proiectului

Acest ghid acoperă informații standard și specificații generale. Întrucât cerințele proiectului variază
de la locație la locație, aceste specificații trebuie adaptate în consecință. Pentru implementarea
oricărui proiect, este necesară o fază de planificare detaliată a locației de către Brainlab.

Responsabilitatea clientului

Toate pregătirile structurale, precum consolidarea și/sau întărirea pentru elementele montate pe
perete, plafoane, superstructuri sau orice alte obiecte aferente cad în sarcina clientului.

Specificații tehnice

În eventualitatea abaterilor tehnice de la specificații (aferente, de exemplu, codurilor și
standardelor specifice țării), planificarea și executarea trebuie refăcute pentru a satisface toate
regulamentele în vigoare.
NOTĂ: Clientul are răspunderea de a informa Brainlab cu privire la toate modificările necesare
pentru a satisface toate codurile și regulamentele locale și naționale în vigoare. 

Sisteme electrice medicale

Avertisment
Echipamentele suplimentare conectate la echipamentul electric medical trebuie să
respecte standardele IEC sau ISO respective (de exemplu, IEC 60950 pentru echipamentele
de procesare a datelor și IEC 60601-1 pentru echipamentele medicale). În plus, toate
configurațiile vor respecta cerințele pentru sistemele electrice medicale (consultați IEC
60601-1-1 sau clauza 16 din Ediția a 3-a a IEC 60601-1). Orice persoană care conectează
echipamente suplimentare la echipamentul electric medical configurează un sistem
medical și, prin urmare, este responsabilă pentru conformitatea sistemului la cerințele
pentru sisteme electrice medicale. Rețineți că legile locale sunt prioritare față de cerințele
menționate mai sus. Dacă aveți dubii, consultați reprezentantul local sau departamentul de
servicii tehnice.

Informații privind siguranța

Citiți cu atenție acest ghid. Nerespectarea liniilor directoare pe care le conține poate cauza
vătămarea severă sau chiar fatală a pacientului sau utilizatorului.
Nu utilizați componentele Buzz după un impact anormal, precum cutremur sau explozie. Datorită
posibilității de deteriorare structurală fundamentală a clădirii, trebuie efectuată a o nouă evaluare
structurală.
Buzz va fi instalat numai de personal instruit și calificat.
Componentele sistemului și instrumentarul accesoriu conțin piese mecanice de precizie.
Manipulați-le cu atenție.
Informațiile despre produse ale părților terțe conținute în manualul Brainlab de planificare a locului
de instalare sunt strict orientative – pentru informații actualizate, consultați întotdeauna manualul
relevant de planificare a locului de instalare al furnizorului.
Înainte de tratamentul pacientului, verificați plauzibilitatea tuturor informațiilor intrate în sistem și
ieșite din sistem.
Numai personalul medical instruit poate utiliza componentele sistemului și instrumentarul
accesoriu.

INFORMAȚII GENERALE
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Siguranța în medii cu rezonanță magnetică (RMN)

Avertisment
Sistemul Buzz nu a fost testat într-un mediu RMN.

Informații specifice proiectului
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2 PREZENTAREA GENERALĂ
A SISTEMULUI BUZZ

2.1 Configurații Buzz

Informații generale

Buzz este o platformă destinată integrării dispozitivelor și distribuirii de semnale video și conținut
multimedia. Acesta este conceput pentru utilizarea în comunicația între dispozitive Brainlab
compatibile. Sistemul oferă acces centralizat pentru gestionarea datelor video, imaginilor
medicale și datelor pacienților.
Sistemul Buzz poate fi utilizat în mediul medical pentru diferite proceduri chirurgicale care implică
procesarea video, înregistrarea imaginilor, vizualizarea datelor pacientului și controlul aplicațiilor
software.

Variante

Sistemul este disponibil în două variante:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminologie

Dacă nu se specifică altfel, toate variantele sistemului sunt denumite Buzz în acest ghid de
utilizare.

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall poate fi configurat în trei moduri.
1. Configurație standard: Computer atașat la ecran:

① ② ③ ④
Figura 1  

PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI BUZZ
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2. Configurație flexibilă: Computer montat la o distanță de până la 2,5 m de ecran:

⑤

Figura 2  

3. Configurație pentru distanță mare: Computer montat la o distanță de până la 100 m de ecran
(tactil).

Nr. Componentă

① Panoul utilizatorului (în spatele capacului)

② Computer (inclusiv capac)

③ Ecran tactil

④ Panou de opțiuni

⑤ Capacul panoului de conexiuni

Buzz In-Wall

Sistemul Buzz In-Wall include un ecran tactil integrat în perete. Computerul este separat și poate
fi plasat la o distanță de până la 100 m (de exemplu, pe un stativ în camera de comandă).
Alternativ, puteți înlocui computerul Buzz cu un Computer Digital O.R. pentru integrarea
Barco.

① ② ③ ④
Figura 3  

Nr. Componentă

① Computer

② Ecran tactil

③ Panou de opțiuni

④ Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco

Configurații Buzz
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Sistem Buzz In-Wall sau sistem Buzz On-Wall cu ecran tactil suplimentar.

Buzz In-Wall sau Buzz On-Wall poate fi instalat opțional cu până la patru ecrane tactile (ecranul
tactil principal și până la trei ecrane tactile suplimentare).

①
Figura 4  

Nr. Componentă

①
Ecran tactil suplimentar
NOTĂ: În acest exemplu este ilustrată varianta In-Wall. 

Linkuri conexe

Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 61
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2.2 Componente Buzz

Ecran tactil

Ecranul tactil Buzz este montat pe perete, fie prin utilizarea unui cadru de montare On-Wall, fie
utilizând un cadru de montare In-Wall dacă se dorește montarea încastrată.
Este punctul central de control pentru Buzz și trebuie montat în afara mediului pacientului.

Computer

Computerul Buzz montat pe perete poate fi montat în imediata apropiere a modulului cu ecran
tactil sau până la 2,5 m distanță. În configurația pentru distanță mare, computerul Buzz poate fi
plasat separat (de ex., pe un stativ în camera de control) cu o distanță de până la 100 m.
De asemenea, puteți folosi computerul suplimentar Computer Digital O.R. pentru integrarea
Barco.

Componentele Buzz 2.0

Buzz 2.0 (număr de articol 15800) constă din următoarele componente:

Componentă Număr articol

Unitate computer medical 15835

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco
(alternativ) 15410

Ecran tactil pe perete (opțional) 15866

Ecran tactil suplimentar pe perete (opțional) 15867

Ecran tactil în perete (opțional) 15868

Ecran tactil suplimentar în perete (opțional) 15869

Linkuri conexe

Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 61

Componente Buzz
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2.3 Conexiuni Buzz
2.3.1 Conexiunile principale

Informații generale

În acest capitol sunt descrise diverse concepte de cablare. De asemenea, menționează și
conexiunile sistemului.

