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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Πληροφορίες για τον Οδηγό

Σκοπός και κοινό

Το παρόν Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης προορίζεται για χρήση ως αναφορά για
την αποτελεσματική και σωστή υλοποίηση του συστήματος Buzz. Παρουσιάζει όλες τις
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των θέσεων εγκατάστασης για επιτοίχια
(on-wall) και ενδοτοίχια (in-wall) τοποθέτηση, περιλαμβάνοντας σχέδια.
Ο οδηγός αυτός έχει συνταχθεί για όλα τα μέλη της κλινικής, αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής,
νοσοκομειακής ή συμβουλευτικής ομάδας που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή
του συστήματος Buzz ή μερών αυτού.
Ο οδηγός αυτός πρέπει να παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αρχή της διαδικασίας
σχεδιασμού και να εξηγείται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια. Πρέπει να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο προσεκτικά και να εξοικειωθείτε επαρκώς με το σύστημα πριν από τον σχεδιασμό της
υλοποίησής του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε το παρόν έγγραφο προσεκτικά. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Τεχνική υποστήριξη

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε σε αυτό το εγχειρίδιο ή εάν έχετε
προβλήματα ή απορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Brainlab:

Περιοχή Τηλέφωνο και φαξ Email

Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική

Τηλ: +1 800 597 5911
Φαξ: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Βραζιλία Τηλ: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Ισπανία Τηλ: +34 900 649 115

Γαλλία και γαλλόφωνες περιοχές Τηλ: +33 800 676 030

Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Ευρώπη
Τηλ: +49 89 991568 1044
Φαξ: +49 89 991568 811

Ιαπωνία
Τηλ: +81 3 3769 6900
Φαξ: +81 3 3769 6901

Σχόλια

Παρά την προσεκτική ανασκόπηση, αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να περιέχει σφάλματα.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση user.guides@brainlab.com εάν έχετε
προτάσεις για τη βελτίωσή του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.2 Νομικές πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάφραση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος
εγχειριδίου χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Brainlab.

Ευθύνη

Οι γενικές περιγραφές και προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό δεν συνιστούν κατά
κανένα τρόπο μια νομικά δεσμευτική δήλωση ή εγγύηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται,
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Δεν υπάρχουν εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις
από την πλευρά της Brainlab, του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους όσον αφορά τον
σχεδιασμό, την πώληση, την παράδοση, την εγκατάσταση ή λειτουργία ενός συστήματος Buzz
εκτός από αυτές που προβλέπονται σε δεόντως επικυρωμένες γραπτές συμφωνίες μεταξύ των
μερών και σε τυχόν συνημμένα έγγραφα στο παρόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες και τα σχέδια στο παρόν εγχειρίδιο ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ! 

Εμπορικά σήματα της Brainlab

• Το Brainlab® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG.
• Το Buzz® είναι σήμα κατατεθέν της Brainlab AG.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν Brainlab συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων (η «MDD»).
Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη MDD, το Buzz είναι προϊόν
κατηγορίας I.

Πιστοποιήσεις

Το σύστημα Buzz πιστοποιείται με τα παρακάτω πρότυπα:
• IEC 60601-1:2005 + A1:2012 (Έκδοση 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60601-1:14

Πωλήσεις στις ΗΠΑ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο
από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Κατασκευαστής

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

Νομικές πληροφορίες
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Οδηγίες απόρριψης

Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Για πληροφορίες σχετικά με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), επισκεφτείτε: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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1.3 Σύμβολα
1.3.1 Σύμβολα σε αυτόν τον οδηγό

Προειδοποιήσεις

Οι προειδοποιήσεις σημειώνονται με τριγωνικά σύμβολα προειδοποίησης. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανό τραυματισμό, θάνατο ή
άλλες σοβαρές συνέπειες που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.

Επισημάνσεις προσοχής

Οι επισημάνσεις προσοχής σημειώνονται με κυκλικά σύμβολα προσοχής. Περιλαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σχετικά με πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν με τη συσκευή. Τέτοιου είδους προβλήματα περιλαμβάνουν δυσλειτουργίες,
αστοχία, βλάβη της συσκευής ή υλικές ζημιές.

Σημειώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σημειώσεις παρουσιάζονται με πλάγια γραφή και περιέχουν επιπλέον χρήσιμες
πληροφορίες. 

Σύμβολα
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1.4 Ειδικές πληροφορίες έργου
1.4.1 Επισκόπηση

Ειδικές πληροφορίες έργου

Ο οδηγός αυτός καλύπτει τυποποιημένες πληροφορίες και γενικές προδιαγραφές. Επειδή οι
απαιτήσεις του έργου ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης, οι εν λόγω προδιαγραφές
πρέπει να προσαρμόζονται αντίστοιχα. Για την υλοποίηση ενός οποιουδήποτε έργου, είναι
απαραίτητη η φάση αναλυτικού σχεδιασμού της θέσης εγκατάστασης από την Brainlab.

Ευθύνη πελάτη

Όλες οι προετοιμασίες κατασκευαστικού χαρακτήρα, όπως ο οπλισμός ή/και η ενίσχυση για
επιτοίχια στοιχεία, οροφές, υπερδομές ή άλλα σχετικά αντικείμενα αποτελούν ευθύνη του πελάτη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σε περίπτωση που υπάρχουν τεχνικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές (που σχετίζονται, για
παράδειγμα, με κώδικες και πρότυπα ειδικά για κάθε χώρα), ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πρέπει
να επανεξεταστούν προκειμένου να ικανοποιηθούν όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Brainlab για τυχόν τροποποιήσεις που
απαιτούνται ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικοί κώδικες και κανονισμοί που ισχύουν ανά τόπο και
χώρα. 

Ιατρικά ηλεκτρικά συστήματα

Πρόσθετος εξοπλισμός που συνδέεται σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να
συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC ή ISO (π.χ. IEC 60950 για εξοπλισμό
επεξεργασίας δεδομένων και IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισμό). Εκτός αυτού, όλες οι
διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα ιατρικά ηλεκτρικά
συστήματα (βλ. IEC 60601-1-1 ή ρήτρα 16 της 3ης έκδοσης του IEC 60601-1, αντίστοιχα).
Οποιοσδήποτε συνδέει επιπρόσθετο εξοπλισμό σε ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό
πραγματοποιεί διαμόρφωση ενός ιατρικού συστήματος και είναι, συνεπώς, υπεύθυνος να
διασφαλίσει ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα ιατρικά ηλεκτρικά
συστήματα. Σημειώνεται ότι η τοπική νομοθεσία υπερισχύει των απαιτήσεων που
αναφέρονται παραπάνω. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο
ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά. Η μη τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών που
αναγράφονται σε αυτόν, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό ή ακόμα και θανατηφόρο τραυματισμό
στον ασθενή ή τον χρήστη.
Μη χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα του συστήματος Buzz αφότου υποστούν μη φυσιολογικούς
κραδασμούς, όπως σε περίπτωση σεισμού ή έκρηξης. Επειδή υπάρχει η πιθανότητα να έχει
επέλθει σημαντική ζημιά στη δομή του κτιρίου, η στατική του επάρκεια πρέπει να αξιολογηθεί εκ
νέου.
Η εγκατάσταση του συστήματος Buzz πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο και καταρτισμένο
προσωπικό.
Τα μέρη του συστήματος και ο περιφερειακός εξοπλισμός είναι μηχανικά μέρη ακριβείας.
Χειριστείτε τα με προσοχή.
Πληροφορίες για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο
σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης της Brainlab εξυπηρετούν μόνο σκοπούς καθοδήγησης.
Ανατρέχετε πάντοτε στο σχετικό εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης του προμηθευτή για
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Πριν από τη θεραπεία του ασθενούς, εξετάστε την αξιοπιστία όλων των πληροφοριών που
εισάγονται στο σύστημα και εξάγονται από αυτό.
Μόνο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό μπορεί να χειριστεί τα εξαρτήματα του συστήματος και τον
περιφερειακό εξοπλισμό.

Ασφάλεια σε περιβάλλον MR

Το Buzz δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλειά του σε περιβάλλον MR.

Ειδικές πληροφορίες έργου
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2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
2.1 Διαμορφώσεις συστήματος Buzz

Γενικές πληροφορίες

Το Buzz είναι μια πλατφόρμα για την ενσωμάτωση συσκευών και την κατανομή σημάτων βίντεο
και περιεχομένου πολυμέσων. Προορίζεται να χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ
συμβατών συσκευών Brainlab. Παρέχει κεντρική πρόσβαση για τη διαχείριση δεδομένων βίντεο,
ιατρικών απεικονίσεων και δεδομένων ασθενών.
Το Buzz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης για
πληθώρα χειρουργικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την επεξεργασία βίντεο, την καταγραφή
εικόνων, την προβολή των δεδομένων ασθενών και τον έλεγχο των εφαρμογών λογισμικού.

Εκδόσεις

Το σύστημα διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Ορολογία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι εκδόσεις του συστήματος αναφέρονται ως Buzz σε αυτόν
τον οδηγό χρήσης.

Buzz On-Wall

Το Buzz On-Wall μπορεί να εγκατασταθεί με τρεις τρόπους.
1. Τυπική εγκατάσταση: Υπολογιστής συνδεδεμένος στην οθόνη:

① ② ③ ④
Εικόνα 1  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
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2. Ευέλικτη εγκατάσταση: Υπολογιστής τοποθετημένος έως και 2,5 m μακριά από την οθόνη:

⑤

Εικόνα 2  

3. Εγκατάσταση σε μεγάλη απόσταση: Υπολογιστής τοποθετημένος έως και 100 m μακριά από
την οθόνη (αφής):

Αρ. Μέρος συστήματος

① Πίνακας χρήστη (πίσω από το κάλυμμα)

② Υπολογιστής (συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος)

③ Οθόνη αφής

④ Πίνακας λειτουργιών

⑤ Κάλυμμα πίνακα συνδέσεων

Buzz In-Wall

Το Buzz In-Wall αποτελείται από μια οθόνη αφής, η οποία είναι ενσωματωμένη στον τοίχο. Ο
υπολογιστής βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο και μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και
100 m (π.χ. σε βάση στήριξης στην αίθουσα ελέγχου).
Εναλλακτικά, μπορείτε να αντικαταστήσετε τον υπολογιστή Buzz με τον Υπολογιστή Digital O.R.
για ενσωμάτωση Barco.

