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1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Kontaktné údaje

Podpora
Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:
Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná Tel.: +1 800 597 5911
a Južná Amerika
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VB

Tel.: +44 1223 755 333

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoTel.: +33 800 676 030
riace oblasti
Afrika, Ázia, Austrália, Európa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

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

support@brainlab.com

Koordinácia projektu na mieste
Tím koordinácie projektu na mieste na predbežnú inštaláciu môžete kontaktovať na:
• rt.coordination@brainlab.com
alebo
• us.rt.coordination@brainlab.com (iba pre zákazníkov zo Spojených štátov)

Spätná väzba
V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Nemecko
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Právne informácie

1.2

Právne informácie

Autorské práva
Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Patentové informácie
Tento produkt môže byť predmetom jedného alebo viacerých patentov alebo čakajúcich
patentových prihlášok. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.brainlab.com/patent/.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab
• ExacTrac® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
USA.
• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
USA.

Ochranné známky nepatriace spoločnosti Brainlab
• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a iných krajinách.
• iGUIDE®, HexaPOD® a MOSAIQ® sú registrované ochranné známky spoločnosti Elekta.

Označenie CE
• Označenie CE udáva, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadavky Smernice európskej rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(MDD).
• Podľa pravidiel stanovených v MDD je aplikácia ExacTrac produktovej triedy
IIb.
POZNÁMKA: Platnosť označenia CE môže byť potvrdená iba pri produktoch vyrobených
spoločnosťou Brainlab.

Predaj v USA
Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis.

Program regulácie radiácie z elektronických produktov (EPRC) (iba USA)
Podľa klasifikácie produktov pre zdravotnícke pomôcky Centra FDA pre pomôcky a rádiologické
zdravie je zariadenie ExacTrac definované ako medicínsky radiačný liečebný systém s nabitými
časticami (produktový kód IYE).
Na základe 21 CFR (Hlava 21 kódexu federálnych predpisov) v CDRH sa neuplatňuje žiadna
výkonnostná norma a uplatňujú sa všeobecné požiadavky na rádiologické zdravie (21 CFR 1000 1005).
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Pokyny k likvidácii
Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte len v súlade s právnymi predpismi. Informácie o smernici OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení) nájdete na
stránke:
www.brainlab.com/sustainability
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Symboly

1.3

Symboly

Varovania
Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia
Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky
POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy.

Symboly na hardvéri
Symbol

Popis
Použitá časť typu B
POZNÁMKA: Použité časti, ktoré zvyčajne nie sú vodivé a môžu byť okamžite odstránené z tela pacienta.
Pozor
POZNÁMKA: Používateľ by sa mal obrátiť na pokyny na používanie, kde nájde dôležité výstražné informácie, ako napríklad upozornenia a opatrenia, ktoré z viacerých dôvodov nemôžu byť uvedené na samotnom zdravotníckom zariadení.

Sériové číslo výrobcu
Referenčné (výrobné) číslo
POZNÁMKA: Označuje číslo produktu Brainlab.
Dátum výroby
POZNÁMKA: Tento dátum by mal byť vyjadrený podľa smernice ISO 8601 ako
RRRR-MM-DD.

Výrobca

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na lekársky predpis

Postupujte podľa pokynov na použitie
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1.4

Určené použitie

Indikácie na použitie
Zariadenie ExacTrac je určené na umiestnenie pacientov do presne stanoveného bodu v
liečebnom lúči medicínskeho urýchľovača pre stereotaktické rádiochirurgické alebo
rádioterapeutické postupy pre liečbu lézií, nádorov a stavov kdekoľvek v tele, keď je indikovaná
radiačná liečba. Zariadenie ExacTrac sa môže použiť aj na monitorovanie polohy pacienta počas
liečby.

Určený používateľ
Prístroj používajú odborní pracovníci. Tento systém môžu používať iba zdravotnícki pracovníci,
ktorí absolvovali školenie na tento druh používania, ako napr.:
Pozícia

Vzdelanie

Úkony

Radiačný terapeut

Vzdelanie, školenie

Hlavný pracovný tok

Radiačný onkológ/lekár

Lekár s titulom MUDr.

Schválenie syntézy, inicializácia pacienta

Medicínsky fyzik/fyzik

PhD v oblasti medicín- Systém zabezpečenia kvality, maniskej fyziky
pulácia s údajmi

(Táto klasifikácia závisí od špecifických požiadaviek/predpisov danej krajiny a môže sa líšiť od
vyššie uvedených klasifikácií.)
Varovanie
S komponentmi systému a doplnkovým inštrumentáriom môže pracovať iba vyškolený
zdravotnícky personál.

Informácie o predbežnej inštalácii
Dôrazne sa odporúča prečítať si tento dokument pred hlavnou inštaláciou systému. Zákazník je
zodpovedný za dokončenie všetkých krokov pred činnosťou/zostavením tak, aby zabezpečil
jednoduchú a presnú inštaláciu systému. Je rovnako veľmi dôležité, aby ste podali spoločnosti
Brainlab informácie o všetkých elektrických a priestorových podmienkach nemocnice.
Na konci dokumentu sa nachádza kontrolný zoznam, ktorý môžete použiť, aby ste sa uistili, že
všetky požiadavky na zozname sú splnené a dokončené.
Ak bude požadované kroky pred činnosťou/zostavením vykonávať subdodávateľ, zákazník je
zodpovedný za poskytnutie týchto kompletných informácií o predbežnej inštalácii, vrátane
všetkých upozornení, subdodávateľovi.
Dbajte na to, že nie všetky komponenty a položky popísané v tomto dokumente patria do každého
inštalovaného systému. Pre podrobné informácie alebo v prípade, že nejaké obmedzenia nemôžu
byť dodržané, kontaktujte podporu Brainlab.

Známe kontraindikácie
Varovanie
Zobrazovanie a terapeutické ožarovanie môžu mať potenciálne škodlivú interakciu s
aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami a aktívnymi zdravotníckymi
pomôckami, ktoré sa nosia na tele. Kontaktujte výrobcu takýchto zariadení, ktorý vám
poskytne viac informácií, a po ožarovaní skontrolujte, či dané zariadenie funguje správne.
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Určené použitie

Určené prostredie použitia
Zariadenie ExacTrac je určené iba na použitie v prostredí s profesionálnymi zdravotníckymi
zariadeniami.

Starostlivá manipulácia s hardvérom
Komponenty systému a doplnkové inštrumentárium obsahujú presné mechanické časti.
Manipulujte s nimi opatrne.

Overenie hodnovernosti
Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.
Varovanie
Nie je povolená žiadna úprava tohto zariadenia.
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1.5

Dokumentácia

Cieľová skupina
Táto Príručka plánovania lokality by mala slúžiť ako referencia pre efektívnu a správnu
implementáciu zariadenia ExacTrac v kombinácii s lineárnym urýchľovačom. Táto príručka bola
napísaná pre zákazníkov (predovšetkým pre tých, ktorí si zakúpili alebo uvažujú nad kúpou
systému ExacTrac), ako aj členov klinických architektonických, štrukturálnych a konzultačných
tímov, ktoré sú zapojené do implementácie systému ExacTrac alebo jeho častí.
Táto príručka musí byť poskytnutá a dostatočne vysvetlená všetkým stranám ktorých sa týka, na
začiatku plánovacieho procesu. Pred plánovaním implementácie systému si dôkladne prečítajte
túto príručku používateľa a dostatočne sa oboznámte so systémom.
Táto Príručka plánovania lokality obsahuje dôležité informácie týkajúce sa zodpovedností a
povinností všetkých strán ktorých sa to týka, ako aj podrobný popis inštalácie. Venujte osobitnú
pozornosť výstrahám a upozorneniam poskytnutým v tejto príručke.

Čítanie používateľských príručiek
V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Site Planning Manual Rev. 1.1 Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom Elekta Ver. 6.5
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2

PREHĽAD SYSTÉMU

2.1

Úvod

Povinnosti zákazníka
Všetky štrukturálne prípravy, ako napríklad vystuženie a/alebo posilnenie položiek upevnených na
streche, stropoch, superštruktúrach, alebo akýchkoľvek iných objektov, sú zodpovednosťou
zákazníka.
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Základné technické vlastnosti

2.2

Základné technické vlastnosti

Infračervené komponenty
Infračervené komponenty pozostávajú z:
• Infračervených a kamerových systémov upevnených na stropoch.
• Dotykových obrazoviek upevnených na stenách (štandard).
• Riadiacej miestnosti pracovného priestoru s obrazovkou, klávesnicou a myšou.
• Počítačovej skrinky s počítačom, zdrojmi napájania, elektrickými bezpečnostnými zariadeniami,
riadiacou elektronikou a dodatočnými káblami (skrinka počítača systému ExacTrac).

Röntgenové komponenty
Röntgenové komponenty pozostávajú z:
• Dvoch röntgenových trubíc zapustených do podlahy miestnosti lineárneho urýchľovača.
• Dvoch amorfných silikónových detektorov upevnených na strope (ploché panely systému
ExacTrac).
• Konzoly ExacTrac.
• Dvojitého röntgenového generátora 65 kW s integrovanou transformátorovou jednotkou.