Linkuri conexe

Conexiunile sistemului la pagina 27
Conexiuni computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 63
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2.3.2 Conexiunile sistemului Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Figura 5  

Conexiunile sistemului Buzz On-Wall
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Sistem Buzz On-Wall cu ecran tactil suplimentar

Figura 6  
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2.3.3 Conexiunile sistemului Buzz In-Wall

Sistem Buzz In-Wall cu ecrane tactile suplimentare

Figura 7  

Conexiunile sistemului Buzz In-Wall
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3 SPECIFICAȚIILE
SISTEMULUI

3.1 Specificații mecanice

Responsabilitatea clientului

Toate specificațiile indicate sunt cerințe care trebuie satisfăcute de client în timpul planificării,
depozitării, instalării și operării.
Este responsabilitatea clientului de a efectua analiza încărcării structurale/statice și de a certifica
designul și construcția substructurii.
Clientul este responsabil pentru montarea în siguranță a plăcilor de montare pe perete în cazul
Buzz On-Wall, respectiv pentru montarea în siguranță a cadrului de montare în perete în cazul
Buzz In-Wall. Aceasta include definirea componentelor utilizate pentru a monta dispozitivul.
Aceste componente, inclusiv materialele și calitatea materialelor trebuie să fie corespunzătoare
pentru structura/substructura peretelui și greutatea și dimensiunile dispozitivului respectiv.

Considerente privind instalarea

Ansamblul ecranului tactil al Buzz poate fi răsturnat în jurul marginii sale inferioare pentru a
efectua lucrări de mentenanță la toate componentele. Locația de montare aleasă trebuie să ofere
suficient spațiu în fața și dedesubtul ecranului tactil Buzz.
Orificiile de ventilare ale componentelor Buzz nu trebuie acoperite.
Dacă Buzz este montat încastrat (sistem în perete), trebuie asigurată disiparea suficientă a
căldurii, fie prin măsuri structurale, fie printr-un sistem de ventilare activ. Temperatura ambientală
nu va depăși limitele definite în timpul funcționării normale.

Dispozitive montate pe perete

• Se vor utiliza șuruburi/bolțuri din oțel inoxidabil sau galvanizate pentru a monta componentele
montajului pe perete.

• În funcție de mediul peretelui, clientul trebuie să utilizeze cleme de prindere suficiente pentru
sarcina totală a componentelor sistemului luând în considerare codurile locale (factori de
siguranță etc.).

SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI
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3.1.1 Specificații fizice

Buzz On-Wall

Computer și ecran tactil Buzz On-
Wall unul lângă celălalt

Ecran tactil suplimentar pe
perete

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 1.866 mm 1.054 mm

Adâncime 184 mm 103 mm

Greutate 64 kg 30 kg

Configurație flexibilă computer Buzz
On-Wall

Configurație flexibilă ecran
tactil Buzz On-Wall

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 756 mm 1.189 mm

Adâncime 184 mm 103 mm

Greutate 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (ecran tactil) Ecran tactil suplimentar în pe-
rete

Înălțime 667 mm 667 mm

Lățime 1.189 mm (numai ecran tactil Buzz 42") 1.054 mm

Adâncime 103 mm (Adâncime în perete = 98 mm) 103 mm (Adâncime în perete =
98 mm)

Greutate 38 kg 30 kg

Computer Buzz

Computer

Înălțime 164,5 mm

Lățime 439 mm

Adâncime 414 mm

Greutate 17 kg

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Linkuri conexe

Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 61

Specificații fizice
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3.1.2 Specificații tehnice

Computer

Computer

Procesor
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 nuclee, 15 MB cache)

Memorie 16 GB DDR4

Dispozitiv de stocare 256 GB SSD

Unități externe Unitate de scriere CD/DVD

Placă video 2 x Nvidia Quadro K2200

Sistem de operare Windows 10 pe 64 de biți

Ecran tactil

Ecran tactil

Tip afișaj 42" LCD, lumină de fundal LED

Rezoluție 1.920 x 1.080

Tactil Capacitiv, atingere multiplă

Cerințe de putere

Computer Ecran tactil

Tensiune de func-
ționare 100 – 240 V 100 – 240 V

Curent 8 – 4 A 3,5 – 1,5 A

Frecvență 50/60 Hz 50/60 Hz

Consum de ener-
gie Max. 850 W (de regulă, 350 W) Max. 350 W (de regulă, 200 W)

Sursa de alimentare c.a.

Verificați dacă circuitul de branșare pentru alimentarea cu c.a. a dispozitivului Buzz nu este
supraîncărcat. Aceasta va reduce riscul de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a
echipamentului.
Sarcina dispozitivului Buzz nu trebuie să depășească 80% din puterea nominală a circuitului de
branșare. Consultați autoritatea din domeniul energiei electrice responsabilă pentru cerințele de
cablare și instalare ale unității dumneavoastră.

Linkuri conexe

Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 61

SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI
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3.2 Specificații electrice și de rețea
3.2.1 Electrice

Considerente electrice

• Conexiunile și prizele de alimentare conform schițelor de planificare Brainlab.
• Cuplajul aparatului trebuie să fie accesibil oricând sau trebuie satisfăcute specificațiile Brainlab

de instalare a unui comutator de alimentare sau indicator.

Considerente de siguranță

Pentru a evita riscul de electrocutare, echipamentul Buzz (Clasa 1) va fi conectat numai la o
rețea de alimentare dotată cu împământare de protecție, în conformitate cu IEC
60601-1:2012 Clauza 7.9.2.2

Cerințe pentru comutatorul extern de alimentare sau indicator

Scenarii:

Componentă Configurație Priză de alimentare
accesibilă și vizibilă
pentru operator

Comutator extern de
alimentare sau indi-
cator necesar?

Computer Buzz
Computer Digital O.R.
pentru integrarea Bar-
co

În perete Nu Da

Pe perete (n/a pentru
computerul Digital
O.R. pentru integrarea
Barco)

Da Nu

Instalarea stativului Da Nu

Suprafață plată (de
ex., masă) Da Nu

Ecran tactil și/sau
ecran tactil suplimen-
tar

În perete Nu Da

Pe perete Da Nu

Cerințe pentru comutatorul de alimentare extern

Trebuie prevăzut un comutator de alimentare în imediata apropiere a componentei Buzz care
satisface următoarele cerințe:
• trebuie să fie conform cu IEC 61058-1 pentru o tensiune tranzitorie de 4 kV
• trebuie să deconecteze faza și punctul neutru simultan
• împământarea de protecție nu poate fi separată de comutator
• trebuie să se poată recunoaște că comutatorul aparține componentelor Buzz
• comutatorul trebuie etichetat conform IEC 60601-1:2012 Clauza 7.4.1
• trebuie să fie adecvat pentru specificațiile electrice ale componentelor conectate la comutator

NOTĂ: De asemenea, componentele pot fi comutate în serie (de ex., ecranul tactil și ecranul
suplimentar) dacă comutatorul principal este adecvat pentru cerințele de alimentare. 