① ② ③ ④
Εικόνα 3  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Υπολογιστής

② Οθόνη αφής

③ Πίνακας λειτουργιών

④ Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Διαμορφώσεις συστήματος Buzz
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Buzz In-Wall ή On-Wall με επιπρόσθετη οθόνη αφής

Τα συστήματα Buzz In-Wall και Buzz On-Wall μπορούν εναλλακτικά να εγκατασταθούν με έως
και τέσσερις οθόνες αφής (την κύρια οθόνη αφής και έως τρεις επιπρόσθετες οθόνες αφής).

①
Εικόνα 4  

Αρ. Μέρος συστήματος

①
Επιπρόσθετη οθόνη αφής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το παράδειγμα απεικονίζεται η έκδοση In-Wall. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 63

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
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2.2 Μέρη συστήματος Buzz

Οθόνη αφής

Η οθόνη αφής του συστήματος Buzz προσαρτάται στον τοίχο χρησιμοποιώντας είτε ένα επιτοίχιο
On-Wall είτε ένα ενδοτοίχιο In-Wall πλαίσιο στερέωσης, εάν είναι επιθυμητή η χωνευτή
τοποθέτηση.
Είναι το κεντρικό σημείο ελέγχου για το σύστημα Buzz και πρέπει να εγκατασταθεί εκτός του
περιβάλλοντος του ασθενούς.

Υπολογιστής

Ο επιτοίχιος υπολογιστής του συστήματος Buzz μπορεί να τοποθετηθεί σε σημείο που γειτνιάζει
άμεσα με τη μονάδα της οθόνης αφής ή βρίσκεται σε απόσταση έως και 2,5 m από αυτή. Στη
μακρινή εγκατάσταση, ο υπολογιστής Buzz μπορεί να τοποθετηθεί χωριστά (π.χ. σε βάση
στήριξης στην αίθουσα ελέγχου), σε απόσταση έως και 100 m.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον επιπλέον υπολογιστή Υπολογιστής Digital O.R. για
ενσωμάτωση Barco.

Μέρη συστήματος Buzz 2.0

Το Buzz 2.0 (αριθμός προϊόντος 15800) αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος συστήματος Αριθμός προϊόντος

Ιατρική υπολογιστική μονάδα (MCU) 15835

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση
Barco (εναλλακτικά) 15410

Οθόνη αφής επιτοίχιου συστήματος (προαιρετι-
κά) 15866

Επιπρόσθετη οθόνη αφής επιτοίχιου συστήμα-
τος (προαιρετικά) 15867

Οθόνη αφής ενδοτοίχιου συστήματος (προαιρε-
τικά) 15868

Επιπρόσθετη οθόνη αφής ενδοτοίχιου συστή-
ματος (προαιρετικά) 15869

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 63

Μέρη συστήματος Buzz
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2.3 Συνδέσεις συστήματος Buzz
2.3.1 Βασικές συνδέσεις

Γενικές πληροφορίες

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι διαφορετικές επιλογές καλωδίωσης. Ανατρέξτε επίσης στις
πληροφορίες για τις συνδέσεις του συστήματος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

3.4 Συνδέσεις συστήματος Σελίδα 27
6.1.1 Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 65

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
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2.3.2 Συνδέσεις συστήματος Buzz On-Wall

Buzz On-Wall

Εικόνα 5  

Συνδέσεις συστήματος Buzz On-Wall
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Buzz On-Wall με επιπρόσθετες οθόνες αφής

Εικόνα 6  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
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2.3.3 Συνδέσεις συστήματος Buzz In-Wall

Buzz In-Wall με επιπρόσθετες οθόνες αφής

Εικόνα 7  

Συνδέσεις συστήματος Buzz In-Wall
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3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 Μηχανικές προδιαγραφές

Ευθύνη πελάτη

Όλες οι ενδεικνυόμενες προδιαγραφές αποτελούν απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από
τον πελάτη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της αποθήκευσης, της εγκατάστασης και της
λειτουργίας.
Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να πραγματοποιήσει δομική ανάλυση/ανάλυση στατικού φορτίου και
να προβεί σε πιστοποίηση του σχεδιασμού και της κατασκευής της υποδομής.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή συγκράτηση των πλακών στερέωσης στον τοίχο για
την έκδοση Buzz On-Wall και, αντίστοιχα, για την ασφαλή συγκράτηση του πλαισίου στερέωσης
στο εσωτερικό του τοίχου για την έκδοση Buzz In-Wall. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό των
εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της συσκευής. Τα εν λόγω εξαρτήματα
συμπεριλαμβανομένου του υλικού και της ποιότητας υλικού πρέπει να είναι επαρκή για τη δομή/
υποδομή του τοίχου και το βάρος και τις διαστάσεις της αντίστοιχης συσκευής.

Υποδείξεις για την τοποθέτηση

Η διάταξη της οθόνης αφής του συστήματος Buzz μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα κάτω για να
είναι δυνατή η συντήρηση όλων των εξαρτημάτων. Η επιλεγμένη θέση στερέωσης πρέπει να
εξασφαλίζει επαρκή απόσταση ασφαλείας μπροστά και κάτω από την οθόνη αφής του
συστήματος Buzz.
Οι οπές αερισμού των μερών του συστήματος Buzz πρέπει να διατηρούνται ανοικτές.
Εάν επιλεγεί η χωνευτή τοποθέτηση του Buzz (σύστημα In-Wall), πρέπει να διασφαλιστεί η
επαρκής απαγωγή της θερμότητας είτε λαμβάνοντας κατασκευαστικά μέτρα είτε χρησιμοποιώντας
ένα ενεργό σύστημα εξαερισμού. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
καθορισμένα όρια κατά τη φυσιολογική λειτουργία.

Επιτοίχιες συσκευές

• Βίδες/μπουλόνια από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη
στερέωση των επιτοίχιων μερών του συστήματος.

• Ανάλογα με το μέσο στερέωσης στον τοίχο, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί σφιγκτήρες
επαρκείς για το συνολικό φορτίο των εξαρτημάτων του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τους
κατά τόπους ισχύοντες κώδικες (παράγοντες ασφάλειας κ.λπ.).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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3.1.1 Προδιαγραφές φυσικών μεγεθών

Buzz On-Wall

Παράλληλη διάταξη υπολογιστή και
οθόνης αφής Buzz On-Wall

Επιπρόσθετη οθόνη αφής
επιτοίχιου συστήματος

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 1.866 mm 1.054 mm

Βάθος 184 mm 103 mm

Βάρος 64 kg 30 kg

Υπολογιστής Buzz On-Wall - ευέλι-
κτη εγκατάσταση

Οθόνη αφής Buzz On-Wall -
ευέλικτη εγκατάσταση

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 756 mm 1.189 mm

Βάθος 184 mm 103 mm

Βάρος 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (οθόνη αφής) Επιπρόσθετη οθόνη αφής εν-
δοτοίχιου συστήματος

Ύψος 667 mm 667 mm

Πλάτος 1.189 mm (οθόνη αφής Buzz 42" μόνο) 1.054 mm

Βάθος 103 mm (βάθος εντός του τοίχου = 98 mm) 103 mm (βάθος εντός του τοίχου
= 98 mm)

Βάρος 38 kg 30 kg

Υπολογιστής Buzz

Υπολογιστής

Ύψος 164,5 mm

Πλάτος 439 mm

Βάθος 414 mm

Βάρος 17 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 63

Προδιαγραφές φυσικών μεγεθών
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3.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές

Υπολογιστής

Μονάδα υπολογιστή

Επεξεργαστής
Intel Xeon E5-1650v3
(3,5 GHz, 6 πυρήνες, μνήμη Cache 15 MB)

Μνήμη 16 GB DDR4

Μονάδα μαζικής αποθήκευ-
σης 256 GB SSD

Εξωτερικές μονάδες Μονάδα εγγραφής CD/DVD

Κάρτα γραφικών 2 x Nvidia Quadro K2200

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 64-bit

Οθόνη αφής

Οθόνη αφής

Τύπος οθόνης 42" LCD, οπίσθιος φωτισμός LED

Ανάλυση 1.920 x 1.080

Τεχνολογία αφής Χωρητική οθόνη πολυαφής

Απαιτήσεις ισχύος

Υπολογιστής Οθόνη αφής

Τάση λειτουργίας 100-240 V 100-240 V

Ένταση ρεύματος 8-4 A 3,5-1,5 A

Συχνότητα 50/60 Hz 50/60 Hz

Κατανάλωση
ισχύος Μέγ. 850 W (συνήθως 350 W) Μέγ. 350 W (συνήθως 200 W)

Παροχή ρεύματος AC

Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα διακλάδωσης παροχής ρεύματος AC που τροφοδοτεί με ρεύμα το
σύστημα Buzz δεν έχει υπερφορτωθεί. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς ή ζημιάς του εξοπλισμού.
Το φορτίο του συστήματος Buzz δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 80% της ονομαστικής τιμής
ρεύματος του κυκλώματος διακλάδωσης. Συμβουλευτείτε την αρχή ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
υπεύθυνη για την καλωδίωση της εγκατάστασής σας και τις απατήσεις για την εγκατάσταση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 63

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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3.2 Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού και δικτυακού
εξοπλισμού

3.2.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Υποδείξεις για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

• Οι συνδέσεις με το κύριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και οι πρίζες πρέπει να συμμορφώνονται
με τα σχέδια της Brainlab.

• Ο συζεύκτης της συσκευής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος ή απαιτείται η τοποθέτηση
ενός διακόπτη ρεύματος δικτύου ή οργάνου ένδειξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Brainlab.

Υποδείξεις για την ασφάλεια

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός του συστήματος
Buzz (Κατηγορία 1) πρέπει να συνδέεται μόνο στο κύριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και να
διαθέτει προστατευτική γείωση σύμφωνα με τη ρήτρα 7.9.2.2 του IEC 60601-1:2012.