Dodatočné komponenty Elekta
Niektoré voliteľné komponenty sú:
• Dotyková obrazovka upevnená na strope pre pohodlné narábanie (voliteľné, štandard je
riešenie upevnenia na stene)

16
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3

ŠPECIFIKÁCIE MIESTA

3.1

Úvod

Základné informácie
Systém ExacTrac by mal byť nainštalovaný iba v ochrannej bunke pre akcelerátory lekárskej
rádioterapie so stabilnými základmi. Vibrácie ovplyvňujú presnosť traktografického systému, preto
sa ich snažte znížiť na minimum.
Systém ExacTrac nie je určený na použitie v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Okrem toho systém nemôže byť umiestnený v blízkosti horľavých materiálov, ako sú napríklad
inhalačné anestetiká, čistiace prostriedky alebo endogénne plyny. Dodržujte miestne nariadenia,
aby ste počas použitia alebo čistenia predišli vytvoreniu výbušných plynných zmesí.
Uistite sa, že sledovacia hodnota infračerveného kamerového systému ExacTrac nebola znížená/
zmenená inými zariadeniami po prijatí systému ExacTrac.
Nemontujte stropovú úchytku a úchytku zariadenia v priamom prúde vzduchu klimatizačného
alebo vykurovacieho systému.
POZNÁMKA: Systém ExacTrac nie je kompatibilný s úzkymi krytmi Elekta. Cieľové miesto
lineárneho urýchľovača musí byť kompatibilné so systémom ExacTrac, pretože na röntgenových
skrinkách nemôže ležať žiadna váha.
Vystavenie vysokej neutrónovej radiácii môže viesť k opakovaným poruchám a
permanentnému poškodeniu počítačového hardvéru a elektronických komponentov. Čo sa
týka miest, kde budú pacienti liečení energiou 10 MV alebo vyššou, neumiestňujte skrinku
počítača do liečebnej miestnosti, pretože nemôže byť vystavená vysokej neutrónovej
radiácii.
Systém nemôže byť vystavený vlhkému prostrediu. Vlhkosť môže zničiť systém a spôsobiť
skrat.
Varovanie
Nemontujte žiadny z elektronických komponentov popísaných v tejto príručke plánovania
lokality (napr. obrazovky, skrinky, výstražné svetlá, rozvodné skrinky) v oblasti primárneho
lúča lineárneho urýchľovača.
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Pokyny ku skladovaniu a prevádzke

3.2

Pokyny ku skladovaniu a prevádzke

Všeobecné informácie
Skladujte a narábajte so systémom ExacTrac podľa tabuliek nižšie.
POZNÁMKA: Ak časti systému stoja vo vode alebo sa voda rozliala na časti systému (napr. na
röntgenový generátor), vypnite zariadenie a generátor a kontaktujte podporu spoločnosti Brainlab.

Podmienky skladovania
Špecifikácia

Podmienky skladovania

Teplota okolitého prostredia

-10 °C to 50 °C

Vlhkosť

15 % až 90 %, nekondenzujúca

Atmosférický tlak

700 hPa až 1 060 hPa

Prevádzkové podmienky

18

Špecifikácia

Prevádzkové podmienky

Teplota okolitého prostredia

10 °C to 40 °C

Vlhkosť

10 % až 75 %, nekondenzujúca

Atmosférický tlak

795 hPa až 1 060 hPa
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3.3

Prehľad liečebnej miestnosti Elekta

Vzorové nastavenie
Všetky hlavné komponenty a polohy systému ExacTrac vo vnútri ochrannej bunky majú
vyhradené číselné označenie pre ďalšie referencie.
Nasledujúci obrázok zobrazuje prehľad hlavných komponentov systému v liečebnej miestnosti
(diagram neurčuje mierku):

Stojan a gantry
0.0

Vodný chladiaci systém
Núdzové vypnutie

Dvojitý
röntgenový generátor
2.0a

Podlahová skrinka
s röntgenovou
trubicou
(pravá strana)

Podlahová skrinka
s röntgenovou trubicou
(ľavá strana)
2.1a

2.0b

2.1b

2.2a

2.2b

Lasery

Detektor plochých
panelov
(ľavá strana)

Izocentrum
Primárny lúč

L

2.3b

L

Detektor plochých
panelov
(pravá strana)
2.3a

Dotyková
obrazovka upevnená
na stene (štandard)

Liečebné ležadlo
0.1

1.2
Radius 2 445
iBeam evo
Povrchová úprava

Dotyková obrazovka
upevnená na
strope (voliteľné)

Videokamerový a
IR kamerový
systém
1.1

L

1.2

Röntgenové
výstražné svetlo

Rozvodná skrinka
v miestnosti
1.3

2.5b
Konzola ExacTrac

Núdzové vypnutie

2.4

Núdzové vypnutie

Sieťová zástrčka
(poskytnutá nemocnicou)
Röntgenové
výstražné svetlo
2.5a

4.0

Rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti

1.6

1.5

Pracovný priestor riadiacej miestnosti

Skrinka počítača
1.0

Obrázok 1
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Kabeláž

3.4

Kabeláž

Informácie o kabeláži
Všetky komponenty umiestnite tak, aby ste mohli použiť najkratší kábel kedykoľvek.
Určite správnu dĺžku napájacieho kábla röntgenovej trubice potrebnej na pripojenie röntgenového
generátora k röntgenovým trubiciam. Pripočítajte navyše 3 m kabeláže vo vnútri röntgenového
generátora a skrinky počítača, aby sa predišlo prílišnému napätiu medzi káblami a bodmi obvodu.
Vo väčšine nemocníc sa pre káble systému ExacTrac vyžadujú privádzače kvôli nemocničným a
miestnym elektrickým nariadeniam a zákonom. Nižšie nájdete tabuľku so všetkými požiadavkami
na tieto privádzače.
POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab nevyžaduje skladovanie káblov systému ExacTrac v
privádzačoch. Avšak nie všetky poskytnuté káble sú opláštené. Preto budú musieť niektorí
zákazníci nainštalovať všetky káble do privádzačov.
Varovanie
Máte zodpovednosť za získanie inštalačných povolení s ohľadom na platné miestne alebo
regionálne štandardy. To môže ovplyvniť káblové trasy, špecifikácie sieťových zdrojov a
dátových káblov, pripojenie k vyrovnávaniu potenciálu a to, kam namontujete systémové
komponenty.
Varovanie
Majte na pamäti, že inžinierske aspekty protipožiarnej ochrany (opláštenie káblov) môžu
byť ovplyvnené inštaláciou káblov a systémových komponentov. Nainštalujte káblové
privádzače a káble tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia a káble nebudú
poškodené.
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3.4.1

Káblové privádzače Elekta

Informácie o možnej budúcej aktualizácii
V prípade možných budúcich aktualizácií budete možno musieť nainštalovať dodatočné spojenie
vodnou hadicou medzi röntgenovou trubicou a vodným chladiacim systémom. Ak to miestne
úrady vyžadujú, zvážte počas prípravy inštalácie oddelené žľaby pre elektrické káble a vodné
hadice.
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Káblové privádzače Elekta

Vzorové nastavenie liečebnej miestnosti
Nasledujúci obrázok zobrazuje prehľad káblových privádzačov (diagram neurčuje mierku):
Stojan a gantry

Dvojitý röntgenový generátor

Vodný chladiaci systém
0.0

2.0a

X ø 100 mm

2.0b

Skrinka
CITB

S ø 75 mm
P ø 25 mm
M ø 130 mm

M ø 130 mm

Miesto
uzemnenia

E ø 50 mm
①

2.2a

②

A ø 75 mm

2.2b

K ø 25 mm

Izocentrum

Primárny lúč

L

L

Plochý panel
Plochý panel

2.3b

T ø 50 mm

I ø 25 mm
(voliteľné)

2.3a
1.2

1.2

1.1

IR kamera

G2 ø 50 mm

H2 ø 25 mm
H1 ø 50 mm

G1 ø 50 mm
(voliteľné)

C ø 50 mm

L

B1 ø 75 mm
B2 ø 75 mm

Rozvodová
skriňa v miestnosti

Výstražné svetlo
2.5b

1.3

O ø 25 mm
Konzola ExacTrac
2.4

Nemocničná
sieť
4.0

Výstražné svetlo
2.5a

Rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti
1.5

Pracovné miesto
riadiacej miestnosti

1.6

U ø 25 mm

1.0

D2 ø 75 mm
D1 ø 75 mm

Skrinka počítača

Pracovné miesto riadiacej miestnosti

= ø 25 mm
= ø 50 mm
= ≥ ø 75 mm

Obrázok 2

22

Site Planning Manual Rev. 1.1 Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom Elekta Ver. 6.5

ŠPECIFIKÁCIE MIESTA

Vzorový pohľad zboku na liečebnú miestnosť
Nasledujúci obrázok zobrazuje pohľad zboku na káblové privádzače (diagram neurčuje mierku):

M
2.2a

E

Liečebná miestnosť

A

1.2

D2
D1

1.0
4.0

NSS/Elekta

O

H1

U

2.4

1.6

Pracovné miesto
riadiacej miestnosti

2.5a

C

B2

1.5

B1

G2

2.5b

iGUIDE
kamera

G1

1.3

voliteľné

1.2

H2

1.1

2.3a

T

2.3b

0.1

2.1a

2.1b

0.0

2.2b

2.0b

= ø ≥ 75 mm

= ø 50 mm

= ø 25 mm

S

2.0a

0.2

Skrinka
CITB

X

Vodný chladiaci systém

Obrázok 3
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Káblové privádzače Elekta

Popis káblových privádzačov
Č.

Z

A

Priemer
káblu

Priemer najväčšej
zástrčky

Minimálny priemer
privádzača

Skrinka počíta- Skrinka generátora 1
30 m
ča (1.0)
(2.0a)

6 mm

35 mm

50 mm (nízkonapäťový kábel)

B1

Skrinka počíta- Rozvodná skrinka v
ča (1.0)
miestnosti (1.3)

30 m

9, 10 mm

Žiadna zástrčka

75 mm (nízkonapäťový kábel)

B21)

Skrinka počíta- Rozvodná skrinka v
ča (1.0)
miestnosti (1.3)

30 m

5, 6 mm

35 mm

75, 100 mm (nízkonapäťový kábel)

C1)

Skrinka počíta- Detektory plochých
ča (1.0)
panelov (2.3a/2.3b)

40 m

2 x 8 mm

31 x 15 mm

50 mm (nízkonapäťové káble)

D1

Rozvodná skrinka
Skrinka počítariadiacej miestnosti
ča (1.0)
(1.5)

30 m

9, 10 mm

Žiadna zástrčka

75 mm (nízkonapäťové káble)

D2

Rozvodná skrinka
Skrinka počítariadiacej miestnosti
ča (1.0)
(1.5)

30 m

5, 11 mm

53 mm

75 mm (nízkonapäťový kábel)

E2)

Skrinka počíta- Skrinka CITB (0.2)
ča (1.0)
pre systém Elekta

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (nízkonapäťový kábel)

G1

Rozvodná
Voliteľné: Dotyková
skrinka v
obrazovka namontomiestnosti (1.3) vaná na strope (1.2)

8m

4, 5,9, 2 x 7
35 mm
mm

50 mm (nízkonapäťový kábel)

G2

Rozvodná
Norma: Dotyková obskrinka v
razovka namontova- 8 m
miestnosti (1.3) ná na stene (1.2)

5,9, 2 x
7 mm

35 mm

50 mm (nízkonapäťový kábel)

H1

Skrinka počíta- Kamerový systém
ča (1.0)
(1.1)

30 m

7, 8 mm

35 mm

50 mm (nízkonapäťové káble)

H2

Rozvodná
Kamerový systém
skrinka v
(1.1)
miestnosti (1.3)

Nedostupné

5 mm

Žiadna zástrčka

25 mm

I

Rozvodná
Prípadne: Miesto
skrinka v
uzemnenia PE
miestnosti (1.3)

Nedostupné

9 mm

Žiadna zástrčka

25 mm

K

Skrinka počíta- Miesto uzemnenia
ča (1.0)
PE

Nedostupné

9 mm

Žiadna zástrčka

25 mm

M3)

Skrinka generátora 1 (2.0a)

Do

Dĺžka
káblu

Ľavá strana: Podla11, 15,
hová skrinka 1 (2.1a) 18 m

130 mm [žľab: 100
mm] (vysokonapäťové
6, 8, 13, 2 x Priemer: 70 mm Dĺžka
káble, statorové káble,
17 mm
zástrčky: 180 mm
PE káble, ILK káble,
žiadne ostré ohyby)

POZNÁMKA: Vodné hadice a napájací kábel HE s možnou budúcou aktualizáciou.