Cerințele pentru indicator

Indicatorul instalat de client trebuie:
• să indice dacă componentele Buzz sunt alimentate de la rețea

Specificații electrice și de rețea
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• să poată fi recunoscut ca aparținând componentelor Buzz în poziție de funcționare normală
(IEC 60601-1:2012 Clauza 15.4.4)

NOTĂ: Aveți grijă la abaterile naționale ce trebuie satisfăcute. 

Împământarea (protecție cu împământare)/bornă echipotențială (numai computerul Buzz)

• Este responsabilitatea clientului să ofere un mijloc pentru conectarea cablurilor cu
împământare ale monitoarelor, furnizate de Brainlab, apropiat de locația de instalare, înainte de
instalarea sistemului. Clientul trebuie să aleagă o secțiune transversală a bornei care satisface
standardele naționale și locale de protecție.

• Borna echipotențială, situată în spatele computerului poate fi utilizată pentru a conecta alte
echipamente, asigurându-se că toate dispozitivele sunt echipotențiale. (Notă: Borna de
egalizare a potențialelor nu este disponibilă dacă computerul Buzz este montat pe perete.)

• Utilizarea conexiunii de egalizare a potențialelor nu este obligatorie.

①

Figura 8  

Nr. Componentă

① Conexiune de egalizare a potențialelor: Computer Buzz

Tubulatură/conducte

Pregătirea la fața locului, dimensionarea și orientarea tuburilor pentru energie SELV și liniile de
transfer al fibrei optice conform schițelor Brainlab. Amplasarea tuburilor trebuie ajustată pentru a
satisface cerințele specifice locației.

Rețea

Punctele de acces la rețea (puncte LAN) așa cum sunt numite în schițele Brainlab.

Linkuri conexe

Structuri standard și concepte de cablare la pagina 35
Specificații tehnice la pagina 21
Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 61
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3.3 Rezoluții acceptate

Computer Buzz: Rezoluții de intrare acceptate

Tabelul de mai jos indică rezoluțiile de intrare acceptate pentru fiecare intrare disponibilă a
sistemului Buzz.
Este posibil ca semnalele care depășesc rezoluțiile specificate să nu fie acceptate. Pentru
informații suplimentare despre rezoluțiile de intrare, contactați departamentul de asistență tehnică
al Brainlab.

Intrare imagistică Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

Intrare S-Video
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Intrare compozită
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

Intrare SDI YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

Intrare DVI RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

640 x 480 la 60 Hz

800 x 600 la 60 Hz

1.024 x 768 la 60 Hz

1.280 x 720 la 60 Hz

1.280 x 1.024 la 60
Hz

1.920 x 1.080 la 60
Hz

1.920 x 1.200 la 60
Hz

1.600 x 1.200 la 60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

Intrare DVI RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr
Contactați departa-
mentul de asistență
clienți al Brainlab

Rezoluții acceptate

24 Manual de planificare a locului de instalare Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



Computer Buzz: Rezoluții de ieșire acceptate

Tabelul de mai jos indică rezoluțiile de ieșire acceptate pentru fiecare ieșire disponibilă a
sistemului Buzz.
Pentru informații suplimentare despre rezoluțiile de ieșire, contactați departamentul de asistență
tehnică al Brainlab.

Afișaje Codificare cu
culori

Conector Tip de semnal Format

Afișajul 1 DisplayPort Port ecran 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la
30Hz

3.840 x 2.160 la
60Hz

Ecranul 2 DisplayPort Port ecran 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la
30Hz

3.840 x 2.160 la
60Hz

Ecran 3 DisplayPort Port ecran 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la
30Hz

3.840 x 2.160 la
60Hz

Ecranul 4 DisplayPort Port ecran 1.2

1.920 x 1.080 la 60
Hz

3.840 x 2.160 la
30Hz

3.840 x 2.160 la
60Hz

Ecranul 5 RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

1.920 x 1.080 la 60
Hz

Microscop

RGB pe 8 biți DVI-I DVI-D conexiune
unică

1.920 x 1.080 la 60
Hz

RGB/YCbCr DVI-I RGB/YCbCr
1.024 x 768/60 Hz

1.280 x 1.024/60 Hz

Ieșire placă video 3D

Placa video furnizează un semnal progresiv cu un singur flux. Conținutul 3D este creat de
software-ul Brainlab (poate fi necesar un software suplimentar). Un ecran extern trebuie să
accepte tehnologia 3D linie cu linie pentru a afișa corect conținutul 3D.

Conectori de intrare video acceptați

Intrare imagistică Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Intrare S-Video Mini-DIN YC 75

SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI
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Intrare imagistică Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Intrare compozită BNC CVBS 75

Intrare SDI BNC SDI, HD-SDI, 3G-SDI 75

Intrare DVI DVI-I
DVI-D conexiune unică 100

RGB/YCbCr 75

Conectori de ieșire video acceptați

Ecrane Conectori Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Ecranul 1

DisplayPort
Port ecran 1.2
Port ecran ++

100
Ecranul 2

Ecranul 3

Ecranul 4

Ecranul 5 DVI-I DVI-D conexiune unică 100

Microscop DVI-I
DVI-D conexiune unică 100

RGB/YCbCr 75

Rezoluții acceptate
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3.4 Conexiunile sistemului
3.4.1 Restricții

Semnale critice

Pentru aplicațiile care folosesc semnale de menținere a funcțiilor vitale sau alte semnale critice,
aceste informații trebuie puse la dispoziție în mod independent de Buzz, de exemplu, prin
conectarea semnalului direct la ecranul tactil (ocolind Buzz).

Video în timp real

Sistemul video Buzz nu este destinat utilizării pentru distribuția în timp real a semnalului video.
Sursele video vitale din punct de vedere al timpului (de ex., semnalul endoscopic) trebuie
conectate la ecranele lor standard sau la altă țintă.

Ecranul tactil extern

Un ecranul tactil extern (care nu este furnizat de Brainlab) trebuie să fie compatibil cu Windows 8
sau o versiune mai avansată.
NOTĂ: Ecranul tactil extern nu trebuie utilizat drept ecran principal. 

Linkuri conexe

Structuri standard și concepte de cablare la pagina 35
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3.4.2 Panou de conexiuni – computer Buzz

Panoul de conexiuni al utilizatorului

Zonele încercuite de pe panoul de conexiuni conțin porturi de conexiune cu funcție similară.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Figura 9  

Nr. Componentă

① Unitate CD/DVD

②
Intrare video analogă
• 1 x S-Video In (Intrare S-Video)
• 1 x Composite In (Intrare compozită)

③ Intrări video SDI

④
Ieșire imagistică pentru microscop
• 1 x DHV-Out (Ieșire DHV)
• 1 x USB B

⑤ Intrări video DVI

⑥

Ieșire 5 V c.c. pentru liniile de transfer al intrării video
• 6 x 5 V c.c./2A

NOTĂ: Conectați numai echipamente recomandate de Brainlab la conexiunea c.c. 