Απαιτήσεις για εξωτερικό διακόπτη ρεύματος δικτύου ή όργανο ένδειξης

Σενάρια:

Μέρος συστήματος Εγκατάσταση Βύσμα σύνδεσης
στο κυρίως δίκτυο
προσβάσιμο και
ορατό στον χειριστή

Απαιτείται εξωτερι-
κός διακόπτης ρεύ-
ματος δικτύου ή όρ-
γανο ένδειξης;

Υπολογιστής Buzz
Υπολογιστής Digital
O.R. για ενσωμάτωση
Barco

Ενδοτοίχιο σύστημα Όχι Ναι

Επιτοίχιο σύστημα
(μ/δ για Υπολογιστή
Digital O.R. για
ενσωμάτωση Barco)

Ναι Όχι

Εγκατάσταση βάσης
στήριξης Ναι Όχι

Επίπεδη επιφάνεια
(π.χ. τραπέζι) Ναι Όχι

Οθόνη αφής ή/και επι-
πρόσθετη οθόνη αφής

Ενδοτοίχιο σύστημα Όχι Ναι

Επιτοίχιο σύστημα Ναι Όχι

Απαιτήσεις για εξωτερικό διακόπτη ρεύματος δικτύου

Ένας διακόπτης ρεύματος δικτύου πρέπει να υπάρχει σε κοντινή απόσταση από το εξάρτημα του
συστήματος Buzz και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61058-1 για μεταβατική τάση ρεύματος
ηλεκτρικού δικτύου 4 kV

• Ο αγωγός φάσης και ο αγωγός του ουδέτερου πρέπει να αποσυνδεθούν ταυτόχρονα
• Η προστατευτική γείωση δεν θα πρέπει να διαχωριστεί από τον διακόπτη
• Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ο διακόπτης συγκαταλέγεται στα εξαρτήματα του συστήματος

Buzz
• Ο διακόπτης πρέπει να φέρει την ανάλογη σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο IEC

60601-1:2012 πρόταση 7.4.1
• Πρέπει να είναι κατάλληλος βάσει των ηλεκτρολογικών προδιαγραφών των εξαρτημάτων του
συστήματος που συνδέονται στον διακόπτη

Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού και δικτυακού εξοπλισμού
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εξαρτήματα του συστήματος μπορούν επίσης να συνδεθούν διαδοχικά (π.χ. οθόνη
αφής και επιπρόσθετη οθόνη), εάν ο διακόπτης ρεύματος δικτύου ενδείκνυται για τις απαιτήσεις
ισχύος. 

Απαιτήσεις για το όργανο ένδειξης

Το όργανο ένδειξης που εγκαθίσταται από τον πελάτη πρέπει να:
• υποδεικνύει εάν τα εξαρτήματα του συστήματος Buzz τροφοδοτούνται με ρεύμα από το κύριο
δίκτυο ηλεκτροδότησης

• να διακρίνεται ότι το όργανο ένδειξης ανήκει στα μέρη του συστήματος Buzz από τη
φυσιολογική θέση του χειριστή (IEC 60601-1:2012 πρόταση 15.4.4)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη σας τις αποκλίσεις που πρέπει να ισχύουν σε κάθε χώρα. 

Γείωση (Προστατευτική γείωση) / Αγωγός ισοδυναμικής σύνδεσης (υπολογιστής Buzz μόνο)

• Αποτελεί ευθύνη του πελάτη η διασφάλιση ενός μέσου για τη σύνδεση των καλωδίων
προστατευτικής γείωσης των οθονών που παρέχονται από την Brainlab κοντά στο σημείο
εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση του συστήματος. Ο πελάτης πρέπει να επιλέξει
διατομή σύνδεσης του τερματικού που να πληροί τα εθνικά και τοπικά πρότυπα όσον αφορά τη
διασφάλιση προστασίας.

• Η υποδοχή του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση λοιπού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας ότι όλες οι
συσκευές έχουν ίσο δυναμικό. (Σημείωση: Η δυνατότητα για αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης δεν
υποστηρίζεται όταν ο υπολογιστής του συστήματος Buzz είναι στερεωμένος στον τοίχο.)

• Η χρήση της σύνδεσης ισοστάθμισης δυναμικού δεν είναι υποχρεωτική.

①

Εικόνα 8  

Αρ. Εξάρτημα

① Ισοδυναμική σύνδεση: Υπολογιστής Buzz

Αγωγοί/Σωλήνωση

Η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης, το μέγεθος και η δρομολόγηση των αγωγών για
παροχή ρεύματος πολύ χαμηλής τάσης (SELV) και των γραμμών μεταφοράς οπτικών ινών πρέπει
να συμμορφώνονται με τα σχέδια της Brainlab. Η διάταξη των αγωγών πρέπει να προσαρμόζεται
ώστε να πληροί τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε χώρο εγκατάστασης.

Δικτύωση

Σημεία πρόσβασης στο δίκτυο (ακραία καλώδια LAN), όπως καθορίζονται στα σχέδια της
Brainlab.

Σχετικοί σύνδεσμοι

4.2 Τυπικές διατάξεις και επιλογές καλωδίωσης Σελίδα 35
3.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές Σελίδα 21
6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 63
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3.3 Υποστηριζόμενες αναλύσεις

Υπολογιστής Buzz: Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εισόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις του σήματος εισόδου
για κάθε είσοδο που διαθέτει το σύστημα Buzz.
Σήματα που δεν εμπίπτουν στις καθορισμένες αναλύσεις ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εισόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Είσοδος απεικόνι-
σης

Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

S-Video είσοδος
PAL

mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Composite είσοδος
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI είσοδος 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

DVI είσοδος 8-Bit RBG DVI-I Single-Link DVI-D

640 x 480@60 Hz

800 x 600@60 Hz

1.024 x 768@60 Hz

1.280 x 720@60 Hz

1.280 x 1.024@60
Hz

1.920 x 1.080@60
Hz

1.920 x 1.200@60
Hz

1.600 x 1.200@60
Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI είσοδος RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr

Επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υπο-
στήριξης της
Brainlab

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
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Υπολογιστής Buzz: Υποστηριζόμενες αναλύσεις σήματος εξόδου

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι υποστηριζόμενες αναλύσεις του σήματος εξόδου
για κάθε έξοδο που διαθέσιμο το σύστημα Buzz.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση του σήματος εξόδου, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Brainlab.

Οθόνες Χρωματική
κωδικοποίηση

Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Οθόνη 1 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 2 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 3 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 4 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.2

1.920 x 1.080@60
Hz

3.840 x 2.160@30
Hz

3.840 x 2.160@60
Hz

Οθόνη 5 8-Bit RGB DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080@60
Hz

Μικροσκόπιο

8-Bit RGB DVI-I Single-Link DVI-D 1.920 x 1.080@60
Hz

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

1.280 x 1.024/60 Hz

Κάρτα γραφικών 3D Έξοδος

Η κάρτα γραφικών δίνει ένα προοδευτικό σήμα συνεχούς ροής. Το τρισδιάστατο (3D) περιεχόμενο
δημιουργείται από το λογισμικό Brainlab (μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετο λογισμικό). Μια
εξωτερική οθόνη πρέπει να υποστηρίζει 3D τεχνολογία κατά σειρά για τη σωστή προβολή του
τρισδιάστατου περιεχομένου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εισόδου

Είσοδος απεικόνι-
σης

Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

S-Video είσοδος mini-DIN YC 75

Composite είσοδος BNC CVBS 75

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

DVI είσοδος DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Υποστηριζόμενοι σύνδεσμοι βίντεο εξόδου

Οθόνες Σύνδεσμοι Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

Οθόνη 1

Θύρα οθόνης
DisplayPort 1.2
DisplayPort ++

100
Οθόνη 2

Οθόνη 3

Οθόνη 4

Οθόνη 5 DVI-I Single-Link DVI-D 100

Μικροσκόπιο DVI-I
Single-Link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Υποστηριζόμενες αναλύσεις
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3.4 Συνδέσεις συστήματος
3.4.1 Περιορισμοί

Κρίσιμα σήματα

Για εφαρμογές που διαχειρίζονται σήματα συστημάτων υποστήριξης της ζωής ή άλλα κρίσιμα
σήματα, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ανεξάρτητα από το σύστημα
Buzz, συνδέοντας για παράδειγμα το σήμα απευθείας σε μια οθόνη αφής (παράκαμψη Buzz).

Βίντεο σε πραγματικό χρόνο

Το σύστημα βίντεο Buzz δεν προορίζεται για χρήση για την κατανομή του σήματος βίντεο σε
πραγματικό χρόνο.
Οι χρονικά κρίσιμες πηγές βίντεο (π.χ. σήμα ενδοσκοπίου) πρέπει να εξακολουθούν να είναι
συνδεδεμένες στην καθιερωμένη οθόνη τους ή σε άλλο μέσο-στόχο.

Εξωτερική οθόνη αφής

Μια εξωτερική οθόνη αφής (δεν παρέχεται από την Brainlab) πρέπει να είναι συμβατή με
λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή νεότερης έκδοσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξωτερική οθόνη αφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια οθόνη. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

4.2 Τυπικές διατάξεις και επιλογές καλωδίωσης Σελίδα 35
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Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0 27



3.4.2 Πίνακας συνδέσεων - Υπολογιστής Buzz

Πίνακας συνδέσεων χρήστη

Οι περιοχές του πίνακα συνδέσεων που επισημαίνονται με αριθμό μέσα σε κύκλο περιέχουν
υποδοχές σύνδεσης που επιτελούν παρόμοια λειτουργία.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Εικόνα 9  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Μονάδα ανάγνωσης CD/DVD

②
Είσοδος αναλογικού σήματος βίντεο
• 1 x S-Video IN (S-Video είσοδος)
• 1 x Composite IN (Composite είσοδος)

③ SDI είσοδοι βίντεο

④
Έξοδος απεικόνισης για μικροσκόπιο
• 1 x DVI-I έξοδος
• 1 x USB B

⑤ DVI είσοδοι βίντεο

⑥

5 V DC έξοδος για βίντεο σε γραμμές μεταφοράς
• 6 x 5 V DC / 2 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέετε μόνο τον εξοπλισμό που ορίζεται από την Brainlab στην έξοδο DC. 