M3)

Skrinka generátora 2 (2.0b)

Pravá strana: Podla- 11, 15,
hová skrinka 2 (2.1b) 18 m

9, 12, 2 x
17 mm

130 mm [žľab: 100
mm] (vysokonapäťové
Priemer: 70 mm Dĺžka
káble, statorové káble,
zástrčky: 180 mm
PE káble, ILK káble,
žiadne ostré ohyby)

POZNÁMKA: Vodné hadice a napájací kábel HE s možnou budúcou aktualizáciou.

O

24

Röntgenové výstražSkrinka počíta30 m
né svetlo 1 a 2 (2.5a/
ča (1.0)
+ 30 m
2.5b)

4 mm

Žiadna zástrčka

25 mm (nízkonapäťové káble)
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Č.

Z

Do

Dĺžka
káblu

Priemer
káblu

Priemer najväčšej
zástrčky

Minimálny priemer
privádzača

P

Skrinka generátora 1 (2.0a)

Miesto uzemnenia
PE

Nedostupné

9 mm

Žiadna zástrčka

25 mm

S

Skrinka generátora 1 (2.0a)

5 m (voliSkrinka generátora 2
2 x 6, 24
teľné 20
(2.0b)
mm
m)

35 mm

75 mm (nízkonapäťové a vysokonapäťové
káble spolu v rovnakom privádzači, žiadne ostré ohyby)

T

Rozvodná
Detektory plochých
skrinka v
panelov (2.3a/2.3b)
miestnosti (1.3)

Nedostupné
+9m

2 x 9 mm

Vonkajší drôt + 35 mm

50 mm (nízkonapäťový kábel)

U

Skrinka počíta- Nemocničná sieť
ča (1.0)
(4.0)

4m

5 mm

14 mm

25 mm

Skrinka generátora 1 (2.0a)

Max. 29
(40 - dĺžka káblu M)

X

Vodný chladiaci systém

1 x 4 mm, 1
x 5 mm, 1 x 3 x vonkajší drôt
10 mm
4 x 20 mm

100 mm

Priemer: 53 mm, Dĺžka zástrčky: 100 mm

1)

Kabeláž zo skrinky počítača do elektrickej skrinky v miestnosti a ploché panely môžu byť
umiestnené spolu v jednom 100 mm privádzači.

2)

Záleží na konfigurácii systému, no budete potrebovať jeden alebo dva káble.

3)

Vyžaduje sa 130 mm privádzač z generátora 1 do podlahovej skrinky 1 (označenej „a“) a z
generátora 2 do podlahovej skrinky 2 (označenej „b“). Ak sú generátory 1 a 2 umiestnené priamo
vedľa seba, je možné umiestniť obidva káble röntgenových trubíc do jedného privádzača. V tom
prípade oddeľte vysokonapäťové káble od dátových káblov.
V prípade možných budúcich aktualizácií budete možno musieť nainštalovať dodatočné spojenie
vodnou hadicou medzi röntgenovou trubicou a vodným chladiacim systémom. Ak to miestne
úrady vyžadujú, zvážte počas prípravy inštalácie oddelené žľaby pre elektrické káble a vodné
hadice.
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Káblový systém Elekta

3.4.2

Káblový systém Elekta

Funkčná kabeláž pre systém Elekta
Nasledujúci obrázok zobrazuje prehľad funkčnej kabeláže (okrem vedenia, PE a inštalácie v
budovách) pre systém Elekta:
POZNÁMKA: Na úplnú integráciu so systémom Elekta musí byť do Elekta NSS zapojený kábel
CAT 5 (napr. 18562-37 CAT5E patch kábel SFTP 30 m).
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1.1

IR
kamera

Kamerový
systém

Video
kamera

1

61a

27

2.3a

Plochý
panel a

60a

NSS/Elekta

61b

2.3b

Plochý
panel b

60b

16

1.2

Obrazovka
v miestnosti

15

Zdroj
napájania

Zdroj
napájania

Synchronizačný
adaptér používateľa
Uzol

Diaľkové
KVM

17

Zdroj
napájania

1.3

Dátová/napájacia
rozvodná skrinka
v miestnosti

8d

Samostatný
modul
KVM

USB
C

2

3

USB
D
LAN3 LAN4

21
Vložka
ET
KOM

1.6

Obrazovka
riadiacej miestnosti

20

2.4

Konzola
ExacTrac

1.5

Dátová/
napájacia
skrinka riadiacej
miestnosti
Rozširovač
DVI KVM

60c

Vložka
ET ILK

ITU

DVI

Video

KVM

Grafická karta

Káble klávesnice, videa a myši

Vložka
ET NAP.

Rozširovač
DVI KVM

USB
zdroj napájania

USB USB
A
B

Uzol

LAN1

10

Vložka
ET DXR

2.0a

11

Vložka
ET
LIN

KOM KOM KOM KOM KOM KOM
3
4
NAP. PRÍV.
1
2

Skrinka počítača

Pracovná stanica ExacTrac

1.0

Röntgenový
generátor

Získavač
video
snímok

Predlžovací kábel 5 m

2.0b

Röntgenový
generátor

Systém ExacTrac

2.2b

2.2a

19

2.5a

Výstražné
svetlo a

12C, 12D,
Röntgenová
13B, 14B trubica a

12A, 12B, Röntgenová
trubica b
13A, 14A

8c

2.5b

Výstražné
svetlo b

Elekta
CITB

0.2
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Obrázok 4

27

Káblové špecifikácie Elekta

3.4.3

Káblové špecifikácie Elekta

Káblová rezerva (Dĺžka navyše)
Káblová rezerva je potrebná pre každý kábel a líši sa v závislosti od káblu. Pre viac podrobností
kontaktujte koordinátora Brainlab na mieste, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Káble ExacTrac nainštalované spoločnosťou Brainlab

Max. káblová
dĺžka [m]

Priemer káblu
[mm]

Dodané so
hlavnou zásielkou

Modul

HVT/(+)

2.2a

Trubica/(
+) Anóda

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Napájacia
trubica 150
kV

12B

Vysokonapäťový kábel XR

M

2.0a

HVT/(-)

2.2a

Trubica/() Katóda

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Napájacia
trubica 150
kV

12C

Vysokonapäťový kábel XR

M

2.0b

HVT/(+)

2.2b

Trubica/(
+) Anóda

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Napájacia
trubica 150
kV

12D

Vysokonapäťový kábel XR

M

2.0b

HVT/(-)

2.2b

Trubica/() Katóda

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Napájacia
trubica 150
kV

13A

13B

14A

Statorový kábel HSS

Statorový kábel HSS

Blokovací a
HE kábel

M

M

M

2.0a

2.0b

2.0a

Skrinka generátora

Skrinka generátora

Skrinka generátora

2.2a

2.2b

2.2a

Trubica/
Stator

Trubica/
Stator

Trubica

Typ káblu

KONIEC

Dodané so
súpravou predbežnej inštalácie

ZAČIATOK
(Komponent, zástrčka,
kábel)

2.0a

Rozmery
najväčšej zástrčky
[mm]

ZAČIATOK

M

Zástrčka @ KONIEC

Privádzač
Referencia

Vysokonapäťový kábel XR

Zástrčka @ ZAČIATOK

Názov káblu

12A

Pozor na smer
káblu

Referenčné č.

KONIEC
(Komponent, zástrčka,
kábel)

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad všetkých káblov ExacTrac, ktoré musia byť natiahnuté
spoločnosťou Brainlab, ich východiskový aj konečný bod, ako aj veľkosť a správnu orientáciu.
Všetky ostatné káble na inštaláciu v budovách pre systémové blokovania tu nie sú uvedené.

x

Zapojená
skrutka,
terminál +
otvorené
konce

Otvorené
konce

11/15/1
8

13

25 x 45
x 35

x

XR

Trubicový
statorový
napájací

x

Zapojená
skrutka,
terminál +
otvorené
konce

Otvorené
konce

11/15/1
8

13

25 x 45
x 36

x

XR

Trubicový
statorový
napájací

x

Zapojená
skrutka,
terminál

9-kolíkové
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 25

x

XR

Trubicový
ILK dátový

x

Zapojená
skrutka,
terminál

9-kolíkové
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 26

x

XR

Trubicový
ILK dátový

RJ45

RJ45

4

5

14 x 11

x

14B

Blokovací a
HE kábel

M

2.0b

Skrinka generátora

2.2b

Trubica

27

Patch kábel
Cat 5E

U

1.0

WS/LAN prip.