⑦
Conexiunea la rețea
• Tracking Unit/Camera (Unitate de detectare/Cameră) (neexpediată încă)
• Date/navigare intra-operatorie

⑧
Porturi de date
• 2 x USB 3.0

⑨ Buton de pornire cu LED de stare și LED de alimentare de la rețea

Panou de conexiuni – computer Buzz
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Panoul de conexiuni posterior

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Figura 10  

Nr. Componentă Grupul utilizatorului

① Intrare alimentare de la rețea Utilizator instruit

② Comutator principal Utilizator instruit

③ Egalizarea potențialelor Utilizator instruit

④ Rețea/USB 2.0 pentru Feature Panel (Panou de opțiuni) Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑤ Hospital Network (Rețeaua spitalului) (1 GbE) Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑥ Hospital Network (Rețeaua spitalului) (10 GbE) – Nu este uti-
lizată

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑦

Intrare/ieșire audio
• Intrare microfon
• Audio In (Intrare audio)
• Audio Out (Ieșire audio)

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑧ Ieșire audio și USB 2.0 pentru ecranele 1 – 4 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑨ Ieșire video pentru Afișajul 5 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑩

Conexiuni de alimentare pentru componentele liniilor de
transfer
4 x 5 V c.c./0,5 A fiecare
NOTĂ: Conectați numai echipamente recomandate de Brain-
lab la conexiunea c.c. 

Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Departamentul de asisten-
ță clienți al Brainlab

NOTĂ: Comutatorul principal, intrarea de alimentare de la rețea și pinul de egalizare a
potențialelor nu sunt accesibile dacă computerul este montat pe perete. Conexiunile 4 – 11 din
panoul de conexiuni sunt destinate exclusiv utilizării de către departamentul de asistență tehnică
al Brainlab. Nu modificați și nu adăugați nicio conexiune la acest panou, deoarece acestea sunt
utilizate pentru comunicațiile interne ale sistemului.

SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI
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3.5 Cabluri testate

Utilizarea cablurilor specificate

Avertisment
Utilizarea accesoriilor, a traductorilor și a cablurilor diferite de cele specificate sau
furnizate de către producătorul acestui echipament poate duce la emisii electromagnetice
crescute sau imunitate electromagnetică scăzută a acestui echipament și duce la
funcționarea necorespunzătoare.

Specificații privind cablurile și accesoriile

Cablurile Buzz care au fost testate pentru conformitatea cu prevederile privind emisiile și
imunitatea:

Cablurile Specificații

Cablu de alimentare Furnizat de Brainlab

Cablu pentru egali-
zarea potențialelor Furnizat de Brainlab (opțional)

S-Video 2 cablu coaxial BNC, ecranat, cu borne, 75 ohmi

CVBS/SDI 1 cablu coaxial BNC, ecranat, cu borne, 75 ohmi

DVI 1 DVI-D 24 AWG, ecranat, cu borne, 100 ohmi

DP 1 cablu DisplayPort 1.2 30 AWG, ecranat, cu borne, 100 ohmi

Rețeaua spitalului Furnizat de Brainlab

Microscop Furnizat de Brainlab

Computer Buzz: Cabluri compatibile și conectori compatibili

Port Exemplu Manipulare

Intrare/Ieșire
DVI

Intrare și ieșire directă prin DVI. Pentru intrarea și
ieșirea semnalului pot fi utilizate cabluri de cupru și un
convertor DVI EO.
Strângeți întotdeauna șuruburile pentru blocarea co-
nectorului de cablu.
NOTĂ: Utilizați un cablu de cupru DVI de calitate supe-
rioară (max. 5 m) pentru a conecta surse DVI sau un
ecran DVI. 

Intrare SDI Conectați intrări video digitale de la o sursă SDI, HD-
SDI sau 3G-SDI (max. 10 m) sau intrări video analogi-
ce de la o sursă compozită (CVBS) (max. 5 m) cu co-
nector BNC pentru a vă conecta la surse video.
Împingeți conectorul tată în conectorul mamă astfel în-
cât cele două proeminențe mici de pe conectorul ma-
mă să se fixeze în sloturile spiralate ale conectorului
tată. Răsuciți în sens orar știftul îmbinării tip baionetă
pentru blocarea conectorului.
Pentru a deconecta cablul, răsuciți în sens antiorar știf-
tul îmbinării tip baionetă al conectorului tată, apoi tra-
geți mufa în afară.

Intrare compo-
zită

Cabluri testate
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Port Exemplu Manipulare

S-Video In (In-
trare S-Video)

Conectați sursa S-Video la un cablu coaxial (max. 10
m) cu mufă Mini-DIN 4 Hosiden pentru a vă conecta la
o sursă video.
Aliniați corect mufa din plastic cu pini înainte de a co-
necta cablul. Acest conector nu poate fi blocat.
Utilizați doar conectori Mini-DIN Hosiden cu 4 pini. Alți
conectori similari pot părea compatibili, dar ar putea
duce la deteriorarea echipamentului.

USB

Porturi USB pentru conectarea dispozitivelor USB 2.0
și 3.0 pentru transferul de date ale pacienților.
NOTĂ: Nu conectați adaptoare de rețea sau cabluri
prelungitoare USB la porturile USB. 

Rețeaua spita-
lului

Port Ethernet izolat galvanic pentru conectarea la re-
țeaua spitalului.
În partea de jos există un clichet care se blochează
atunci când cablul este introdus în port. Atunci când
scoateți conectorul, apăsați pe clichet, apoi trageți mu-
fa în afară.

Panou de opțiu-
ni

Microscop

Conectați microscoapele numai cu cablul pentru mi-
croscop Brainlab. Conectați cablul introducând toți co-
nectorii (DVI-I, USB, CVBS) în portul corespunzător.
Pentru informații detaliate despre integrarea microsco-
pului, consultați documentul Ghid de utilizare a in-
strumentului corespunzător.

Port ecran
Conectați un afisaj cu DisplayPort utilizând un cablu
DisplayPort 1.2 (max. 5 m pentru 1.920 x 1.080/60 Hz
și max. 3,6 m pentru 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Linkuri conexe

Conexiuni computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 63
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4 PLANIFICAREA ȘI
PREGĂTIREA LOCAȚIEI

4.1 Introducere
4.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Pentru a garanta cele mai bune practici și o perioadă scurtă de implementare, clientul (sau
furnizorii parte terță desemnați de client) trebuie să satisfacă anumite cerințe înainte de instalarea
Brainlab. Următoarea secțiune oferă o scurtă prezentare generală a domeniului de aplicare tipic al
lucrărilor.

PLANIFICAREA ȘI PREGĂTIREA LOCAȚIEI
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4.1.2 Specificațiile planificării

Mediul pacientului

Mediul pacientului este definit drept distanța de 1,5 m din jurul mesei pacientului și 2,5 m
deasupra podelei SO.
Echipamentul încastrat în plafon și pereți nu se situează în mediul pacientului, chiar dacă din
punct de vedere tehnic este în aria de acoperire a mediului pacientului.