⑦

Σύνδεση δικτύου
• Tracking Unit/Camera (Μονάδα παρακολούθησης/Κάμερα) (δεν έχει κυκλοφορήσει ακό-
μα)

• Διεγχειρητικά δεδομένα/Πλοήγηση

⑧
Θύρες μεταφοράς δεδομένων
• 2 x USB 3.0

⑨ Κουμπί έναρξης με ένδειξης κατάστασης LED και λυχνία LED τροφοδοτούμενη με ρεύμα
από το κύριο δίκτυο

Πίνακας συνδέσεων - Υπολογιστής Buzz
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Πίσω μέρος πίνακα συνδέσεων

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Εικόνα 10  

Αρ. Μέρος συστήματος Ομάδα χρηστών

① Είσοδος ρεύματος από κύριο ηλεκτρικό δίκτυο Εκπαιδευμένος χρήστης

② Διακόπτης ρεύματος δικτύου Εκπαιδευμένος χρήστης

③ Ισοστάθμιση δυναμικού Εκπαιδευμένος χρήστης

④ Δίκτυο/USB 2.0 σε Πίνακα λειτουργιών Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑤ Hospital Network (Δίκτυο νοσοκομείου) (1 GbE) Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑥ Hospital Network (Δίκτυο νοσοκομείου) (10 GbE) - Δεν χρη-
σιμοποιείται

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑦

Ήχος είσοδος / έξοδος
• Μικρόφωνο είσοδος
• Audio In (Ήχος είσοδος)
• Audio Out (Ήχος έξοδος)

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑧ Έξοδος βίντεο και USB 2.0 για οθόνες 1-4 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑨ Έξοδος βίντεο για οθόνη 5 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑩

Συνδέσεις ρεύματος για στοιχεία γραμμών μεταφοράς
4 x 5 V DC / 0,5 A έκαστη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέετε μόνο τον εξοπλισμό που ορίζεται από
την Brainlab στην έξοδο DC. 

Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

⑪ 2 x USB 3.0 Τεχνική υποστήριξη
Brainlab

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης ρεύματος από το κεντρικό δίκτυο, το ρεύμα από το κύριο δίκτυο
ηλεκτροδότησης και ο ακροδέκτης ισοστάθμισης δυναμικού δεν είναι προσβάσιμοι εάν ο
υπολογιστής είναι στερεωμένος στον τοίχο. Οι συνδέσεις 4-11 στον πίνακα συνδέσεων
χρησιμοποιούνται μόνο από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της Brainlab. Μην αλλάζετε ή
προσθέτετε συνδέσεις σε αυτόν τον πίνακα, καθώς χρησιμοποιούνται για την ενδοεπικοινωνία του
συστήματος.
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3.5 Ελεγμένα καλώδια

Χρήση καθορισμένων καλωδίων

Η χρήση παρελκόμενων, μορφοτροπέων και καλωδίων άλλων από αυτών που
υποδεικνύονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου εξοπλισμού θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μείωση της
ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης του εξοπλισμού και να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή
λειτουργία του.

Προδιαγραφές καλωδίων και παρελκόμενων

Καλώδια Buzz που έχουν ελεγχθεί για συμμόρφωση ως προς τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και
τη θωράκιση:

Καλώδια Προδιαγραφή

Καλώδιο μεταφορά
ρεύματος Παρέχεται από την Brainlab

Καλώδιο ισοστάθμι-
σης δυναμικού Παρέχεται από τη Brainlab (προαιρετικά)

S-Video 2 x ομοαξονικά καλώδια με βύσμα BNC, θωρακισμένα, τερματισμένα,
75 Ohm

CVBS / SDI 1 x ομοαξονικό καλώδιο με βύσμα BNC, θωρακισμένο, τερματισμένο,
75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο, 100 Ohm

DP 1 x καλώδιο DisplayPort 1.2 30 AWG, θωρακισμένο, τερματισμένο,
100 Ohm

Δίκτυο νοσοκομείου Παρέχεται από την Brainlab

Μικροσκόπιο Παρέχεται από την Brainlab

Υπολογιστής Buzz: Συμβατά καλώδια και σύνδεσμοι

Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

DVI είσοδος/
έξοδος

Απευθείας είσοδος και έξοδος μέσω DVI. Χάλκινα κα-
λώδια και μετατροπέας DVI EO μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την είσοδο και την έξοδο του σήματος.
Εφαρμόστε σφιχτά τις βίδες για να ασφαλίσει ο σύνδε-
σμος του καλωδίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε χάλκινο καλώδιο DVI
υψηλής ποιότητας (μέγ. 5 m) για να συνδέσετε τις
πηγές DVI ή μια οθόνη DVI. 

Ελεγμένα καλώδια

30 Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

SDI είσοδος Συνδέστε ψηφιακές εισόδους βίντεο από μια πηγή SDI,
HD-SDI ή 3G-SDI (μέγ. 10 m) ή αναλογικές εισόδους
βίντεο από μια πηγή σύνθετου (composite) βίντεο
(CVBS) (μέγ. 5 m) με βύσμα BNC για σύνδεση στις πη-
γές βίντεο.
Σπρώξτε το αρσενικό βύσμα στο θηλυκό βύσμα, έτσι
ώστε τα δύο μικρά προεξέχοντα κουμπιά που φέρει το
θηλυκό βύσμα να ασφαλίσουν στις σπειροειδείς οπές
του αρσενικού βύσματος. Στρέψτε τη διάταξη bayonet
δεξιόστροφα για να ασφαλίσει το βύσμα στη θέση του.
Για να αφαιρέσετε το καλώδιο, στρέψτε τη διάταξη
bayonet του αρσενικού βύσματος αριστερόστροφα και
μετά τραβήξτε το.

Composite είσ-
οδος

S-Video είσ-
οδος

Συνδέστε την πηγή S-video με ένα ομοαξονικό καλώδιο
(μέγ. 10 m) με βύσμα Mini-Din 4 Hosiden για τη σύνδε-
ση του συστήματος σε μια πηγή βίντεο.
Ευθυγραμμίστε το πλαστικό βύσμα κατάλληλα προτού
συνδέσετε το καλώδιο. Ο σύνδεσμος αυτός δεν μπορεί
να ασφαλίσει στη θέση του.
Χρησιμοποιήστε μόνο συνδέσμους Mini-Din Hosiden 4
ακίδων. Μπορεί να φαίνεται ότι ταιριάζουν παρόμοιου
τύπου σύνδεσμοι, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε ζημιά του εξοπλισμού.

USB

Θύρες USB για σύνδεση συσκευών USB 2.0 και 3.0 για
τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέετε προσαρμογείς δικτύου ή κα-
λώδια επέκτασης USB στις θύρες USB. 

Δίκτυο νοσοκο-
μείου

Γαλβανικά μονωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση στο
δίκτυο του νοσοκομείου.
Στο κάτω μέρος υπάρχει μια προεξοχή ασφάλισης, η
οποία ασφαλίζει στη θέση της κατά τη σύνδεση στην
υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, πιέστε την
προεξοχή ασφάλισης και στη συνέχεια τραβήξτε προς
τα έξω.

Πίνακας λει-
τουργιών

Μικροσκόπιο

Συνδέετε τα μικροσκόπια χρησιμοποιώντας αποκλειστι-
κά το καλώδιο σύνδεσης μικροσκοπίων που παρέχεται
από την Brainlab. Συνδέστε το καλώδιο συνδέοντας
όλα τα βύσματα (DVI-I, USB, CVBS) στην αντίστοιχη
θύρα.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενσωμά-
τωση μικροσκοπίου, ανατρέξτε στο αντίστοιχο Εγχειρί-
διο χρήσης εργαλείων.

DisplayPort

Συνδέστε την οθόνη DisplayPort χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DisplayPort 1.2 (μέγ. μήκους 5 m για
1.920 x 1.080/60 Hz και μέγ. μήκους 3,6 m για
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1.1 Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 65
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Ελεγμένα καλώδια
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4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.1 Εισαγωγή
4.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Για εγγυημένη καλή πρακτική και σύντομη περίοδο εφαρμογής, πρέπει να ικανοποιούνται
συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον πελάτη (ή τρίτους προμηθευτές καθορισμένους από τον
πελάτη) πριν από την εγκατάσταση του συστήματος Brainlab. Η ενότητα που ακολουθεί
παρουσιάζει συνοπτικά το καθιερωμένο πεδίο εφαρμογής του έργου.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.1.2 Προδιαγραφές σχεδιασμού

Περιβάλλον ασθενούς

Το περιβάλλον ασθενούς ορίζεται ως η απόσταση 1,5 m γύρω από τη χειρουργική τράπεζα και 2,5
m πάνω από το δάπεδο της χειρουργικής αίθουσας.
Ο εξοπλισμός που ενσωματώνεται στην οροφή και τους τοίχους δεν συγκαταλέγεται στο
περιβάλλον του ασθενούς, ακόμα και αν από τεχνικής άποψης βρίσκεται εντός αυτού.

Εικόνα 11  

Τοποθέτηση συσκευής

Πλέγμα επιτρεπόμενων σημείων εγκατάστασης εξαρτημάτων συστήματος

Εντός του περιβάλλοντος του
ασθενούς

Μέσα στην αίθουσα χειρουρ-
γείου (θάλαμος)

Οθόνη αφής
Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται

Υπολογιστής

Όλα τα μέρη του συστήματος Buzz πρέπει να τοποθετηθούν εκτός του περιβάλλοντος του
ασθενούς.
Όλα τα μέρη του συστήματος Buzz είναι μη αποστειρωμένα και δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε ή
πάνω από στείρο πεδίο.
Τα μέρη του συστήματος Buzz πρέπει να τοποθετηθούν σε σημεία όπου η ροή του αέρα που
εξέρχεται από το Buzz δεν κατευθύνεται απευθείας προς το περιβάλλον του ασθενούς.