4.0

NSS

38

PEQ, 2,5 mm2

M

2.0

2.2a

2)

9

Nedostupné

x

XR

PEQ

39

PEQ, 2,5 mm2

M

2.0

2.2b

2)

9

Nedostupné

x

XR

PEQ

61A

Receptorový
kábel ET FP

T

1.3

9

9

35

XR

Napájací
FP

28

Zdroj napájania

2.3

Napájací
FP

x

4-kolíkový
+
SubD

8-kolíkový

x

Patch
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x

XR

Typ káblu

35

Modul

9

Dodané so
súpravou predbežnej inštalácie

9

Dodané so
hlavnou zásielkou

8-kolíkový

Rozmery
najväčšej zástrčky
[mm]

Zástrčka @ KONIEC

4-kolíkový
+
SubD

x

Priemer káblu
[mm]

Napájací
FP

2.3

Max. káblová
dĺžka [m]

Zdroj napájania

Zástrčka @ ZAČIATOK

1.3

Pozor na smer
káblu

ZAČIATOK

T

KONIEC
(Komponent, zástrčka,
kábel)

Privádzač
Referencia

Receptorový
kábel ET FP

KONIEC

Názov káblu

61B

ZAČIATOK
(Komponent, zástrčka,
kábel)

Referenčné č.

ŠPECIFIKÁCIE MIESTA

Napájací
FP

POZNÁMKA: V niektorých prípadoch je smer káblu dôležitý. Pozrite stĺpec „pozor na smer káblu“.

Káble ExacTrac nainštalované dodávateľom

Rozmery
najväčšej zástrčky
[mm]

Dodané so
súpravou predbežnej inštalácie

Modul

Typ káblu
Video

30

5

14 x 11

x

IR

Patch

ZÁSTRČ
KA

30

9

31 x 15

x

IR

Dotykový predlžovací kábel

Adaptér

ZÁSTRČ
KA

30

7

x

IR

Dátový/napájací

x

ZÁSTRČ
KA

ZÁSUVKA

30

9

31 x 15

x

ILK

Sériový

Rozvodná skrinka IR

x

ZÁSUVKA

ZÁSTRČ
KA

30

9

31 x 15

x

XR

Sériový

2.0a

Dvojité
rozhranie/X1

x

ZÁSUVKA

ZÁSTRČ
KA

30

11

53

x

XR

Dátový, xrsync

Predbežná
distribúcia

2.0b

Subdistribúcia

Pripojené do
Gen 2

20

25

x

XR

Napájanie

2.0a

Dvojité rozhranie/X23

2.0b

NAG2/X1
1

ZÁSUVKA

ZÁSTRČ
KA

20

6

35

x

XR

Dátový

S

2.0a

Dvojité rozhranie/X25

2.0b

BUS2/X2
8

RJ45

RJ45

20

5

14 x 11

x

XR

Patch

Dotykový kábel VGA ET

G

1.3

KVM (v
miestnosti)

1.2

Konektor
VGA

x

ZÁSUVKA

ZÁSTRČ
KA

8

7

x

IR

Dotykový VGA

16

Dátový dotykový kábel ET

G

1.3

Kábel 3

1.2

Konektor
RS232

x

ZÁSUVKA

ZÁSTRČ
KA

8

7

x

IR

Dotykový signál

17

Dotykový napájací predlžovací kábel ET

G

1.3

Dotykový
nap. Podp.

1.2

Napájací
konektor

8

6

x

IR

Dotykový napájací 12 V

Privádzač
Referencia

ZAČIATOK

Video kábel ET

H

1.0

Získavač
video snímok

1.1

Video
adaptér
C.

2

Kábel KVM ET

B1

1.0

Duálny
KVM

1.3

KVM (v
miestnosti)

3

Sériový predlžovací kábel
ET

B1

1.0

KOM 3

1.3

Kábel 16

x

ZÁSUVKA

4

Infračervený
USB adaptér
ET

H

1.0

USB B

1.1

Kamera
Spectra

x

8C

Kábel KVM ET

E

1.0

ET LIN/
Elekta

0.2

Skrinka
CITB

8D

Spínač FP

C

1.0

KOM port
WStation

1.3

10

Kábel röntgenového riadiaceho panelu
30 m (UL)

A

1.0

Generátor
DXR/XR

11

ET Spojovací
kábel dvojitého
generátora

S

2.0a

11A

ET Spojovací
kábel dvojitého
generátora

S

11B

ET Spojovací
kábel dvojitého
generátora

15

KONIEC

Názov káblu

7-kolíkový
hrubý

Referenčné č.

7-kolíkový
tenký

1

x

x
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Dodané so
hlavnou zásielkou

Priemer káblu
[mm]

IR

Zástrčka @ KONIEC

x

Zástrčka @ ZAČIATOK

35

Pozor na smer
káblu

8

KONIEC
(Komponent, zástrčka,
kábel)

30

ZAČIATOK
(Komponent, zástrčka,
kábel)

Max. káblová
dĺžka [m]

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad všetkých káblov ExacTrac, ktoré musia byť natiahnuté
dodávateľom, ich východiskových aj konečných bodov, ako aj veľkosti a správnej orientácie.
Všetky ostatné káble na inštaláciu v budovách pre systémové blokovania tu nie sú uvedené.
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ET Kábel výstražného
svetla

O

1.0/
2.5a

* DXR/XR
Výstražné
svetlo
* Spojka

2.5b

Spojka

20

Konzolový kábel ET

D1

1.0

ILK/konzolový

1.5

Skrinka
riadiacej
miestnosti

30

Napájací, max.
3 x 16 mm2

/

1.0

31

Napájací, max.
5 x 25 mm2

/

32

Napájací, 3 x
2,5 mm2

33

Typ káblu

19B

ZÁSTRČ
KA

Modul

x

Kábel

30

4

x

XR

Dátový

30

4

x

XR

Dátový

AutP/X
R

Dátový

Dodané so
hlavnou zásielkou

Spojka

Dodané so
súpravou predbežnej inštalácie

Pozor na smer
káblu

2.5a

Rozmery
najväčšej zástrčky
[mm]

KONIEC
(Komponent, zástrčka,
kábel)

V. svetlo
DXR/XR

Priemer káblu
[mm]

KONIEC

1.0

Max. káblová
dĺžka [m]

ZAČIATOK

O

Zástrčka @ KONIEC

Privádzač
Referencia

ET Kábel výstražného
svetla

Zástrčka @ ZAČIATOK

Názov káblu

19A

ZAČIATOK
(Komponent, zástrčka,
kábel)

Referenčné č.

Káblové špecifikácie Elekta

x

ZÁSTRČ
KA

ZÁSUVKA

30

11

53

x

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

IR

Napájanie

2.0

DP

c

c

c

c

c

c

c

c

XR

Napájanie

B2

1.0

1.3

1)

10

Nedostupné

x

IR

Napájanie

Napájací, 3 x
2,5 mm2

D2

1.0

1.5

1)

10

Nedostupné

x

IR

Napájanie

34

PEQ, 16 mm2

K

1.0

PE

2)

9

Nedostupné

x

IR

PEQ

35

PEQ, 16 mm2

B2

1.0

1.3

2)

9

Nedostupné

x

IR

PEQ

36

PEQ, 16 mm2

D2

1.0

1.5

2)

9

Nedostupné

x

IR

PEQ

37

PEQ, 16 mm2

P

2.0

PE

2)

9

Nedostupné

x

XR

PEQ

40

PEQ, 2,5 mm2

H

1.3

1.1

3)

4

Nedostupné

x

IR

PEQ

41

PEQ, 2,5 mm2

G

1.3

1.2

3)

4

Nedostupné

x

IR

PEQ

42

PEQ, 2,5 mm2

T

1.3

2.3a

3)

4

Nedostupné

x

XR

PEQ

43

PEQ, 2,5 mm2

T

1.3

2.3b

3)

4

Nedostupné

x

XR

PEQ

60A

Patch kábel
ET CAT 6, 40
m

C

1.0

Sieťová
karta
WStation

2.3a

Dátový
FP

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Dátový FP

60B

Patch kábel
ET CAT 6, 40
m

C

1.0

Sieťová
karta
WStation

2.3b

Dátový
FP

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Dátový FP

60C

Patch kábel
ET CAT 6, 40
m

D1

1.0

Grafická
karta
WStation
DVI

1.5

Riadiaca
miestnosť
DVI KVM

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Patch

Ďalšie informácie k tabuľke
Skratky:
• W.: Upozornenie
• c: Spoločnosť Brainlab neposkytuje sieťové káble
• 1) Zahrnutá celková dĺžka 60 m káblov
• 2) Zahrnutá celková dĺžka 70 m káblov s obsahom 16 mm2
• 3) Zahrnutá celková dĺžka 50 m káblov s obsahom 2,5 mm2
• DP: Elektrické rozvodné panely
• PEG: Miesto ochranného uzemnenia
Dodatočné informácie o kábloch

30
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• Kábel 3: Označte kábel 3 ako „Monitor“ na strane skrinky počítača.
• Kábel 4: Adaptérový kábel IR USB je vybavený zariadením, ktoré umožňuje kombinovať
energiu a údaje, a musí byť skladované opatrne a chránené pred prachom a otrasmi.
• Kábel 8C: Označte kábel 8c ako „CITB“ na strane skrinky počítača a ako „BL ETX“ na strane
CITB. Nezapájajte kábel, kým nie je dokončená aktualizácia softvéru ExacTrac.
• Kábel 8D: Označte kábel 8D ako „Spínač FP“ na strane skrinky počítača.
• Káble 15, 16 a 17: Ak ste si objednali stropnú dotykovú obrazovku, káble 15, 16 a 17 prídu
predinštalované v ramene obrazovky.
POZNÁMKA: V niektorých prípadoch je smer káblu dôležitý. Pozrite stĺpec „pozor na smer káblu“.

Maximálna dĺžka káblu
NSS/Elekta

Elekta
CITB
Ø 50 mm

Ø 25 mm

30 metrov

①

①

30 metrov

0.2

③
Systém ExacTrac
1.0

Skrinka
počítača

①

2.5a
Výstražné
svetlo a

1.1

2.3a

2.3b

Kamerový
systém

Plochý
panel a

Plochý
panel b

①

18 metrov

③

Ø 130 mm

③

Dátová/napájacia
rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti

②

②

Podlahová skrinka a

Podlahová skrinka b

2.1a

2.1b

①

Externý
Bluetooth
modul

3.2

Obrazovka
v miestnosti

1.2

Ø 25 mm

1.5

Ø 75 mm

30 metrov

Ø 75 mm

40 metrov
20 metrov

①

5 metrov

30 metrov

Ø 75 mm

2.0b

18 metrov

5 metrov

Ø 50 mm

2.0a

Dátová/napájacia
rozvodná skrinka
v miestnosti

Ø 130 mm

5 metrov

9 metrov

②

①

Ø 50 mm

Ø 50 mm

②

②

Röntgenový
generátor

③

1.3

①

Ø 50 mm

30 metrov
Ø 50 mm

①
9 metrov

30 metrov
Ø 25 mm

①

Röntgenový
generátor

Ø 75 mm

30 metrov
Ø 100 mm

③

1.4
Pracovné miesto riadiacej miestnosti

2.5b
Výstražné
svetlo b

Obrázok 5
① v tomto bode použitý kábel dlhý 30 cm.
② v tomto bode použitý kábel dlhý 1 m.
③ v tomto bode použitý kábel dlhý 2 m.