Figura 11  

Poziționarea dispozitivului

Matricea locațiilor componentelor permise:

În mediul pacientului În interiorul SO (cabinei)

Ecran tactil
Nu este permis Permis

Computer

Toate componentele Buzz trebuie montate în afara mediului pacientului.
Toate componentele Buzz sunt nesterile și nu vor fi amplasate în interiorul sau deasupra unui
câmp steril.
Componentele Buzz trebuie montate într-o locație unde debitul de aer al Buzz nu este direcționat
spre mediul pacientului.

Specificațiile planificării
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4.2 Structuri standard și concepte de cablare

Linkuri conexe

Conexiuni Buzz la pagina 15
Conexiuni computer Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 63

4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall – Exemplu de diagramă de cablare

Figura 12  
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Buzz On-Wall alăturat – Exemplu de plan de podea

Figura 13  

Buzz On-Wall
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Figura 14  
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Buzz On-Wall cu ecrane tactile suplimentare – Exemplu de plan de podea

Figura 15  

Buzz On-Wall
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall – Exemplu de diagramă STC

Figura 16  
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Buzz In-Wall – Exemplu de plan de podea

Figura 17  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall cu ecrane tactile suplimentare – Exemplu de plan de podea

Figura 18  
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4.3 Cerințe de mediu

Sursă/servicii temporare

• Sursa de alimentare la fața locului
• Încălzire/răcire
• Container de deșeuri sau zonă de eliminare a deșeurilor
• Iluminare (dacă lumina ambientală nu este suficientă)

Asigurarea de spațiu de depozitare la fața locului

Depozitați echipamentul într-un loc care satisface următoarele condiții de mediu:

Condiții de mediu Valori permise

Temperatură ambiantă de la -10 °C la 45 °C

Umiditate relativă 10% – 90% (fără condens)

Presiune barometrică 500 hPa – 1.060 hPa

Informații de mediu importante

Buzz este conceput pentru următoarele condiții ambientale:

Condiții de mediu Valori permise

Temperatură ambiantă 10 °C – 35 °C

Umiditate relativă 30% – 75% (fără condens)

Presiune barometrică 700 hPa – 1.060 hPa

Avertisment
Buzz nu este adecvat pentru utilizarea în prezența amestecurilor anestezice inflamabile ce
conțin aer, oxigen sau oxid de azot.

Cerințe de mediu
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4.4 Cerințe de instalare
4.4.1 Logistică la fața locului

Informații generale

Pentru a garanta cele mai bune practici și o perioadă scurtă de implementare, clientul (sau
furnizorii parte terță desemnați de client) trebuie să satisfacă anumite cerințe înainte de instalarea
Brainlab. Următoarea secțiune oferă o scurtă prezentare generală a domeniului de aplicare tipic al
lucrărilor.

Perete/substructură

Aprobarea structurală/statică de către inginerul autorizat.

Definirea împământării de protecție, a împământării funcționale și a egalizării potențialelor

ÎMPĂMÂNTAREA DE PROTECȚIE (ÎP): Conductorul va fi conectat între BORNA DE
ÎMPĂMÂNTARE DE PROTECȚIE și un sistem extern de împământare de protecție
(de ex., siguranța electricianului).

ÎMPĂMÂNTARE FUNCȚIONALĂ (ÎF): Borna, conectată direct la un circuit sau la o
parte de ecranare, destinată a fi împământată în scopuri funcționale (de ex., CEM,
SHLD).

EGALIZAREA POTENȚIALELOR: Conductorul, diferit de un CONDUCTOR CU ÎM-
PĂMÂNTARE DE PROTECȚIE sau un conductor neutru, care oferă o conexiune di-
rectă între echipamentul electric și cupla egalizării potențialelor a instalației electrice
(de ex., compensarea tensiunii, condiția unei singure defecțiuni (SFC)).

Tubulatură/Conducte

• Implementarea tubulaturii conform schițelor Brainlab
• Diametru interior: 40 mm (dacă nu se specifică altfel – consultați schițele Brainlab)
• Toate tuburile vor fi pregătite pentru tragerea cablurilor
• Consultați diagramele pentru prezentările generale ale cablării

PLANIFICAREA ȘI PREGĂTIREA LOCAȚIEI
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4.4.2 Înălțime de montare sugerată

Informații generale

Înălțimea de montare centrală recomandată pentru ecranul tactil Buzz este de 150 cm deasupra
podelei finisate.

Figura 19  

Înălțime de montare sugerată
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4.5 Informații de montare Buzz On-Wall

Informații generale

Cadrul metalic al ecranului principal al Buzz On-Wall este expediat înaintea transportului
principal. Pregătiți și configurați plăcile de montare conform schițelor Brainlab.
Placa de montare pe perete constă din două componente:
• (A) Placă de montare computer
• (B) Cadru metalic ecran

NOTĂ: Pe lângă aceste dimensiuni, trebuie să includeți un spațiu de 10 cm în jurul ecranului și
30 cm pe latura conectorului la computer (partea stângă a imaginii). 

Figura 20  

Cum instalați sistemul Buzz On-Wall

Etapă

1. Montați cadrul metalic al ecranului (B) pe perete folosind orificiul central pentru șurub ①.
Acest șurub va fi utilizat numai pentru echilibrarea ușoară a cadrului și va fi eliminat ulte-
rior. Înălțime de montare sugerată este de 177 cm de la podeaua finisată pâna la orificiu
①.

2. Aduceți la nivel și fixați cadrul metalic al ecranului (B) folosind cele patru fante lungi ②.

3. Scoateți șurubul ① din orificiul central.

4. Creați o îmbinare cu silicon în partea superioară dintre perete și carcasa ecranului Buzz
2.0 On-Wall pentru a obține o protecție la infiltrare de clasa IP21. În caz contrar, se poate
obține numai IP20.

5. Buzz On-Wall (alăturat): Ajustați placa de montare al computerului (A) cu punctul de fixa-
re în cadrul metalic al ecranului (B). Montați placa de montare al computerului (A) pe ca-
drul metalic al ecranului (B) folosind cele patru fante lungi ③.

PLANIFICAREA ȘI PREGĂTIREA LOCAȚIEI
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Etapă

③

6. Prindeți cu cleme învelitoarea din spumă a ambalajului ca protecție împotriva zgârieturilor
de cadrul metalic al ecranului (B).

Informații de montare Buzz On-Wall
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4.5.2 Informații de montare ecran suplimentar Buzz On-Wall

Informații generale

Cadrul metalic al ecranului tactil suplimentar Buzz On-Wall este expediat înainte de transportul
principal. Pregătiți și configurați plăcile de montare conform schițelor Brainlab.
Placa de montare pe perete constă dintr-o componentă:
• (A) Cadru metalic ecran

NOTĂ: Pe lângă aceste dimensiuni, trebuie să includeți un spațiu de 10 cm în jurul ecranului. 

Figura 21  

Cum instalați carcasa sistemul Buzz On-Wall

Etapă

1. Montați carcasa ecranului Buzz 2.0 On-Wall (A) pe perete cu un singur șurub folosind ori-
ficiul ① de pe latura posterioară superioară. Acest șurub va fi utilizat numai pentru echili-
brarea ușoară a carcasei și trebuie eliminat ulterior. Înălțime de montare sugerată este de
177 cm de la podeaua finisată pâna la orificiu ①.