Προδιαγραφές σχεδιασμού
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4.2 Τυπικές διατάξεις και επιλογές καλωδίωσης

Σχετικοί σύνδεσμοι

2.3 Συνδέσεις συστήματος Buzz Σελίδα 15
6.1.1 Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 65

4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall - Ενδεικτικό διάγραμμα καλωδίωσης

Εικόνα 12  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Buzz On-Wall Παράλληλη διάταξη - Ενδεικτική κάτοψη δαπέδου

Εικόνα 13  

Buzz On-Wall
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Εικόνα 14  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Buzz On-Wall με επιπρόσθετες οθόνες αφής - Ενδεικτική κάτοψη δαπέδου

Εικόνα 15  

Buzz On-Wall
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall - Ενδεικτικό διάγραμμα STC (δομής)

Εικόνα 16  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Buzz In-Wall - Ενδεικτική κάτοψη δαπέδου

Εικόνα 17  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall με επιπρόσθετες οθόνες αφής - Ενδεικτική κάτοψη δαπέδου

Εικόνα 18  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.3 Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Προσωρινή τροφοδοσία/Υπηρεσίες

• Παροχή ισχύος στον χώρο εγκατάστασης
• Θέρμανση/Ψύξη
• Κάδος απορριμάτων ή περιοχή απόρριψης αποβλήτων
• Φωτισμός (εάν ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής)

Διάθεση χώρου φύλαξης στον χώρο εγκατάστασης

Φυλάξτε τον εξοπλισμό σε ένα μέρος όπου επικρατούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες που
ακολουθούν:

Περιβαλλοντικές συνθήκες Επιτρεπόμενες τιμές

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10 °C έως 45 °C

Σχετική υγρασία 10% έως 90% (απουσία συμπύκνωσης)

Βαρομετρική πίεση 500 έως 1.060 hPa

Σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες περιβάλλοντος

Το Buzz έχει σχεδιαστεί για χρήση στις παρακάτω περιβαλλοντικές συνθήκες:

Περιβαλλοντικές συνθήκες Επιτρεπόμενες τιμές

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 10 °C έως 35 °C

Σχετική υγρασία 30% έως 75% (απουσία συμπύκνωσης)

Βαρομετρική πίεση 700 έως 1.060 hPa

Το σύστημα Buzz δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρο όπου υπάρχει εύφλεκτο
αναισθητικό μείγμα που περιέχει αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

Προδιαγραφές περιβάλλοντος
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4.4 Απαιτήσεις εγκατάστασης
4.4.1 Υλικοτεχνική υποστήριξη χώρου εγκατάστασης

Γενικές πληροφορίες

Προκειμένου να διασφαλιστούν η καλή πρακτική και η σύντομη περίοδος εφαρμογής, ο πελάτης (ή
τρίτοι προμηθευτές καθορισμένοι από τον πελάτη) καλούνται να ικανοποιήσουν ορισμένες
απαιτήσεις προτού εγκατασταθεί το σύστημα Brainlab. Η ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζει
συνοπτικά το καθιερωμένο πεδίο εφαρμογής του έργου.

Τοίχος/Υποδομή

Έγκριση δόμησης/στατικής επάρκειας από διπλωματούχο μηχανικό.

Ορισμός γείωσης προστασίας, γείωσης λειτουργίας και ισοστάθμισης δυναμικού

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ (PE): Αγωγός που πρέπει να συνδεθεί ανάμεσα στο
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ και ένα εξωτερικό σύστημα προστατευτι-
κής γείωσης (π.χ. ασφάλεια ηλεκτροτεχνίτη).

ΓΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FE): Τερματικό που συνδέεται απευθείας σε ένα κύκλωμα ή
σε ένα εξάρτημα απεικόνισης, το οποίο πρόκειται να γειωθεί για λειτουργικούς σκο-
πούς (π.χ. HMΣ, SHLD).

ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Διαφορετικός αγωγός από τον ΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ-
ΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ή έναν ουδέτερο αγωγό που παρέχει απευθείας σύνδεση μεταξύ του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του ζυγού ισοστάθμισης δυναμικού της ηλεκτρικής
εγκατάστασης [π.χ. αντιστάθμιση τάσης, συνθήκες απλής βλάβης (SFC)].

Σωλήνωση/Αγωγοί

• Εφαρμογή συστήματος αγωγών σύμφωνα με τα σχέδια της Brainlab
• Εσωτερική διάμετρος: 40 mm (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά - συμβουλευτείτε τα σχέδια της

Brainlab)
• Μέσα σε όλους τους αγωγούς πρέπει να περαστεί καλώδιο
• Συμβουλευτείτε τη σχηματική αναπαράσταση για τις επισκοπήσεις δρομολόγησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.4.2 Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης

Γενικές πληροφορίες

Το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης στο κέντρο για την οθόνη αφής του συστήματος Buzz
υπολογίζεται στα 150 cm πάνω από την επένδυση του δαπέδου.

Εικόνα 19  

Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης
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4.5 Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz On-
Wall

Γενικές πληροφορίες

Το μεταλλικό πλαίσιο της κεντρικής οθόνης του συστήματος Buzz On-Wall παρέχεται πριν από
την κύρια αποστολή. Προετοιμάστε και τοποθετήστε τις πλάκες στερέωσης σύμφωνα με τα σχέδια
της Brainlab.
Το κιτ των πλακών στερέωσης του επιτοίχιου συστήματος αποτελείται από δύο εξαρτήματα:
• (A) Πλάκα στερέωσης υπολογιστή
• (B) Μεταλλικό πλαίσιο οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός των διαστάσεων αυτών, πρέπει να συμπεριλάβετε απόσταση ασφαλείας
10 cm γύρω από την οθόνη και 30 cm στην πλευρά σύνδεσης του υπολογιστή (αριστερή
πλευρά της εικόνας). 

Εικόνα 20  

Εγκατάσταση Buzz On-Wall

Βήμα

1. Στερεώστε το μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (B) στον τοίχο, χρησιμοποιώντας την κεντρική
οπή της βίδας ①. Αυτή η βίδα χρησιμοποιείται μόνο για την εύκολη ευθυγράμμιση του
πλαισίου και θα αφαιρεθεί αργότερα. Το συνιστώμενο ύψος στερέωσης είναι 177 cm από
την επένδυση του δαπέδου έως την οπή ①.

2. Ευθυγραμμίστε και σφίξτε το μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (B) χρησιμοποιώντας τις τέσ-
σερις οπές μεγάλου μήκους ②.

3. Αφαιρέστε τη βίδα ① από την κεντρική οπή.

4. Δημιουργήστε μια στρώση σφράγισης με σιλικόνη στο επάνω μέρος του τοίχου και του
περιβλήματος της οθόνης του επιτοίχιου συστήματος Buzz 2.0 για προστασία από εισχώ-
ρηση βαθμού IP21. Διαφορετικά, μπορεί να επιτευχθεί μόνο προστασία βαθμού IP20.

5. Buzz On-Wall (παράλληλη διάταξη): Προσαρμόστε την πλάκα στερέωσης του υπολογι-
στή (A) με το σημείο συγκράτησης στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (B). Τοποθετήστε
την πλάκα στερέωσης του υπολογιστή (A) παρακείμενα του μεταλλικού πλαισίου της οθό-
νης (B) χρησιμοποιώντας τις τέσσερις υποδοχές μεγάλου μήκους ③.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Βήμα

③

6. Εφαρμόστε το κάλυμμα της συσκευασίας από διογκωμένο υλικό για προστασία ενάντια
στις χαράξεις στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (B).

Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz On-Wall
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4.5.2 Πληροφορίες για την τοποθέτηση επιπρόσθετης οθόνης στο Buzz On-Wall

Γενικές πληροφορίες

Το μεταλλικό πλαίσιο της επιπρόσθετης οθόνης αφής του συστήματος Buzz On-Wall παρέχεται
πριν από την κύρια αποστολή. Προετοιμάστε και τοποθετήστε τις πλάκες στερέωσης σύμφωνα με
τα σχέδια της Brainlab.
Το κιτ των πλακών στερέωσης του επιτοίχιου συστήματος αποτελείται από ένα εξάρτημα:
• (A) Μεταλλικό πλαίσιο οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός των διαστάσεων αυτών, πρέπει να συμπεριλάβετε απόσταση ασφαλείας 10 cm
γύρω από την οθόνη. 

Εικόνα 21  

Τοποθέτηση περιβλήματος Buzz On-Wall

Βήμα

1. Στερεώστε το περίβλημα της οθόνης του επιτοίχιου συστήματος Buzz 2.0 (A) στον τοίχο
με μία μόνο βίδα χρησιμοποιώντας την οπή ① που βρίσκεται στο επάνω μέρος της πίσω
πλευράς. Η βίδα αυτή είναι απαραίτητη μόνο για την εύκολη ευθυγράμμιση του περιβλή-
ματος και πρέπει να αφαιρεθεί αργότερα. Το συνιστώμενο ύψος στερέωσης είναι 177 cm
από την επένδυση του δαπέδου έως την οπή ①.

2. Ευθυγραμμίστε και σφίξτε το περίβλημα της οθόνης του επιτοίχιου συστήματος Buzz 2.0
(A) χρησιμοποιώντας τις τέσσερις οπές μεγάλου μήκους ②.

3. Αφαιρέστε τη βίδα ① από την οπή.

4. Τραβήξτε κατά μήκος μια στρώση σφράγισης με σιλικόνη στο επάνω μέρος μεταξύ του
τοίχου και του περιβλήματος της οθόνης του επιτοίχιου συστήματος Buzz 2.0 για προστα-
σία από εισχώρηση βαθμού IP21. Διαφορετικά, μπορεί να επιτευχθεί μόνο προστασία
βαθμού IP20.

5. Εφαρμόστε το κάλυμμα από διογκωμένο υλικό στο περίβλημα της οθόνης του επιτοίχιου
συστήματος Buzz 2.0 (A) για προστασία ενάντια στις χαράξεις. Για λεπτομερή περιγραφή,
ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.6 Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz In-
Wall

Γενικές πληροφορίες

Το μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης του συστήματος Buzz In-Wall παρέχεται πριν από την κύρια
αποστολή.
Για την επίτευξη του συνιστώμενου ύψους στερέωσης, κεντράρετε την εγκοπή σε απόσταση
150 cm πάνω από την επένδυση του δαπέδου. Εάν επιθυμείτε διαφορετικό ύψος στερέωσης,
προβείτε στις ανάλογες προσαρμογές.
Η εγκοπή για το πλαίσιο πρέπει να είναι 1.140-1.144 mm x 619-625 mm, για να είναι δυνατή η
τοποθέτησή του.
Το ελάχιστο βάθος του ανοίγματος είναι 98 mm.
Πρέπει να διασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός του συστήματος. Μη φράζετε τις θυρίδες αερισμού
που βρίσκονται στο επάνω και το κάτω μέρος του πλαισίου.
Το κιτ των πλακών στερέωσης του ενδοτοίχιου συστήματος αποτελείται από το μεταλλικό πλαίσιο
της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετηθούν περισσότερες οθόνες αφής Buzz 2.0 In-Wall δίπλα η μία στην
άλλη, φροντίστε να υπάρχει ένα κενό 6-10 cm ανάμεσα στα πλαίσια του ενδοτοίχιου συστήματος
για να αποφευχθεί τυχόν παρεμπόδιση των προεξεχόντων μπροστινών δακτυλίων συγκράτησης. 