*
**

Ø XX mm
XX metrov

* Ø XX mm: Minimálny priemer privádzača.
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Káblové špecifikácie Elekta

* XX metrov: Maximálna dĺžka káblu.

32
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3.5

Skrinky dvojitého röntgenového generátora HFE
601 CL

Vzdialenosti skriniek röntgenového generátora
Presné dĺžky káblov musí upresniť nemocnica.
• Možná dĺžka káblu medzi generátorom a röntgenovými trubicami: 11, 15 a 18 m.
POZNÁMKA: Pre obidve trubice použite rovnakú dĺžku kábla.
• Možná dĺžka kábla medzi dvoma skrinkami generátora: 2,5 m.
POZNÁMKA: Brainlab môže na vyžiadanie poskytnúť káble dlhé 5 m a 20 m na spojenie
skriniek generátora, ak neexistuje možnosť inštalácie generátorov vo vzdialenosti 2,5 m od
seba.
• Ak je naplánovaný vodný chladiaci systém pre možné budúce aktualizácie, musí byť
umiestnený do vzdialenosti 40 m od röntgenových trubíc.

Pripojenia skriniek röntgenového generátora

.0b)

r 2 (2

.0a)
r 1 (2
o
t
á
r
Gene
Obrázok 6

ráto
Gene

• Externé rozhrania (sieťový zdroj napájania a riadiace údajové vstupy) sú povolené iba v skrinke
generátora 1.
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Skrinky dvojitého röntgenového generátora HFE 601 CL

• Röntgenová trubica 1 (ľavá strana gantry ak je otočená smerom ku gantry) musí byť pripojená
k skrinke generátora 1 (na diagramoch označená „a“).
• Röntgenová trubica 2 (pravá strana gantry ak je otočená smerom ku gantry) musí byť pripojená
k skrinke generátora 2 (na diagramoch označená „b“).
• Obidva generátory poskytujú dodatočné výstupy svetelných indikátorov pre napájanie
generátora a radiáciu. Tieto výstupy môžu byť prepojené inštaláciou v budovách.

Špecifikácie skrinky röntgenového generátora
Komponent

Popis

1 510 mm

550 mm x 550 mm x 1 510 mm (každá skrinka)

170 mm

Rozmery

80 mm

450 mm

480 mm

480 mm

1 100 mm

Na účely údržby sa musí skrinka vytiahnuť dopredu. Udržujte oblasť
údržby voľnú vo vzdialenosti 800 mm.

Približne 800 mm

450 mm

550 mm

Oblasť údržby a prístup
káblu

①
① Prístup káblu zhora alebo zboku skrinky (ľavá/pravá strana voliteľné).
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Komponent

Váha
(vrátane kolies)

Popis
• Dvojitý generátor bez predtransformátora: 320 kg
• Dvojitý generátor s predtransformátorom 208 V - 400 V: 390 kg
• Dvojitý generátor s predtransformátorom 420/440/480 V - 400 V:
370 kg
• Dvojitý generátor s predtransformátorom Delta 200/210/220/208
V - hviezdicová 400 V: 460 kg
• Jedna skrinka bez predtransformátora: 160 kg
Pripevnite zadný panel každej skrinky röntgenového generátora k
stene podľa schémy vŕtania. Každý zadný panel váži maximálne 25
kg, v závislosti na konfigurácii.
Použite kotvy v súlade s vlastnosťami steny a miestnymi nariadeniami (neposkytuje ich Brainlab).

Pripevnenie zadného panelu k stene
180 mm 180 mm
1 454 mm

1 000 mm

214 mm

Umiestnenie

Pri určovaní vzdialenosti medzi dvoma skrinkami vezmite do úvahy
dĺžku kábla spájajúceho skrinky:
• Norma: 2,5 m
• Voliteľné: 20 m

Varovanie
Neumiestňujte skrinky v rozsahu primárneho lúča lineárneho urýchľovača.
Varovanie
Röntgenový generátor EDITOR HFe nie je určený na prevádzku v oblastiach, kde sú
prítomné spaľovacie plyny alebo v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo explózie (napr. v
blízkosti tekutín, horľavých anestetík, dezinfekčných činidiel, aerosólových sprejov, alebo
v prostredí bohatom na kyslík). Musí spĺňať predpisy, vzťahujúce sa na tvorenie
nebezpečných horľavých plynných zmesí počas liečby pacienta a čistenia.
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Vodný chladiaci systém

3.6

Vodný chladiaci systém

Kontaktné informácie
Pre možné budúce aktualizácie sa vyžaduje vodný chladiaci systém. Pre ďalšie informácie
kontaktujte koordináciu projektu na mieste:
• rt.coordination@brainlab.com alebo
• us.rt.coordination@brainlab.com (iba pre zákazníkov zo Spojených štátov)
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3.7

Skrinka počítača systému ExacTrac

Všeobecné informácie
Počítačová skrinka systému ExacTrac je dvojstranne prístupná skrinka určená na skladovanie
pracovnej stanice, zdrojov napájania, elektrických bezpečnostných zariadení, elektronických
rozhraní a dodatočných káblov.
Nasledujúci obrázok zobrazuje pohľad spredu a zozadu na počítačovú skrinku ExacTrac:

Obrázok 7
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Skrinka počítača systému ExacTrac

1 780 mm

Špecifikácie skrinky počítača systému ExacTrac

610 mm

810 mm
880 mm

②

②

①
Obrázok 8
① Prístup kábla zo spodnej strany skrinky
② Prístup údržby
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Komponent

Popis

Rozmery

Iba skrinka: 810 mm x 610 mm x 1 780 mm.
Skrinka plus kľučky: 880 mm x 650 mm x 1 780 mm.

Váha

250 kg.

Umiestnenie

Skrinka môže byť umiestnená ktoroukoľvek dlhšou stranou k
stene. Dvierka sa dajú otvoriť z ktorejkoľvek strany, záleží na
tom, ako sú namontované.

Pripevnenie k stene

V oblastiach ohrozených zemetraseniami musí byť počítačová skrinka pripevnená k stene. Počítačová skrinka je vybavená rohovými podperami.

Sieťové pripojenie

Patch kábel Cat 5E (alebo vyšší), 4 m; kábel č. 27.

Hladina hluku

42 dB do 49 dB.
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Varovanie
Neumiestňujte skrinku do liečebnej miestnosti. Ak sa tomu nedá vyhnúť, zabezpečte
maximálnu vzdialenosť medzi skrinkou a lineárnym urýchľovačom a uistite sa, že sa
skrinka nachádza mimo primárneho lúča urýchľovača.
Vystavenie vysokej neutrónovej radiácii môže viesť k opakovaným poruchám a
permanentnému poškodeniu počítačového hardvéru a elektronických komponentov. Čo sa
týka miest, kde budú pacienti liečení energiou 10 MV alebo vyššou, neumiestňujte skrinku
počítača do liečebnej miestnosti, pretože nemôže byť vystavená vysokej neutrónovej
radiácii.
POZNÁMKA: Zabezpečte dostatočný voľný priestor pred montážou počítačovej skrinky.
POZNÁMKA: Ak disponujete obmedzeným priestorom, môžete skrinku umiestniť stranou so
zadnými prevádzkovými dverami k stene (100 mm voľného priestoru) po dokončení kabeláže.
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Rozptyl tepla

3.8

Rozptyl tepla

Výpočet
Výpočty použité na určenie rozptylu tepla sú založené na:
• 1 000 BTU/h = 293 W
• 1 W = 3,412 BTU/h

Dvojitý röntgenový generátor a trubice
V pohotovostnom režime je rozptyl tepla dvojitého röntgenového generátora a trubíc približne 250
W (853 BTU/h).
Pre rozmiestnenie klimatizácie použite 400 W (1 365 BTU/h): 100 W pre každý generátor (celkom
2) plus 100 W pre každú trubicu (celkom 2) = 400 W.

Skrinka počítača a všetky komponenty systému
Namerané: 406 W (1 386 BTU/h)
Pre rozmiestnenie klimatizácie použite: 500 W (1 706 BTU/h)
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4

PODLAHOVÉ SKRINKY

4.1

Podlahové skrinky 12" (Štandard)

Všeobecné informácie
Röntgenové trubice sú uzavrené v špeciálne navrhnutých podlahových skrinkách, ktoré sú
doručené spolu s vyrovnávacími podstavcami na jemné prispôsobenie.

①
Č.

②

Popis

①

Podlahová skrinka 12" s hliníkovým krytom uloženým na drevenom kryte.

②

Drevený kryt podlahovej skrinky 12", ktorý zospodu podopiera hliníkový kryt.
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Podlahové skrinky 12" (Štandard)

Vývody pre káble
Používajte iba poskytnutý vývod ① pre kábel:

①

Obrázok 9

Pohľady zvrchu a zozadu
Nastavovacie skrutky (3 x)

Detail A
380 mm
„A“

40

Zdvíhacie kotvy (3 x)

7

Ø 16 mm

m
m

576 mm

Otvory na upevnenie (3 x)
Vzdialenosť rámu

mm

Ø

m

0m

13

176 mm 138 mm

Ø 16

314 mm

Ø 16 mm

668 mm

Obrázok 10
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4.1.1

Rozmery výklenkov a pohľady zboku na podlahové skrinky Elekta 12"

Polohy výklenkov a rozmery

Káblový
privádzač*

Káblový
privádzač*

Body uchytenia
lineárneho
urýchľovača

Rámové podporné
podložky zadného krytu

min. 780

min. 780

Zadný kryt Elekta

865

± 7 mm

45°

1

17

9

±

10

m

m

1 630

750

m

m

801 ± 7 mm

45

Izocentrum

1 500

Obrázok 11
• * Káblový privádzač by mal byť ideálne neohybná PVC rúra s vnútorným priemerom aspoň 100
mm a vonkajším priemerom najviac 130 mm.
• Po vložení skrinky nalejte do diery betón tak, aby hliníkový kryt ležal všetkými stranami na
minimálne 10 mm pevného betónu.
• Absolútne najnižšia možná hĺbka diery nad celým povrchom je 310 mm.
• Na presné prispôsobenie podlahových skriniek musí byť povrch výklenku rovnomerný.
• Tmavé kruhy hore značia polohy lineárnych urýchľovačov.