2. Aduceți la nivel și fixați carcasa ecranului Buzz 2.0 On-Wall (A) folosind cele patru fante
lungi ②.

3. Scoateți șurubul ① din orificiu.

4. Faceți o îmbinare din silicon pe partea superioară între perete și carcasa carcasei Buzz
2.0 On-Wall pentru a obține o protecție la infiltrare de clasa IP21. În caz contrar, se poate
obține numai IP20.

5. Strângeți cu cleme învelitoarea din spumă a ambalajului în carcasa ecranului Buzz 2.0
On-Wall (A) ca protecție împotriva zgârieturilor. Consultați descrierea detaliată din broșura
ambalajului atașată.
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4.6 Informații de montare Buzz In-Wall

Informații generale

Cadrul metalic al ecranului principal al Buzz In-Wall este expediat înaintea transportului principal.
Pentru a obține înălțimea de montare recomandată, decupați central la 150 cm deasupra podelei
finisate. Dacă doriți o înălțime de montare diferită, ajustați în consecință.
Decupajul pentru cadru trebuie să fie de 1.140 – 1.144 mm x 619 – 625 mm pentru a permite
instalarea cadrului.
Adâncimea minimă a deschiderii este de 98 mm.
Trebuie asigurată o ventilare suficientă. Nu obstrucționați aerisirile de deasupra și de dedesubtul
cadrului.
Placa de montare în perete constă din cadrul metalic al ecranului.
NOTĂ: Dacă se montează mai multe ecrane tactile Buzz 2.0 unul lângă celălalt, planificați un
spațiu de 6 – 10 cm între cadrele în perete pentru a evita interferența cu ramele frontale care ies
în afară. 

Figura 22  

Cum instalați Buzz In-Wall Kit de instalare prealabilă

Etapă

1. Glisați carcasa ecranului Buzz 2.0 In-Wall în decupajul din perete.

2. Aduceți la nivel și fixați carcasa ecranului Buzz 2.0 folosind cele 16 fante lungi din laturile
carcasei ecranului Buzz 2.0 In-Wall.

3. Creați o îmbinare cu silicon între cadrul galben și suprafața peretelui pentru a obține o
protecție la infiltrare IP44.
În caz contrar, se poate obține numai IP20.

4. Strângeți cu cleme învelitoarea din spumă a ambalajului în carcasa ecranului Buzz 2.0 In-
Wall ca protecție împotriva zgârieturilor. Consultați descrierea detaliată din broșura amba-
lajului atașată.

Informații de montare Buzz In-Wall
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4.6.2 Informații de montare ecrane suplimentare Buzz In-Wall

Informații generale

Cadrul metalic al ecranului tactil suplimentar Buzz In-Wall este expediat înainte de transportul
principal.
• Pentru a obține înălțimea de montare recomandată, decupați central la 150 cm deasupra

podelei finisate. Dacă doriți o înălțime de montare diferită, ajustați în consecință.
• Decupajul pentru cadru trebuie să fie de 1.005 – 1.009 mm x 619 – 623 mm pentru a permite

instalarea cadrului.
• Adâncimea minimă a deschiderii este de 98 mm.
• Trebuie asigurată o ventilare suficientă. Nu obstrucționați aerisirile de deasupra și de

dedesubtul cadrului.
Pregătiți și configurați plăcile de montare conform schițelor Brainlab. Kitul plăcii de montare în
perete constă dintr-o componentă:
• (A) Cadru metalic ecran

NOTĂ: Dacă se montează mai multe ecrane tactile Buzz In-Wall unul lângă celălalt, planificați un
spațiu de 6 – 10 cm între cadrele în perete pentru a evita interferența cu ramele frontale care ies
în afară. 

Figura 23  

Linkuri conexe

Instalarea computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 65
Ventilația la pagina 54

Cum instalați carcasa sistemul Buzz In-Wall

Etapă

1. Amplasați cadrul metalic al ecranului (A) în perete.

2. Aduceți la nivel și fixați cadrul metalic al ecranului (A) folosind cele 16 fante lungi ① de pe
fiecare latură a cadrului metalic al ecranului.

3. Creați o îmbinare cu silicon între cadrul galben și perete (protecție la infiltrare IP44).

4. Prindeți cu cleme învelitoarea din spumă a ambalajului ca protecție împotriva zgârieturilor
de cadrul metalic al ecranului (A).
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4.6.3 Actualizarea ecranului tactil

Instalarea ecranului tactil Buzz 2.0 On-Wall într-un model cu orificiu pentru Digital Lightbox.

Ecranul tactil Buzz 2.0 On-Wall poate fi instalat folosind modelul cu orificiu al Digital Lightbox de
pe placa de montare (consultați punctul A) în timpul unui upgrade. Pentru ajustarea înălțimii sunt
posibile trei poziții de montare diferite. Pentru a face acest lucru, clientul trebuie să îndeplinească
aceste specificații:
• greutatea totală a Buzz 2.0 (ansamblul ecranului tactil inclusiv cadrul de montare) este: 38 kg*
• adâncimea ecranului tactil Buzz 2.0 care iese din perete: 103 mm*
• instalarea ecranului tactil Buzz 2.0 necesită un spațiu de 200 mm în jurul Digital Lightbox

* Precizie: ±10%.
NOTĂ: Se poate monta numai ecranul tactil Buzz versiunea 2.0 On-Wall folosind modelul cu
orificiu pentru Digital Lightbox. 

Figura 24  

Instalarea ecranului tactil Buzz 2.0 On-Wall în modelul cu orificiu Buzz 1.0

Ecranul tactil Buzz 2.0 On-Wall poate fi instalat folosind modelul cu orificiu Buzz 1.0 de pe placa
de montare al computerului (A) și cadrul metalic al ecranului (B) în timpul unui upgrade. Pentru a
face acest lucru, clientul trebuie să îndeplinească aceste specificații:
• greutatea totală a Buzz 2.0 (ansamblul ecranului tactil inclusiv cadrul de montare) este: 38 kg*
• adâncimea ecranului tactil Buzz 2.0 care iese din perete: 103 mm*
• instalarea ecranului tactil Buzz 2.0 necesită un spațiu de 200 mm în jurul Buzz 1.0

* Precizie: ±10%.
NOTĂ: Se poate monta numai ecranul tactil Buzz versiunea 2.0 On-Wall folosind modelul cu
orificiu pentru Buzz 1.0. 