Εικόνα 22  

Εγκατάσταση κιτ προεγκατάστασης Buzz In-Wall

Βήμα

1. Ολισθήστε το περίβλημα της οθόνης του ενδοτοίχιου συστήματος Buzz 2.0 εντός της
εγκοπής του τοίχου.

2. Ευθυγραμμίστε και στερεώστε το περίβλημα της οθόνης του Buzz 2.0 χρησιμοποιώντας
τις 16 οπές μεγάλου μήκους που βρίσκονται πλευρικά του περιβλήματος της οθόνης του
ενδοτοίχιου συστήματος Buzz 2.0.

3. Δημιουργήστε μια στρώση σφράγισης με σιλικόνη ανάμεσα στο κίτρινο πλαίσιο και την
επιφάνεια του τοίχου για να επιτευχθεί προστασία από εισχώρηση βαθμού IP44.
Διαφορετικά, μπορεί να επιτευχθεί μόνο προστασία βαθμού IP20.

4. Εφαρμόστε το κάλυμμα από διογκωμένο υλικό στο περίβλημα της οθόνης του ενδοτοίχιου
συστήματος Buzz 2.0 (A) για προστασία ενάντια στις χαράξεις. Για λεπτομερή περιγραφή,
ανατρέξτε στο ένθετο της συσκευασίας.

Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz In-Wall

48 Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



4.6.2 Πληροφορίες για την τοποθέτηση επιπρόσθετων οθονών στο Buzz In-Wall

Γενικές πληροφορίες

Το μεταλλικό πλαίσιο της επιπρόσθετης οθόνης αφής του συστήματος Buzz In-Wall παρέχεται
πριν από την κύρια αποστολή.
• Για την επίτευξη του συνιστώμενου ύψους στερέωσης, κεντράρετε την εγκοπή σε απόσταση

150 cm πάνω από την επένδυση του δαπέδου. Εάν επιθυμείτε διαφορετικό ύψος στερέωσης,
προβείτε στις ανάλογες προσαρμογές.

• Η εγκοπή για το πλαίσιο πρέπει να είναι 1.005-1.009 mm x 619-623 mm, για να είναι δυνατή η
τοποθέτησή του.

• Το ελάχιστο βάθος του ανοίγματος είναι 98 mm.
• Πρέπει να διασφαλιστεί ο επαρκής αερισμός του συστήματος. Μη φράζετε τις θυρίδες αερισμού
που βρίσκονται στο επάνω και το κάτω μέρος του πλαισίου.

Προετοιμάστε και τοποθετήστε τις πλάκες στερέωσης σύμφωνα με τα σχέδια της Brainlab. Το κιτ
των πλακών στερέωσης του ενδοτοίχιου συστήματος αποτελείται από ένα εξάρτημα:
• (A) Μεταλλικό πλαίσιο οθόνης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τοποθετηθούν περισσότερες οθόνες αφής Buzz In-Wall δίπλα η μία στην άλλη,
φροντίστε να υπάρχει ένα κενό 6-10 cm ανάμεσα στα πλαίσια του ενδοτοίχιου συστήματος για να
αποφευχθεί τυχόν παρεμπόδιση των προεξεχόντων μπροστινών δακτυλίων συγκράτησης. 

Εικόνα 23  

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1.2 Εγκατάσταση υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 67
4.9 Εξαερισμός Σελίδα 54

Τοποθέτηση περιβλήματος Buzz In-Wall

Βήμα

1. Ενσωματώστε το μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (A) στον τοίχο.

2. Ευθυγραμμίστε και σφίξτε το μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (A) χρησιμοποιώντας τις 16
οπές μεγάλου μήκους ① στην κάθε πλευρά του μεταλλικού πλαισίου της οθόνης.

3. Δημιουργήστε μια στρώση σφράγισης με σιλικόνη ανάμεσα στο κίτρινο πλαίσιο και τον
τοίχο (προστασία από εισχώρηση βαθμού IP44).

4. Εφαρμόστε το κάλυμμα της συσκευασίας από διογκωμένο υλικό για προστασία ενάντια
στις χαράξεις στο μεταλλικό πλαίσιο της οθόνης (Α).
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4.6.3 Αναβάθμιση οθόνης αφής

Εγκατάσταση της οθόνης αφής του συστήματος Buzz 2.0 On-Wall σε μοτίβο οπών Digital Lightbox

Η οθόνη αφής του Buzz 2.0 On-Wall μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το μοτίβο οπών
Digital Lightbox του πλαισίου (βλ. σημείο A) στερέωσης κατά τη διάρκεια αναβάθμισης.
Υποστηρίζονται τρεις διαφορετικές θέσεις στερέωσης για τη ρύθμιση του ύψους. Για τον σκοπό
αυτό, ο πελάτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Το συνολικό βάρος του Buzz 2.0 (διάταξη οθόνης αφής συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου)
είναι: 38 kg*

• Το μήκος της οθόνης αφής του συστήματος Buzz 2.0 που προεξέχει από τον τοίχο: 103 mm*
• Για την εγκατάσταση της οθόνης αφής του Buzz 2.0 απαιτείται η διατήρηση απόστασης
ασφαλείας 200 mm περιμετρικά του Digital Lightbox

* Ακρίβεια: ±10%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο η οθόνης αφής της έκδοσης Buzz 2.0 On-Wall μπορεί να τοποθετηθεί
χρησιμοποιώντας το μοτίβο οπών Digital Lightbox. 

Εικόνα 24  

Εγκατάσταση της οθόνης αφής του συστήματος Buzz 2.0 On-Wall σε μοτίβο οπών Buzz 1.0

Η οθόνη αφής του Buzz 2.0 On-Wall μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας το μοτίβο οπών
Buzz 1.0 της πλάκας στερέωσης του υπολογιστή (A) και του μεταλλικού πλαισίου οθόνης (B) σε
μια αναβάθμιση. Για τον σκοπό αυτό, ο πελάτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω
προδιαγραφές:
• Το συνολικό βάρος του Buzz 2.0 (διάταξη οθόνης αφής συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου)
είναι: 38 kg*

• Το μήκος της οθόνης αφής του συστήματος Buzz 2.0 που προεξέχει από τον τοίχο: 103 mm*
• Για την εγκατάσταση της οθόνης αφής του Buzz 2.0 απαιτείται η διατήρηση απόστασης
ασφαλείας 200 mm περιμετρικά του Buzz 1.0

* Ακρίβεια: ±10%.

Αναβάθμιση οθόνης αφής

50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο η οθόνης αφής της έκδοσης Buzz 2.0 On-Wall μπορεί να τοποθετηθεί
χρησιμοποιώντας το μοτίβο οπών Buzz 1.0. 

Εικόνα 25  

Εγκατάσταση της οθόνης αφής του συστήματος Buzz 2.0 In-Wall σε μοτίβο οπών Buzz 1.0

Η οθόνη αφής του συστήματος Buzz 2.0 In-Wall μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας την
εγκοπή του τοίχου του μοτίβου Buzz 1.0 στο πλαίσιο αναβάθμισης. Για τον σκοπό αυτόν, ο
πελάτης πρέπει να ελέγχει και να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Το συνολικό βάρος του Buzz In-Wall 2.0 (διάταξη οθόνης αφής συμπεριλαμβανομένου του
πλαισίου) είναι: 38 kg*

• Μήκος της οθόνης αφής του συστήματος Buzz In-Wall 2.0 που προεξέχει από τον τοίχο:
5 mm*

• Για την εγκατάσταση της οθόνης αφής του Buzz In-Wall 2.0 απαιτείται η διατήρηση απόστασης
ασφαλείας 50 mm περιμετρικά του Buzz 1.0

* Ακρίβεια: ±10%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο η οθόνης αφής της έκδοσης Buzz 2.0 In-Wall μπορεί να τοποθετηθεί
χρησιμοποιώντας το μοτίβο οπών Buzz 1.0 και την εγκοπή του τοίχου. 
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4.7 Εγκατάσταση βάσης στήριξης υπολογιστή Buzz

Απαιτήσεις

Για την εγκατάσταση του υπολογιστή του συστήματος Buzz σε βάση στήριξης υπολογιστών:
• Η απόσταση ανάμεσα στον υπολογιστή και την πλευρά της βάσης στήριξης πρέπει να είναι
τουλάχιστον 200 mm.

• Το ύψος των γωνιών στερέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mm προκειμένου να
διασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός της μονάδας MCU.

• H κατανομή της θερμότητας στον υπολογιστή Buzz είναι 400 W.
• Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +35 °C.
• Οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές πρέπει να ικανοποιούνται.
• Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος στο εσωτερικό της βάσης στήριξης για τον υπολογιστή είναι
τέσσερις μονάδες βάσης στήριξης: 177,8 mm (4 x 44,45 mm).

Σχετικοί σύνδεσμοι

6.1.2 Εγκατάσταση υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco Σελίδα 67
4.9 Εξαερισμός Σελίδα 54

Εγκατάσταση βάσης στήριξης υπολογιστή Buzz
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4.8 Απαιτούμενη πρόσβαση για συντήρηση στην
οθόνη αφής Buzz

Γενικές πληροφορίες

Η οθόνη αφής του συστήματος Buzz μπορεί να αναδιπλωθεί κατά 90° όταν το προσωπικό της
Brainlab εκτελεί εργασίες συντήρησης στο σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στο
μπροστινό και το κάτω μέρος του συστήματος και ότι δεν έχουν τοποθετηθεί μόνιμα τυχόν
αντικείμενα στα σημεία αυτά.