Pohľad na výklenok zboku

+ 20
330 - 20 mm

133 mm

①

Obrázok 12
① Hotová podlaha
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Rozmery výklenkov a pohľady zboku na podlahové skrinky Elekta 12"

Bezpečnostné poznámky
Varovanie
Je nutné získať súhlas a/alebo oprávnenie od statika predtým, než začnete s budovaním
výklenkov, keďže dôjde k zmene v statike budovy.
Varovanie
V prípade, že je urýchľovač už nainštalovaný, zabezpečte, že základný rám urýchľovača
nebude počas konštrukcie výklenku poškodený.
Varovanie
Kým nie je podlahová skrinka nainštalovaná, prázdna jama musí byť označená výstražnou
značkou alebo sa musí zakryť.
Varovanie
Hliníkový kryt musí spočívať na pevnej (betónovej) podlahe aspoň 10 mm.
Varovanie
Všetky rozmery týkajúce sa polôh podlahových skriniek, sú založené na výške izocentra 1
245 mm ± 20 mm (línia hotovej podlahy - izocentrum).
Varovanie
Presná hodnota závisí od typu lineárneho urýchľovača. Prečítajte si konkrétnu
dokumentáciu. Ak sa vertikálna poloha izocentra nenachádza v tolerovanom rozmedzí,
kontaktujte spoločnosť Brainlab.
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4.1.2

Inštalácia röntgenových podlahových skriniek Elekta 12"

Pohľad na inštaláciu zhora

①

m

Základný rám urýchľovača

45

m

909

± 7 mm

± 7 mm

45°

m

m
tru
en a
oc oh
Iz pol
a
ln

eá

845

Id

m

64

Iz

m

5
28

10

oc

±

en

0
24

tru

(1
1

10

)

±

Id

eá

ln

a

po
lo

ha

m
m

Obrázok 13
① Ideálna poloha podlahovej skrinky 12".
POZNÁMKA: Najhoršia poloha: Kvôli nesprávnemu umiestneniu výklenku, musí byť podlahová
skrinka vo výklenku otočená do správnej polohy. Otočenie vo výklenku je veľmi obmedzené.
Maximálna odchýlka línie „vrch podlahovej skrinky na stred zadnej steny skrinky“ v izocentre je 25
mm.
Varovanie
Určujúci rozmer je presná vzdialenosť medzi izocentrom a vrchom podlahovej skrinky v
uhle 45°.

Inštalačný postup Elekta
Krok
1.

Pred naliatím betónu sa ubezpečte, že všetky otvory sú utesnené (zalepené). Betón by
nemal presakovať do skriniek.

2.

Umiestnite podlahové skrinky ET do výklenkov.
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Inštalácia röntgenových podlahových skriniek Elekta 12"

Krok

330 mm

305 mm

①

① Hotová podlaha
Varovanie
Podlahová skrinka ET 12" je ťažká (približne 40 kg). Dodržujte
vaše konkrétne zdravotné a bezpečnostné postupy.
Varovanie
Na zdvihnutie skrinky použite háky. Nikdy nepoužívajte rohový rám.
3.

Na zarovnanie podlahovej skrinky do správnej horizontálnej polohy a nastavenie skrinky
vo výklenku použite nastavovacie skrutky ①.
Priskrutkujte podlahovú skrinku na podlahu do fixačného otvoru ② a ak je to potrebné, aj
do stien.
Plastové vrecká so skrutkami (na plášť trubice Sapphire) a tesniacu pásku nechajte v
skrinke. Skrutky budete potrebovať počas inštalácie.
POZNÁMKA: Pod skrinku môžete umiestniť malé kovové platničky, aby sa nastavovacie
skrutky nezavŕtali do betónu. Kovové platničky nájdete v skrinke.

①
②

4.

Po nastavení by mal byť kovový okraj zarovno hotovej podlahy.
①

②

③

① Kovový okraj
② Betón
③ Hotová podlaha
5.

46

Položte drevený kryt ① a drevenú vložku ② na skrinku.
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Krok
POZNÁMKA: Hliníkovú vložku ③ ponechajte pripevnenú na drevený kryt; budete ju potrebovať počas inštalácie. Hliníková vložka je doručená v bublinkovej fólii.

①

②

③

Varovanie
Pripevnite drevený kryt na miesto pomocou skrutiek.
6.

Položte najprv jednu polovicu a potom druhú polovicu ochranného kartónového krytu na
vrch dreveného krytu. Okraje zasuňte pod kovový okraj ①.

①
7.

Pomocou lepiacej pásky spojte dve polovice ochranného krytu.
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Inštalácia röntgenových podlahových skriniek Elekta 12"

Krok

8.

Nalejte rýchloschnúci betón do medzery okolo podlahovej skrinky až po hotovú podlahu.
①

> 10 mm

330 mm

②

① Plnenie betónom
② Hotová podlaha
Varovanie
Minimálne 10 mm okraju hliníkového krytu musí spočívať na
pevnej (betónovej) podlahe.
Varovanie
Podlahová skrinka ET musí byť pripevnená do jamy kotvami
(neposkytnuté spoločnosťou Brainlab) a zasadená v betóne.
Varovanie
Používajte iba minerálny materiál. Nepoužívajte chemické výplne.

48

9.

Zadná stena lineárneho urýchľovača Elekta musí byť namontovaná nad podlahovými
skrinkami ET. Aby ste umožnili údržbu röntgenových trubíc v budúcnosti, predtým, než
dokončíte finálnu inštaláciu zadnej steny prerežte drevený kryt.
Ak je to možné, kryt prerežte počas inštalácie zadnej steny tak, že nakreslíte na zem čiaru označujúcu zadnú stenu.

10.

Ak nie je možné prerezať drevený kryt počas inštalácie zadnej steny, režte v predvolenej
polohe (340 mm). Nákres zobrazuje najprednejšiu alebo predvolenú líniu dreveného krytu.
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Krok

①
① Minimálne 340 mm.
Rozdeľte iba drevený kryt a nie hliníkový, keďže ten je dostatočne tenký na to, aby ste ho pri údržbe odstránili celý naraz.
Je dôležité, aby podlahová skrinka zostala vodotesná.
POZNÁMKA: Váhová hranica krytu podlahovej skrinky je 100 kg.
11.

Ak je nainštalovaný systém ExacTrac, vnútorný stĺpik Elekta je pripevnený na strope.

12.

Pre viac informácií ohľadom správneho rozmiestnenia zadných stĺpikov si prečítajte informácie o dizajne zadných stien Elekta.
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Inštalácia röntgenových podlahových skriniek Elekta 12"

Krok

50
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4.1.3

Prispôsobené vývody pre káble

Všeobecné informácie

185

Môže byť nutné (napr. kvôli aktualizáciám) rozšíriť vývody pre káble na podlahových skrinkách
12".
Nasledujúci obrázok zobrazuje povolenú oblasť na prispôsobenie vývodu pre káble na zadnej
strane podlahových skriniek.

480

Obrázok 14
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Prispôsobené vývody pre káble
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5

ÚCHYTKY NA STROP A
STENU

5.1

Úvod

Všeobecné informácie
Brainlab poskytuje všetky hardvérové časti okrem skrutiek na betónový strop, pretože miestne
podmienky a konštrukcia budovy sa môžu líšiť. Nemocnica alebo dodávateľ sú zodpovední za:
• Inštaláciu všetkých úchytiek na strope a stenách v súlade s miestnymi bezpečnostnými
nariadeniami.
• Poskytnutie dostatočného upevnenia pomocou skrutiek a kotiev v súlade s miestnymi
nariadeniami.
• Zabezpečenie správnej inštalácie podpísaním vyhlásenia o zhode počas postupu schválenia.
Ideálne by ste mali vyhlásenie o zhode podpísať pred začatím inštalácie.

Maximálna pracovná výška

2000

①

3250

3100

Varovanie
Ak potrebujete stáť vyššie než 2 m nad podlahou, použite lešenie.

②
③

Obrázok 15
①: Maximálna pracovná výška bez lešenia.
②: Maximálna výška pre spojovaciu dosku systému ExacTrac a rozvodnej skrinky v miestnosti.
③: Maximálna výška závesných stropov.
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Stropové úchytky Elekta

5.2

Stropové úchytky Elekta

Typy stropových úchytiek
Zoznam stropových úchytiek ExacTrac:
• Stropný rám pre dotykovú obrazovku (voliteľné)
• Dve stropné úchytky pre ploché panely
• Jedna stropná úchytka pre kamerový systém
• Jedna rozvodná skrinka v miestnosti
POZNÁMKA: Stropné úchytky pre ploché panely a pre kamerový systém sú totožné.
Ak polohám uchytenia stoja v ceste nehybné objekty, môžete poskytnúť rozhrania pre
vybavenie Brainlab.