Actualizarea ecranului tactil

50 Manual de planificare a locului de instalare Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



Figura 25  

Instalarea ecranului tactil Buzz 2.0 In-Wall în modelul cu orificiu Buzz 1.0

Ecranul tactil Buzz 2.0 In-Wall poate fi utilizat folosind decupajul în perete Buzz 1.0 în timpul unui
upgrade. Pentru a face acest lucru, clientul trebuie să fi verificat și îndeplinit aceste specificații:
• greutatea totală a Buzz In-Wall 2.0 (ansamblul ecranului tactil inclusiv cadrul de montare) este:

38 kg*
• adâncimea ecranului tactil Buzz In-Wall 2.0 care iese din perete: 5 mm*
• instalarea ecranului tactil Buzz In-Wall 2.0 necesită un spațiu de 50 mm în jurul Buzz 1.0

* Precizie: ±10%.
NOTĂ: Se poate monta numai ecranul tactil Buzz versiunea 2.0 In-Wall folosind modelul cu
orificiu pentru Buzz 1.0. 
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4.7 Instalarea computerului Buzz pe un stativ

Cerințe

Pentru a instala computerul Buzz pe un stativ pentru computere:
• Distanța dintre computer și peretele lateral al stativului pentru computere trebuie să fie de cel

puțin 200 mm.

• Înălțimea unghiurilor de montare nu trebuie să depășească 30 mm pentru a garanta o ventilare
suficientă a MCU.

• Distribuția căldurii computerului Buzz este de 400 W.
• Temperatura din interiorul stativului nu trebuie să depășească +35 °C.
• Trebuie satisfăcute cerințele de mediu.
• Înălțimea minimă necesară în interiorul stativului pentru computere este de patru unități cadru:

177,8 mm (4 x 44,45 mm).

Linkuri conexe

Instalarea computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco la pagina 65
Ventilația la pagina 54

Instalarea computerului Buzz pe un stativ
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4.8 Acces necesar la service la ecranul tactil Buzz

Informații generale

Ecranul tactil Buzz poate fi întors la 90° atunci când sistemul este supus operațiilor de service
efectuate de Brainlab. Asigurați-vă că există suficient spațiu în fața sistemului și sub acesta și că
în aceste zone nu sunt instalate obiecte permanente.

Zona de acces necesar din fața sistemului Buzz

Figura 26  
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4.9 Ventilația

Asigurarea ventilării

Nu acoperiți sau nu blocați orificiile de ventilare. În caz contrar, sistemul se poate supraîncălzi și
poate suferi deteriorări serioase.

Orificiile de ventilare ale sistemului Buzz On-Wall

Orificiile de ventilare sunt situate în partea de sus, în partea de jos și pe laturile sistemului, așa
cum este indicat mai jos.

Figura 27  

NOTĂ: Dacă computerul este montat pe perete, protecția „ondulată” trebuie montată întotdeauna. 

Orificiile de ventilare de pe ecranul tactil suplimentar pe perete

Orificiile de ventilare sunt situate în partea de jos și pe laturile sistemului, așa cum este marcat
mai jos.

Figura 28  

NOTĂ: Debit de aer marcat mai sus este în interiorului peretelui. 

Ventilația
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Orificiile de ventilare ale sistemului Buzz In-Wall

Orificiile de ventilare sunt situate așa cum este indicat mai jos.

① ②

Figura 29  

Nr. Componentă

① Panoul de conexiune al computerului

② Panoul utilizatorului computerului

NOTĂ: Nu există orificii de ventilare expuse ale ecranului tactil cu montare în perete. 

NOTĂ: Computerul trebuie instalat pe placa inferioară/de bază pentru a nu bloca orificiile de
aerisire. 

Cadru de montare Buzz In-Wall

Orificiile de ventilare sunt situate așa cum este indicat mai jos.

Figura 30  

NOTĂ: Nu există orificii de ventilare expuse ale ecranului tactil cu montare în perete. 
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4.10 Răcirea ecranului tactil
4.10.1 Prezentare generală

Informații generale

Instalarea trebuie să garanteze că 100 W pot fi disipați din interiorul peretelui.
Temperatura aerului din interiorul peretelui nu trebuie să depășească +35 °C. Instalația poate fi cu
răcire activă, dar și cu răcire pasivă.
Parametrii care influențează distribuția căldurii și care trebuie luați în considerare în special pentru
răcirea pasivă sunt:
• Materialul peretelui care înconjoară volumul de aer din interiorul peretelui (conductivitate

termică, grosimea materialelor).
• Temperatura din interiorul SO (încălzirea dedesubtul sau deasupra ecranului tactil Buzz trebuie

împiedicată).
• Volumul de aer neobstrucționat din interiorul peretelui (care poate fi îmbunătățit, adică, cu o

adâncime mai mare în perete, deschiderea plafonului și/sau grilaje de aerisire).

Distribuția căldurii fără orificii de aerisire

Imaginea de mai jos prezintă distribuția căldurii când nu sunt instalate orificii sau grilaje de
aerisire:

Figura 31  

Răcirea ecranului tactil
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Distribuția căldurii cu orificii de aerisire

Imaginea de mai jos prezintă distribuția căldurii îmbunătățită cu grilaje de aerisire instalate
dedesubtul și deasupra ecranului tactil:

Figura 32  
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5 IMPLEMENTARE
5.1 Cronologie/durate generale
5.1.1 Prezentare generală

Informații generale

Figura 33  

Cronologia actuală pentru fiecare proiect diferă de la o instalare la alta. Cronologia de mai sus
poate fi utilizată numai în scop orientativ. Cronologia actuală poate fi confirmată numai după ce
schițele structurale Brainlab au fost aprobate și semnate de client. În mod normal, acest lucru are
loc în faza de planificare detaliată.
Se recomandă ca, pentru planificare și instalare, clientul să desemneze un manager de proiect
sau un reprezentant tehnic corespunzător, dedicat, care va comunica cerințele specifice ale
clientului consultantului tehnic Brainlab. Experiența a demonstrat că o echipă spitalicească bine
coordonată contribuie major la menținerea cronologiei în limitele specificate.

IMPLEMENTARE
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5.2 Fazele proiectului
5.2.1 Prezentare generală

Consultarea și analiza cerințelor

Aceasta este faza de fezabilitate preliminară. Aceasta implică întocmirea schițelor preliminare
pentru a verifica caracterul adecvat al amplasării și cel tehnic.

Planificarea prealabilă

Înainte de a confirma sau a programa pentru instalare orice soluție Buzz, trebuie implicați
consultanții tehnici Brainlab.
Toate informațiile clientului (nume, adresă, persoane de contact desemnate, statutul dispozitivelor
de interfață cu SO, planul și secțiunea SO și camerele aferente) trebuie furnizate către
consultantul tehnic Brainlab pentru propunerile de planificare prealabilă și scheme preliminare.
Aceste structuri trebuie verificate în detaliu de client și arhitecții locali, în special în ceea ce
privește poziția axei centrale pe plafon și zona acoperită de dispozitivele montate pe plafon.
Clientul trebuie să aprobe locațiile propuse pentru dispozitive.