Απαραίτητη περιοχή πρόσβασης στο μπροστινό μέρος του Buzz

Εικόνα 26  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.9 Εξαερισμός

Διασφάλιση εξαερισμού

Μην καλύπτετε ή φράζετε τις οπές εξαερισμού. Διαφορετικά θα μπορούσε να προκληθεί
υπερθέρμανση και σοβαρή βλάβη στο σύστημα.

Οπές εξαερισμού συστήματος Buzz On-Wall

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται επάνω, κάτω και πλευρικά του συστήματος, όπως απεικονίζεται
παρακάτω.

Εικόνα 27  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο υπολογιστής είναι στερεωμένος στον τοίχο, το κάλυμμα με το κυματιστό σχήμα
πρέπει να προσαρτάται πάντοτε. 

Οπές εξαερισμού σε επιπρόσθετη οθόνη αφής του επιτοίχιου συστήματος

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται κάτω και πλευρικά του συστήματος, όπως απεικονίζεται
παρακάτω.

Εικόνα 28  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του αέρα που απεικονίζεται παραπάνω είναι για το εσωτερικό του τοίχου. 

Εξαερισμός
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Οπές εξαερισμού Buzz In-Wall

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται στις θέσεις που απεικονίζονται παρακάτω.

① ②

Εικόνα 29  

Αρ. Μέρος συστήματος

① Πίνακας συνδέσεων υπολογιστή

② Πίνακας χρήστη υπολογιστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν εκτεθειμένες οπές εξαερισμού στην οθόνη αφής του ενδοτοίχιου
συστήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής πρέπει να τοποθετηθεί στην κάτω πλάκα/πλάκα βάσης ώστε να μην
φράζονται οι οπές εξαερισμού. 

Πλαίσιο στερέωσης Buzz In-Wall

Οι οπές εξαερισμού βρίσκονται στις θέσεις που απεικονίζονται παρακάτω.

Εικόνα 30  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν εκτεθειμένες οπές εξαερισμού στην οθόνη αφής του ενδοτοίχιου
συστήματος. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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4.10 Ψύξη οθόνης αφής
4.10.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Η εγκατάσταση πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η εκτροπή ισχύος 100 W από το εσωτερικό
του τοίχου.
Η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του τοίχου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 35 °C. Η
εγκατάσταση μπορεί να διαθέτει σύστημα ενεργής ή παθητικής ψύξης.
Οι παράμετροι που επηρεάζουν την κατανομή της θερμότητας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,
ειδικά στην περίπτωση παθητικής ψύξης, είναι οι εξής:
• Το υλικό του τοίχου που περιβάλλει τον όγκο αέρα στο εσωτερικό του τοίχου (θερμική
αγωγιμότητα, πάχος υλικών).

• Η θερμοκρασία εντός της αίθουσας χειρουργείου (η τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης κάτω
ή πάνω από την οθόνη αφής Buzz θα πρέπει να αποφεύγεται).

• Ο ανεμπόδιστος όγκος αέρα στο εσωτερικό του τοίχου (που μπορεί να βελτιωθεί, π.χ. με
μεγαλύτερο βάθος τοίχου, άνοιγμα στην οροφή ή/και περσίδες εξαερισμού).

Κατανομή θερμότητας χωρίς οπές

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την κατανομή της θερμότητας όταν δεν υπάρχουν οπές ή περσίδες
εξαερισμού:

Εικόνα 31  

Ψύξη οθόνης αφής
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Κατανομή θερμότητας με οπές

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη βελτιωμένη κατανομή της θερμότητας με τις περσίδες εξαερισμού
που είναι εγκατεστημένες πάνω και κάτω από την οθόνη αφής:

Εικόνα 32  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0 57



Ψύξη οθόνης αφής
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5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
5.1 Γενικό χρονοδιάγραμμα/Διάρκεια
5.1.1 Επισκόπηση

Γενικές πληροφορίες

Εικόνα 33  

Το πραγματικό χρονοδιάγραμμα για κάθε έργο διαφέρει από εγκατάσταση σε εγκατάσταση. Το
παραπάνω χρονοδιάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως οδηγός. Το πραγματικό
χρονοδιάγραμμα μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο αφότου τα σχέδια διάταξης της Brainlab εγκριθούν
και υπογραφούν από τον πελάτη. Αυτό συνήθως γίνεται στη φάση του αναλυτικού σχεδιασμού.
Συνιστάται ο πελάτης να διορίσει ένα κατάλληλο άτομο στη θέση του υπεύθυνου διαχείρισης του
συγκεκριμένου έργου ή έναν τεχνικό αντιπρόσωπο για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση, ο
οποίος θα διαβιβάζει τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη στον τεχνικό σύμβουλο της Brainlab. Η
εμπειρία έχει δείξει ότι μια καλά συντονισμένη ομάδα έργου εντός του νοσοκομείου συμβάλλει
σημαντικά στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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5.2 Φάσεις έργου
5.2.1 Επισκόπηση

Συμβουλευτική και ανάλυση απαιτήσεων

Πρόκειται για τη φάση προκαταρκτικής σκοπιμότητας. Περιλαμβάνει την κατάρτιση
προκαταρκτικών σχεδίων διάταξης για την εξακρίβωση της τοποθεσίας και της βιωσιμότητας από
τεχνικής άποψης.

Προσχεδιασμός

Πριν από την επιβεβαίωση ή τη δρομολόγηση για εγκατάσταση οποιασδήποτε λύσης Buzz,
απαιτείται η συμμετοχή των τεχνικών συμβούλων της Brainlab.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, καθορισμένα άτομα
επικοινωνίας, κατάσταση χειρουργικής αίθουσας, συσκευές διασύνδεσης, σχέδιο και κάτοψη
χειρουργικής αίθουσας και παρακείμενων αιθουσών) πρέπει να παρασχεθούν στον τεχνικό
σύμβουλό της Brainlab προκειμένου να συντάξει της προτάσεις προσχεδιασμού και
προκαταρκτικής διάταξης.
Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να ελεγχθούν ενδελεχώς από τον πελάτη και τους κατά τόπους
αρχιτέκτονες ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέση του κεντρικού άξονα οροφής και της περιοχής που
καλύπτεται από συσκευές προσαρτώμενες στην οροφή.
Ο πελάτης πρέπει να εγκρίνει τις προτεινόμενες θέσεις τοποθέτησης των συσκευών.

Επίσκεψη στον χώρο εγκατάστασης

Ο τεχνικός σύμβουλος της Brainlab, ο πελάτης και οι κατά τόπους αρχιτέκτονες πρέπει να
συμφωνήσουν στα εξής:
• την αναθεωρημένη διάταξη της χειρουργικής αίθουσας (συμπεριλαμβανομένων όλων των
συσκευών)

• όλα τα τεχνικά ζητήματα (υποδομή οροφής, τελική θέση συσκευών κ.λπ.)
• ένα χρονοδιάγραμμα (επόμενα βήματα, πιθανή ημερομηνία παράδοσης και ημερομηνία
εγκατάστασης)

• το πεδίο εφαρμογής των πακέτων εργασιών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους ανθρώπους
του χώρου (εάν απαιτείται)

Αναλυτικός σχεδιασμός

Η Brainlab ολοκληρώνει ένα λεπτομερές σύνολο σχεδίων για σκοπούς σχεδιασμού και
κατασκευής, το οποίο πρέπει να εγκριθεί (δηλ. να υπογραφεί) από τον πελάτη. Το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα του έργου καταρτίζεται από την Brainlab και πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον
πελάτη.

Παραγωγή

Αυτή είναι η φάση προετοιμασίας για τον πελάτη, την Brainlab και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Σε
αυτή τη φάση επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
• Έκδοση τελικών σχεδίων διάταξης από την Brainlab
• Παραγγελία συγκεκριμένων για κάθε θέση εγκατάστασης μερών του συστήματος από την

Brainlab, προ-συναρμολόγηση και δοκιμή στη Γερμανία
• Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης από τον πελάτη, όπως καθορίζεται στα πλάνα σχεδιασμού
της Brainlab

• Αποστολή όλων των εξαρτημάτων Brainlab στον χώρο εγκατάστασης

Φάσεις έργου
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Εγκατάσταση

Αυτή η φάση περιλαμβάνει την επιτόπια εγκατάσταση των μερών του συστήματος Brainlab από το
προσωπικό της Brainlab, όπως επίσης και την ενσωμάτωση και δοκιμή του συστήματος από
μηχανικούς εγκατάστασης της Brainlab.

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της Brainlab, παρέχεται εκπαίδευση για τον χειρισμό και τη
συντήρηση των συσκευών, όπως επίσης και εκπαίδευση για την παραλαβή του συστήματος και
εκπαίδευση των χρηστών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Φάσεις έργου
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6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DIGITAL
O.R. ΓΙΑ BARCO

6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για
ενσωμάτωση Barco

Προδιαγραφές φυσικών μεγεθών με τοποθέτηση βάσης στήριξης

Υπολογιστής

Ύψος 221,1 mm

Πλάτος 482,6 mm

Βάθος 729,8 mm

Βάρος 18 kg (συν το βάρος της βάσης στήριξης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Προδιαγραφές φυσικών μεγεθών χωρίς τοποθέτηση βάσης στήριξης

Υπολογιστής

Ύψος 186 mm

Πλάτος 430 mm

Βάθος 481 mm

Βάρος ~18 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω διαστάσεις βασίζονται στην οριζόντια τοποθέτηση του υπολογιστή. 