Výškové obmedzenia

Betónový strop
(spodný okraj,
spojovacia
doska)

50 - 150 mm

Odporúčané maximálne výšky stropov (neurčuje mierku):

Závesný strop

2.3a
2.3b
0.0

0.1

Min. 1 900 mm

1.2

Min. 2 700 mm
Max. 3 100 mm

iGUIDE
Kamera

Min. 2 000 mm

Max. 4 000 mm

1.1

2.1a

2.1b

2.2a

2.2b

Obrázok 16
Systém ExacTrac vyžaduje rovnakú minimálnu výšku stropu ako gantry lineárneho
urýchľovača. Ak je betónový strop nižší než minimálna výška vyžadovaná gantry
urýchľovača, kontaktujte podporu Brainlab.
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Špeciálne požiadavky na výšku
Pri betónových stropoch vyšších než je maximálna povolená výška je požadovaná dodatočná
konštrukcia, ktorá bude spĺňať nasledujúce maximálne výšky uchytenia (merané od hotovej
podlahy):
Komponent

Maximálna výška

Stropná úchytka pre rameno obrazovky

4 000 mm

Stropná úchytka pre kamerový systém

4 000 mm

Stropná úchytka pre ploché panely

4 000 mm

Komponent

Minimálna výška

Maximálna výška

Závesný strop

2 700 mm

3 100 mm

POZNÁMKA: V prípade závesných stropov s uzavretými monoblokmi musia byť poskytnuté
údržbové otvory s rozmermi aspoň 30 x 30 cm (≥ 75 mm priemer), aby bol zabezpečený prístup k
stropným úchytkám.
Závesné stropy by nemali byť vyššie než je odporúčaná maximálna výška (3 100 mm), v
opačnom prípade musíte zakryť všetky viditeľné časti stropných úchytiek.
Minimálna výška konštrukcie (voľný priestor medzi betónovým stropom a spojovacou
doskou) stropných úchytiek ExacTrac je 150 mm. Ak sú kvôli nastaveniu závesného stropu
viditeľné akékoľvek časti stropných úchytiek, ste zodpovedný za ich zakrytie.
Minimálna výška priestoru (voľný priestor medzi betónovým stropom a závesným stropom)
rozvodnej skrinky v miestnosti je 175 mm, ale pre optimálny prístup pri údržbe sa
odporúča 240 mm.
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Stropové úchytky Elekta

Rozsah pohybu stropných úchytiek

Prierez
Profil ALU

Závesný strop

Kryt plochého
panelu a IR kamery

Minimálny otvor
30 cm x 30 cm

Profil ALU
,5 rozsah pohybu
9
9

R

300

R220,5

Spodná spojovacia
doska rozsah pohybu

Pohľad zospodu

300
Obrázok 17
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5.3

Inštalácia detekčných systémov plochých
panelov Elekta

Všeobecné informácie o inštalácii
Komponent

Popis

Váha

50 kg.

Bezpečnostný faktor

Štyri (konštrukcia musí udržať váhu 200 kg).
Šesť (dve na stropný držiak, štyri na pomocné káble).
Na pripevnenie konzoly k stropu použite 17 mm veľký otvor.
60 mm

100 mm

Potrebné skrutky

150 mm

Ø 18 mm

Stropný držiak

50 mm

15 mm

88 mm

Ø1

7m
m

Uhol lano-strop

Presnosť inštalácie infračerveného kamerového systému

Ak polohe uchytenia zavadzajú rúry, HVAC, medicinálny plyn
alebo iné fixné objekty, stropná úchytka ExacTrac môže byť
posunutá o 50 mm bližšie alebo ďalej od izocentra.
Spojovacia doska má rovnakú orientáciu ako vertikálna profilová tyč. Otvory sú kolmé na stredovú os.

Presnosť inštalácie detekčného
systému plochých panelov

Ak polohe uchytenia zavadzajú rúry, HVAC, medicinálny plyn
alebo iné fixné objekty, stropná úchytka ExacTrac nemôže
byť posunutá bližšie k izocentru, ale môže byť posunutá maximálne o 30 mm ďalej od izocentra.
Držiaky (stropná doska) môžu byť otočené o 90°. V opačnom
prípade musia byť položky, ktoré bránia v inštalácii stropných
držiakov plochých panelov presmerované alebo posunuté.
Spojovacia doska musí byť pripevnená k profilu v uhle 45°.
Otvory dosky sú kolmé na os smerom k izocentru.

Site Planning Manual Rev. 1.1 Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom Elekta Ver. 6.5

57

Inštalácia detekčných systémov plochých panelov Elekta

Umiestnenie stropných úchytiek
Nasledujúci obrázok zobrazuje pohľad zhora na umiestnenie stropných držiakov na zavesenie
kamery a plochých panelov:

C

Izocentrum

B

A

Stropné držiaky
plochých panelov

2 110 ±

50 mm

C
10°

Stropné
držiaky kamery

90°

Alternatívna poloha
kamery iGUIDE

260 mm

210 mm

Odporúčaná poloha kamery
iGUIDE. Ak je to možné,
s použitím univerzálnej úchytky ELEKTA.

Obrázok 18
• A = 1 900 mm
• B = 850 mm
• C = 600 mm
POZNÁMKA:
• Všetky merania sú urobené z izocentra.
• Najprv definujte bod uchytenia na podlahe.
• Použite olovnicu alebo laserové ukazovadlo na premietnutie rozmerov na betónový strop.
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Otvor v strope

350

②

300

600

300

600

①
Obrázok 19
① Oblasť v závesnom strope musí zostať prístupná možným aktualizáciám v budúcnosti.
② Izocentrum.
POZNÁMKA: Jednotky sú dané v mm.
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Ako nainštalovať stropnú spojovaciu dosku

5.4

Ako nainštalovať stropnú spojovaciu dosku

Štandardná inštalácia
Nasledujúci obrázok zobrazuje správne pripevnenie hornej spojovacej dosky k stropnej úchytke
pomocou lana:

Obrázok 20

Nesprávne pripevnenie hornej spojovacej dosky pomocou lana
Nasledujúci obrázok zobrazuje nesprávne pripevnenie hornej spojovacej dosky k stropnej úchytke
pomocou lana:
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Obrázok 21
Varovanie
Nepoužívajte asymetrické kruhové vzory.

Inštalácia na miestach s oceľovými stropnými nosníkmi
Nasledujúci obrázok zobrazuje správne pripevnenie hornej spojovacej dosky k stropnej úchytke
pomocou lana na stropoch s oceľovými nosníkmi:

Obrázok 22

Konfigurácia stropných úchytiek
Nasledujúci obrázok zobrazuje pohľad zboku na rozmery stropnej úchytky:
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Ako nainštalovať stropnú spojovaciu dosku

< 45°

a

l = premenná

Betónový strop

①

y = 50 - 150 mm
< 1 950 mm

Závesný strop

Izocentrum
Obrázok 23
Varovanie
Voľný priestor s rozmermi y = 50 - 150 mm medzi spodným okrajom spojovacej dosky
stropnej úchytky ExacTrac ① a horným okrajom závesného stropu musí byť ponechaný
prázdny kvôli inštalácii a nastaveniu zariadení Brainlab.
Varovanie
Maximálna výška medzi spojovacou doskou a izocentrom nesmie presiahnuť 1 950 mm. Pri
výške izocentra 1 245 mm je maximálna výška spojovacej dosky nad hotovou podlahou 3
245 mm.

Lanové napínače
Ak sú na inštaláciu stropných úchytiek použité vertikálne tyče (l > 80 mm), použite lanové
napínače, aby ste vyvinuli náležité napätie na laná.

Obrázok 24
Konfigurácie stropných úchytiek závisiace na vzdialenosti medzi betónovým stropom a závesným
stropom:
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Konfigurácia a

I

Tyče

Laná

Uhly lano-strop

S

< 470 mm

50 - 300 mm

1

2

2

L

> 470 mm

300 - 2 000 mm

1-2

4

4
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Pokyny na inštaláciu rôznych konfigurácií
Konfigurácia

Pokyny

②
l
a
50 - 150 mm

①
20 Nm (4 x M8)

S

① Závesný strop
② Betónový strop
• Používajte iba hornú vertikálnu tyč.
• Tyč režte čo najviac rovno.
• Do tyče vyrežte štyri závity M8 a namontujte dosku rozhrania.
• Špeciálnym kľúčom utiahnite skrutky.
• Je možné vynechať napnuté laná. Musíte však prichytiť laná na každej strane
ako dodatočné mechanické opatrenie.
POZNÁMKA: Ak je „a“ kratšie ako 150 mm, informujte Brainlab; konštrukcia by
mohla byť viditeľná.
Varovanie
Nepoužívajte lanové napínače a nevyvíjajte napätie na bezpečnostné
lano.
Varovanie
Slučku lana upevnite aspoň tromi lanovými svorkami.
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Ako nainštalovať stropnú spojovaciu dosku

Konfigurácia

Pokyny

< 45°

Betónový strop

l

a

z = l + 20 mm

Závesný strop

50 - 150 mm

L

20 Nm (4 x M8)
Použite jednu alebo dve vertikálne tyče, v závislosti od vzdialenosti „l“:
• Ak l = 1 000 mm alebo viac, použite obe tyče. Prerežte každú tyč v polovičnej
vzdialenosti medzi spojovacou doskou a betónovým stropom a tyče zmontujte
pomocou štyroch spojovacích dosiek. Každú spojovaciu dosku pripevnite štyrmi
dotiahnutými skrutkami.
POZNÁMKA: Tyč(e) režte čo najviac rovno.
• Ak používate iba jednu tyč, vyrežte do nej štyri závity M8 a namontujte spojovaciu dosku. Špeciálnym kľúčom 20 Nm utiahnite skrutky. Podľa nákresu namontujte lanové stropné konzoly.
POZNÁMKA: Ak je to potrebné, uhol medzi lanovým napínačom a stropom môže byť menší než 45° (napr. konzolové držiaky ďalej od stropného držiaka).
Varovanie
Slučku lana upevnite aspoň tromi lanovými svorkami.
Varovanie
Lanové napínače upevnite až po aplikovaní správneho napätia.
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5.4.1

Stropné oceľové nosníky Elekta

Inštalácia stropnej úchytky k oceľovému nosníku so svorkou oceľových nosníkov ExacTrac (voliteľné)
Nasledujúci obrázok zobrazuje podporované rozmery I-nosníka (napr. HE-200 = európsky
štandard a W 8" = americký štandard):

70 - 205 mm

+5

t = 15 - 10 mm

Obrázok 25
Varovanie
Svorka oceľového nosníka ExacTrac môže byť použitá iba ak sú rozmery nosníka v
tolerovanom rozmedzí.
Nasledujúci obrázok zobrazuje svorku oceľového nosníka ExacTrac pripravenú na inštaláciu:
Skrutka svorky
Vzdialenosť tyče
Fixný u-profil

Pohyblivý u-profil

Skrutka s T-hlavou
Fixačná skrutka

Obrázok 26

Definujte, ktorá konfigurácia je použiteľná
Krok
1.