Vizita la fața locului

Consultantul tehnic Brainlab, clientul și arhitecții locali trebuie să se pună de acord privind:
• dispunerea SO refăcută (inclusiv toate dispozitivele)
• toate problemele tehnice (substructura plafonului, amplasarea finală a dispozitivelor etc.)
• o cronologie (pașii următori, posibila livrare și data instalării)
• obiectivul pachetelor de lucru pentru toate părțile și tranzacțiile implicate (dacă este cazul)

Planificarea detaliată

Brainlab completează un set detaliat de schițe de planificare/construcție, care urmează a fi
aprobate (adică, „semnate”) de client. Cronologia detaliată a proiectului este emisă de Brainlab și
trebuie confirmată de client.

Producție

Aceasta este faza de pregătire pentru client, Brainlab și alte părți implicate. În cadrul acestei faze
se ating următoarele puncte:
• Emiterea schițelor structurale finale de către Brainlab
• Brainlab comandă piese specifice locației; preasamblare și testare în Germania
• Pregătirile la fața locului efectuate de client, conform specificațiilor din schițele de planificare

ale Brainlab
• Expedierea la locație a tuturor componentelor Brainlab

Instalare

Această fază include instalarea la fața locului a componentelor Brainlab de către Brainlab, precum
și integrarea și testarea sistemului de către inginerii de instalare Brainlab.

Instruire

Departamentul de asistență clienți al Brainlab oferă instruire privind dispozitivul și întreținerea,
precum și instruire pentru acceptare și utilizator.

Fazele proiectului
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6 COMPUTER DIGITAL O.R.
PENTRU BARCO

6.1 Specificații computer Digital O.R. pentru
integrarea Barco

Specificații fizice la montarea stativului

Computer

Înălțime 221,1 mm

Lățime 482,6 mm

Adâncime 729,8 mm

Greutate 18 kg (plus greutatea stativului)

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Specificații fizice fără montarea stativului

Computer

Înălțime 186 mm

Lățime 430 mm

Adâncime 481 mm

Greutate ~18 kg

NOTĂ: Dimensiunile de mai sus se bazează pe poziționarea orizontală a computerului. 

Specificațiile computerului

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco

Procesor Intel Xeon E5-1650v4

Memorie 16 GB DDR4

Dispozitiv de stocare 480 GB SSD

Unități externe Unitate de scriere CD/DVD

Placă video 2 x Nvidia Quadro P2000

Sistem de operare Windows 10 pe 64 de biți

COMPUTER DIGITAL O.R. PENTRU BARCO
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Cerințe de putere

Computer Digital O.R. pentru integrarea Barco

Tensiune de funcționare 100 – 240 V

Curent 9,5 – 4,0 A

Frecvență 50 – 60 Hz

Consum de energie Max. 600 W (de regulă, 350 W)

Specificații computer Digital O.R. pentru integrarea Barco
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6.1.1 Conexiuni computer Digital O.R. pentru integrarea Barco

Conexiunile la panoul posterior

Pentru o descriere generală a panourilor frontale și posterioare ale computerului Digital O.R.
pentru integrarea Barco, vă rugăm să consultați Manualul de utilizare Fujitsu Celsius M740.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Nr. Componentă

① Mufa de alimentare de la rețea

② 6 x USB pentru ecranul tactil (4 porturi USB în față)

③ Rețeaua spitalului 1 GbE WoL

④ Audio (intrare, ieșire, microfon)

⑤
(sus) Opțiune Panou 1 GbE WoL
(jos) Rețeaua spitalului 10 GbE

⑥ Afișajele 1 – 4 (de jos în sus)

⑦
(sus) Unitate de detectare/Cameră 1 GbE
(jos) Date interoperatorii 1 GbE

⑧ Afișajele 5 – 8 (de jos în sus)

⑨ Barco Nexxis Video 40 GbE QSFP+

Formate de intrare ale computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco nu are intrări video directe. Acesta oferă
conectivitate la rețeaua de routare video Barco Nexxis:
• Intrare imagistică: Barco Nexxis
• Codificare cu culori: diverse
• Conector: QSFP+
• Tip de semnal: diverse
• Format: divers, până la UHD1/4k

COMPUTER DIGITAL O.R. PENTRU BARCO
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Formate de ieșire ale computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Ecrane Conector Tip de semnal Format

Ecranele 1 – 8 DisplayPort DisplayPort 1.4

Format FullHD, UHD1,
4k și până la HDR
5.120 x 2.880 la 60Hz
(culoare pe 30 de biți)

Conectori ai computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Computerul Digital O.R. pentru integrarea Barco nu are intrări video directe. Acesta oferă
conectivitate la rețeaua de routare video Barco Nexxis:
• Intrare imagistică: Barco Nexxis
• Conector: QSFP+
• Tip de semnal: diverse
• Impedanță: n/a (fibră)

Conectori de ieșire ai computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Afișaje Conector Tip de semnal Impedanță (Ohm)

Ecranele 1 – 8 DisplayPort DisplayPort 1.4, Dis-
playPort++ 100

Cabluri compatibile și conectori compatibili

Port Exemplu Manipulare

USB

Porturi USB pentru conectarea dispozitivelor USB 2.0
și 3.0 pentru transferul de date ale pacienților.
NOTĂ: Nu conectați adaptoare de rețea sau cabluri
prelungitoare USB la porturile USB. 

Rețeaua spita-
lului

Port Ethernet izolat galvanic pentru conectarea la re-
țeaua spitalului.
În partea de jos există un clichet care se blochează
atunci când cablul este introdus în port. Atunci când
scoateți conectorul, apăsați pe clichet, apoi trageți mu-
fa în afară.

Panou de opțiu-
ni

DisplayPort
Conectați un afisaj cu DisplayPort utilizând un cablu
DisplayPort 1.2 (max. 5 m pentru 1.920 x 1.080/60 Hz
și max. 3,6 m pentru 3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Cablu din fibră LAN cu conector-LC duplex.

Barco Nexxis
Video QSFP+

Introduceți modulul QSFP+ în cutia QSFP+ de pe com-
puter.

Conexiuni computer Digital O.R. pentru integrarea Barco
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6.1.2 Instalarea computerului Digital O.R. pentru integrarea Barco

Instalarea stativului

Dimensiunea soclului stativului (lățime x înălțime x adâncime): 482 mm x 221 mm (5HU) x
730 mm.
Aprobarea necesară pentru a garanta ventilarea adecvată:
• Latură posterioară (cu aerisiri): min. 200 mm
• Toate celelalte laturi (fără aerisiri): min. 10 mm

Vă rugăm să consultați ghidul Fujitsu de instalare într-un stativ și Manualul de utilizare Fujitsu.

Ventilația

COMPUTER DIGITAL O.R. PENTRU BARCO
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7 REFERINȚE
7.1 Alte referințe

Referințe

Ghid de curățare, dezinfectare și sterilizare Brainlab.

Curățare și dezinfectare

Consultați Ghidul de curățare, dezinfectare și sterilizare Brainlab sau Ghidul de utilizare și
tehnic de utilizare al sistemului Buzz pentru procedurile detaliate de curățare și dezinfectare.

Întreținere

Consultați Ghidul de utilizare și tehnic de utilizare al sistemului Buzz pentru intervalele și
procedurile de întreținere.

REFERINȚE
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