Προδιαγραφές υπολογιστή

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Επεξεργαστής Intel Xeon E5-1650v4

Μνήμη 16 GB DDR4

Μονάδα μαζικής αποθήκευ-
σης 480 GB SSD

Εξωτερικές μονάδες Μονάδα εγγραφής CD/DVD

Κάρτα γραφικών 2 x Nvidia Quadro P2000

Λειτουργικό σύστημα Windows 10 64-bit

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DIGITAL O.R. ΓΙΑ BARCO
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Απαιτήσεις ισχύος

Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Τάση λειτουργίας 100-240 V

Ένταση ρεύματος 9,5-4,0 A

Συχνότητα 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 600 W (συνήθως 350 W)

Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco
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6.1.1 Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Συνδέσεις οπίσθιου πίνακα

Για μια γενική παρουσίαση των μπροστινών και οπίσθιων πινάκων του Υπολογιστή Digital O.R.
για ενσωμάτωση Barco, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας Fujitsu Celsius M740.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Αρ. Μέρος συστήματος

① Υποδοχή σύνδεσης ρεύματος από το κυρίως δίκτυο

② 6 x USB για οθόνη αφής (4 επιπρόσθετες θύρες USB στο μπροστινό μέρος)

③ Δίκτυο νοσοκομείου 1 GbE WoL

④ Ήχος (είσοδος, έξοδος, μικρόφωνο)

⑤
(επάνω) Πίνακας λειτουργιών 1 GbE WoL
(κάτω) Δίκτυο νοσοκομείου 10 GbE

⑥ Οθόνες 1-4 (από κάτω προς τα επάνω)

⑦
(επάνω) Μονάδα παρακολούθησης / Κάμερα 1 GbE
(κάτω) Ενδοεγχειρητικά δεδομένα 1 GbE

⑧ Οθόνες 5-8 (από κάτω προς τα επάνω)

⑨ Barco Nexxis Βίντεο 40 GbE QSFP+

Μορφές σήματος εισόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Ο Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco δεν διαθέτει απευθείας εισόδους βίντεο.
Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο δρομολόγησης βίντεο Barco Nexxis:
• Είσοδος απεικόνισης: Barco Nexxis
• Χρωματική κωδικοποίηση: ποικίλοι χρωματικοί συνδυασμοί
• Σύνδεσμος: QSFP+
• Τύπος σήματος: ποικίλοι
• Μορφή: ποικίλη, έως και UHD1/4k

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DIGITAL O.R. ΓΙΑ BARCO
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Μορφές σήματος εξόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Οθόνες Σύνδεσμος Τύπος σήματος Μορφή

Οθόνες 1-8 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.4

Μορφή FullHD, UHD1,
4k και έως και HDR
5.120 x 2.880 σε 60
Hz (βάθος χρώματος
30-bit)

Σύνδεσμοι εισόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Ο Υπολογιστής Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco δεν διαθέτει απευθείας εισόδους βίντεο.
Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο δρομολόγησης βίντεο Barco Nexxis:
• Είσοδος απεικόνισης: Barco Nexxis
• Σύνδεσμος: QSFP+
• Τύπος σήματος: ποικίλοι
• Εμπέδηση: μ/δ (ίνα)

Σύνδεσμοι εξόδου υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Οθόνες Σύνδεσμος Τύπος σήματος Εμπέδηση (Ohm)

Οθόνες 1-8 Θύρα οθόνης DisplayPort 1.4,
DisplayPort++ 100

Συμβατά καλώδια και σύνδεσμοι

Θύρα Παράδειγμα Χειρισμός

USB

Θύρες USB για σύνδεση συσκευών USB 2.0 και 3.0 για
τη μεταφορά δεδομένων των ασθενών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέετε προσαρμογείς δικτύου ή κα-
λώδια επέκτασης USB στις θύρες USB. 

Δίκτυο νοσοκο-
μείου

Γαλβανικά μονωμένη θύρα Ethernet για σύνδεση στο
δίκτυο του νοσοκομείου.
Στο κάτω μέρος υπάρχει μια προεξοχή ασφάλισης, η
οποία ασφαλίζει στη θέση της κατά τη σύνδεση στην
υποδοχή. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, πιέστε την
προεξοχή ασφάλισης και στη συνέχεια τραβήξτε προς
τα έξω.

Πίνακας λει-
τουργιών

DisplayPort

Συνδέστε την οθόνη DisplayPort χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DisplayPort 1.2 (μέγ. μήκους 5 m για
1.920 x 1.080/60 Hz και μέγ. μήκους 3,6 m για
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz).

LAN Καλώδιο σύνδεσης δικτύου LAN οπτικής ίνας με
σύνδεσμο LC διπλής όψης.

Barco Nexxis
Βίντεο QSFP+

Εισαγάγετε τη μονάδα QSFP+ στον κλωβό QSFP+
στον υπολογιστή.

Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco
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6.1.2 Εγκατάσταση υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco

Εγκατάσταση βάσης στήριξης

Μέγεθος βάσης στήριξης τοποθέτησης (πλάτος x ύψος x βάθος): 482 mm x 221 mm (5 HU) x
730 mm.
Η διατήρηση απόστασης ασφαλείας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση επαρκούς αερισμού:
• Πίσω πλευρά (με θυρίδες εξαερισμού): ελάχ. 200 mm
• Λοιπές πλευρές (χωρίς θυρίδες εξαερισμού): ελάχ. 10 mm
Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης βάσης στήριξης Fujitsu και στο Εγχειρίδιο λειτουργίας
Fujitsu.

Εξαερισμός
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Εγκατάσταση υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco
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7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ
7.1 Λοιπές αναφορές

Αναφορές

Οδηγός καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης της Brainlab.

Καθαρισμός και απολύμανση

Ανατρέξτε στον Οδηγό καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης της Brainlab ή στο
Εγχειρίδιο συστήματος Buzz και τον Τεχνικό οδηγό χρήσης για αναλυτική παρουσίαση των
διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης.

Συντήρηση

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συστήματος Buzz και τον Τεχνικό οδηγό χρήσης για τα χρονικά
διαστήματα και τις διαδικασίες συντήρησης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Λοιπές αναφορές

70 Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α

ΑΗΗΕ........................................................................................... 7

Β
Βιωσιμότητα..................................................................................7

Γ
Γείωση........................................................................................ 23

Δ
Διαμορφώσεις.............................................................................11
Διαμορφώσεις συστήματος.........................................................11

Ε
Εμπορικά σήματα

Brainlab.................................................................................... 6
Εξωτερικός διακόπτης ρεύματος δικτύου................................... 22
Επιπρόσθετος διακόπτης ρεύματος δικτύου.............................. 22
Ευθύνη......................................................................................... 6
Ευθύνη πελάτη........................................................................9,19

Θ
Θερμοκρασία..............................................................................42

Κ
Καλωδίωση

Buzz In-Wall............................................................................18
Buzz On-Wall.....................................................................16,35

Κάτοψη δαπέδου
Buzz In-Wall............................................................................40
Buzz On-Wall..........................................................................36
Buzz On-Wall με επιπρόσθετες οθόνες..................................38

Κιτ προ-εγκατάστασης...........................................................47-49

Ο
Οδηγίες απόρριψης......................................................................7

Π
Περιβάλλον ασθενούς................................................................ 34
Πίνακας συνδέσεων....................................................................29
Πίνακες
Πίνακας συνδέσεων................................................................28

Πλάκες στερέωσης..................................................................... 45

Τ
Τεχνική υποστήριξη...................................................................... 5
Τοποθέτηση Digital Lightbox...................................................... 50

Υ
Υγρασία...................................................................................... 42

Ύψος οθόνης αφής.................................................................... 44
Ύψος τοποθέτησης.................................................................... 44

Χ
Χρονοδιάγραμμα........................................................................ 59
Χρονοδιάγραμμα έργου..............................................................59

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Εγχειρίδιο σχεδιασμού θέσης εγκατάστασης Αναθ. 1.1 Buzz Έκδ. 2.0 71







brainlab.com

Αρ. προϊόντος: 60913-16EL

*60913-16EL*


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
	1.1 Πληροφορίες για τον Οδηγό
	1.2 Νομικές πληροφορίες
	1.3 Σύμβολα
	1.3.1 Σύμβολα σε αυτόν τον οδηγό

	1.4 Ειδικές πληροφορίες έργου
	1.4.1 Επισκόπηση


	2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ BUZZ
	2.1 Διαμορφώσεις συστήματος Buzz
	2.2 Μέρη συστήματος Buzz
	2.3 Συνδέσεις συστήματος Buzz
	2.3.1 Βασικές συνδέσεις
	2.3.2 Συνδέσεις συστήματος Buzz On-Wall
	2.3.3 Συνδέσεις συστήματος Buzz In-Wall


	3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
	3.1 Μηχανικές προδιαγραφές
	3.1.1 Προδιαγραφές φυσικών μεγεθών
	3.1.2 Τεχνικές προδιαγραφές

	3.2 Προδιαγραφές ηλεκτρολογικού και δικτυακού εξοπλισμού
	3.2.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

	3.3 Υποστηριζόμενες αναλύσεις
	3.4 Συνδέσεις συστήματος
	3.4.1 Περιορισμοί
	3.4.2 Πίνακας συνδέσεων - Υπολογιστής Buzz

	3.5 Ελεγμένα καλώδια

	4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
	4.1 Εισαγωγή
	4.1.1 Επισκόπηση
	4.1.2 Προδιαγραφές σχεδιασμού

	4.2 Τυπικές διατάξεις και επιλογές καλωδίωσης
	4.2.1 Buzz On-Wall
	4.2.2 Buzz In-Wall

	4.3 Προδιαγραφές περιβάλλοντος
	4.4 Απαιτήσεις εγκατάστασης
	4.4.1 Υλικοτεχνική υποστήριξη χώρου εγκατάστασης
	4.4.2 Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης

	4.5 Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz On-Wall
	4.5.2 Πληροφορίες για την τοποθέτηση επιπρόσθετης οθόνης στο Buzz On-Wall

	4.6 Πληροφορίες για την τοποθέτηση του Buzz In-Wall
	4.6.2 Πληροφορίες για την τοποθέτηση επιπρόσθετων οθονών στο Buzz In-Wall
	4.6.3 Αναβάθμιση οθόνης αφής

	4.7 Εγκατάσταση βάσης στήριξης υπολογιστή Buzz
	4.8 Απαιτούμενη πρόσβαση για συντήρηση στην οθόνη αφής Buzz
	4.9 Εξαερισμός
	4.10 Ψύξη οθόνης αφής
	4.10.1 Επισκόπηση


	5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
	5.1 Γενικό χρονοδιάγραμμα/Διάρκεια
	5.1.1 Επισκόπηση

	5.2 Φάσεις έργου
	5.2.1 Επισκόπηση


	6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ DIGITAL O.R. ΓΙΑ BARCO
	6.1 Προδιαγραφές υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco
	6.1.1 Συνδέσεις υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco
	6.1.2 Εγκατάσταση υπολογιστή Digital O.R. για ενσωμάτωση Barco


	7 ΑΝΑΦΟΡΕΣ
	7.1 Λοιπές αναφορές

	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