Odmerajte vzdialenosť „a“ medzi oceľovým nosníkom a závesným stropom.
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Stropné oceľové nosníky Elekta

Krok

Betónový strop

Svorka oceľového
nosníka ET

x
Spojovacia doska ET

a

50 - 150 mm

Závesný strop
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2.

Narežte a nainštalujte stropnú úchytku podľa štandardných konfigurácií, S alebo L.

3.

Dodatočné informácie iba ku konfigurácii S:
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Krok
• Vložte štyri poskytnuté T skrutky do určených otvorov pred namontovaním stropnej
svorky na I-nosník.
• Svorku zabezpečte dvoma lanami pripevnenými šikmo k stropu (podobne ako fixačné
lano pre nízku stropnú úchytku).
Betónový strop
Oceľový nosník

a
Závesný strop

Skrutka s T-hlavou

POZNÁMKA: Pri tejto konfigurácii je svorka oceľového nosníka namontovaná k I-nosníku.
Stropná úchytka sa nepoužíva.

Pripevnenie svorky oceľového nosníka k I-nosníku
Varovanie
Počas inštalácie nestojte pod svorkou oceľového nosníka.
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Stropné oceľové nosníky Elekta

Krok
1.

Prispôsobte svorku veľkosti nosníka.
Svorka oceľového nosníka je vopred zostavená, aby zodpovedala veľkosti S I-nosníka.
Pri väčších I-nosníkoch odstráňte fixačné skrutky z upevňovacieho u-profilu a posuňte ich
do stredových dier veľkosti M a vonkajších dier veľkosti L.
• Uvoľnite upevňovacie skrutky z pohyblivého u-profilu, až kým nebudú môcť byť v otvoroch jednoducho posúvané.
• Otvorte skrutky nosníka čo najďalej bez toho, aby ste ich odstránili.
• Svorka oceľového nosníka môže byť prispôsobená nasledujúcim rozmerom:
- SI-nosník: 70 - 120 mm (vopred zostavené)
- MI-nosník: 120 - 170 mm
- LI-nosník: 170 - 205 mm
Pohyblivý u-profil

Fixný u-profil

L I-nosník

M I-nosník

S I-nosník
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2.

Zasuňte upevňovací u-profil svorky do I-nosníka.
POZNÁMKA: Ak je vzdialenosť medzi I-nosníkom a závesným stropom príliš veľká, môže
byť inštalácia svorky náročná. V tom prípade pred inštaláciou pripevnite stropnú úchytku k
svorke.

3.

Nastavte pohyblivý u-profil zatlačením svorky I-nosníka proti I-nosníku a najprv ručným
utiahnutím svorkových skrutiek a potom pomocou skrutkovača.
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Krok

Varovanie
Svorka oceľového nosníka musí pevne držať pri I-nosníku tak,
aby sa vôbec nehýbala.
4.

Špeciálnym kľúčom 20 Nm utiahnite všetky skrutky.

20 Nm

20 Nm
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Stropné oceľové nosníky Elekta

Inštalácia koncového tlmiča na oceľový nosník
Koncový tlmič (napr. W20340) musí byť nainštalovaný, aby sa predišlo možnej kolízii medzi
posuvným reťazovým zdvihákom Elekta a úchytkou oceľového nosníka pre kameru.
Nasledujúci obrázok zobrazuje polohy inštalácie pre uni koncový tlmič a úchytku zariadenia
ExacTrac:

100

Uni koncový tlmič
(W20340)

Vrát. úchytky zariadenia
ET kamerový systém ET

Obrázok 27
Nasledujúci obrázok zobrazuje schému zostavenia uni koncového tlmiča W20340:

Variant A

Obrázok 28
Varovanie
Svorky v tvare klinov (2) musia byť umiestnené v časti valcovanej oceli ako na obrázku,
keďže nemajú funkciu svoriek.
Krok
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1.

Priskrutkujte dve najvnútornejšie bezpečnostné matice (7), matice (5) a podložky (6) na
každú stranu tyče so závitom (4).
Zaistite rovnakú vzdialenosť z každého konca.

2.

Nájdite koncové dosky (1) a umiestnite ich na ľavú a pravú stranu tyče so závitom (4) ako
na obrázku a potom ich pripevnite na prírubu nosníka.

3.

Nainštalujte 2 svorky (2) na obidve strany tyče so závitom (4).
Potom ručne priskrutkujte podložky (6), matice (5) a poistné matice (7) na obidve strany
tyče.

4.

Umiestnite gumené tlmiče (3) na miesto, kde budú najlepšie pohlcovať nárazy vozíka.
Je k dispozícii viacero dierok na rôzne inštalačné konfigurácie.
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Krok
5.

Vsuňte tlmič pozdĺž oblasti valcovanej oceli a namontujte ho o 100 mm ďalej od úchytky
zariadenia ExacTrac (pozri vyššie).

6.

Utiahnite najvzdialenejšie matice (5) rovnako na oboch stranách. Uistite sa, že bočné dosky (1) sú v kontakte s valcovaným nosníkom.

7.

Jemne utiahnite vnútorné matice (5) proti bočným doskám (1).

8.

Točivým pohybom utiahnite najvzdialenejšie matice (5) kľúčom 35 Nm a nakoniec utiahnite poistné matice (7).

9.

Ak je to potrebné, odrežte konce tyče so závitom (4).

10.

Odskúšajte stabilitu konštrukcie tak, že vrazíte vozíkom do koncového tlmiča a skontrolujete, či je funkčnosť stále správna.
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Dotyková obrazovka upevnená na strope (voliteľné)

5.5

Dotyková obrazovka upevnená na strope
(voliteľné)

Všeobecné informácie o inštalácii
17-palcová dotyková obrazovka je namontovaná na strop po ľavej alebo pravej strane oblasti
ležadla (pozri obrázok nižšie). Oblasť pohybu je daná maximálnym natiahnutím ramena 1 910
mm. Rotácia môže byť obmedzená zarážkou.

Obrázok 29

Komponent

Popis

Váha

99 kg.

Bezpečnostný faktor

Musí byť písomne definovaný nemocničným statikom v súlade s
miestnymi bezpečnostnými požiadavkami.

Skrutky

Musíte poskytnúť štyri skrutky na pripevnenie k stropu podľa
miestnych nariadení.
Varovanie
Žiadny z komponentov v miestnosti
spomenutých vyššie nemôže byť
umiestnený v rozsahu primárneho lúča
lineárneho urýchľovača.

Umiestnenie

Zdroj napájania/
Dátové pripojenie

Umiestnené v rozvodnej skrinke v miestnosti.

Výška voľného priestoru

Vzdialenosť medzi pružiacim ramenom a hotovou podlahou musí
byť medzi 2,0 m a 2,2 m.
Voľný priestor medzi 2,1 m a 2,2 m si vyžaduje konzultáciu a súhlas zákazníka.

POZNÁMKA: Ak ste si neobjednali verziu s inštaláciou na strope, bude vám automaticky
doručená stenová úchytka pre dotykovú obrazovku.
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Rozmery stropnej úchytky a váha
Nasledujúci obrázok zobrazuje rozmery a váhu stropného ramena pri nastavení minimálneho
voľného priestoru 2,0 m:

Stropná doska

1 842 mm
890 mm

285 mm

3 315 mm

Max. 4 000 mm

Spojovacia doska

2 000 mm

70 mm

67 kg

Hmotnosť
zvislých častí

22 kg

10 kg

Váha
ramena

Pripojená
váha

Obrázok 30
POZNÁMKA: Stropná doska a horné trubice medzi stropnou doskou a spojovacou doskou sú
aplikovateľné iba na betónový strop vo výške > 3 400 mm.
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Dotyková obrazovka upevnená na strope (voliteľné)

Rozmery hornej stropnej dosky (červená)

70 m
m

Otvory (6 x) pre tyče so
závitmi na spojovaciu dosku

Ø4

Otvory (4 x) pre uchytenie
dosky na strop

6 x 60°
t = 15 mm

460 mm

M16 (6 x)

mm

50

22

m

m

m

m

Ø 230

90°

523 mm

Obrázok 31

Rozmery spodnej stropnej dosky (čierna)
Otvory (6 x) pre tyče so
závitmi na stropnú dosku

Ø

M16 (6 x)

6 x 60°

27

0

m
m

30

0,5

Ø2

mm

Ø5

20

Otvory (6 x) pre tyče
so závitmi Brainlab
(inštalácia spodnej časti)
t = 15 mm

Obrázok 32

Inštalačná výška spojovacej dosky
Inštalačná výška spojovacej dosky (čierna) je určujúci faktor pre zabezpečenie výšky voľného
priestoru 2 000 mm pre pružiace rameno.
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Výška betónového
stropu

Výška spojovacej
dosky

< 2,45 m

Pripevnite priamo na
strop.

Typ vertikálnej trubice

300 mm

Komentáre
Výška voľného priestoru je nižšia
ako 1,9 m. Preto musí byť vertikálna trubica narezaná na 300
mm.
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Výška betónového
stropu

Výška spojovacej
dosky

Typ vertikálnej trubice

2,45 m - 2,75 m

Pripevnite priamo na
strop.

300 - 500 mm

Vertikálna trubica musí byť prerezaná v súlade s tým.

2,75 m - 3,1 m

Pripevnite priamo na
strop.

500 mm

Nedostupné.

3,1 m - 3,4 m

Pripevnite priamo na
strop.

800 mm

Nedostupné.

800 mm

Narežte trubice a skrutky so závitom stropného rámu tak, aby sa
zhodovali s týmto rozmerom. Narežte skrutky so závitom o 100
mm dlhšie než trubice.

Nedostupné

Na splnenie požadovanej výšky
spojovacej dosky alebo výšky voľného priestoru > 2,1 m je potrebná dodatočná konštrukcia vyrobená na zákazku. Pre možné riešenia kontaktujte Brainlab.

3,4 m - 4,0 m

> 4,0 m

3,315 m ± 10 mm

Nedostupné

Komentáre

Odporúčaná poloha obrazovky na strope
• Brainlab odporúča umiestniť obrazovku na strope v pozdĺžnej vzdialenosti 1 800 + 500 mm a
postrannej vzdialenosti 1 250 + .500 mm od izocentra. Poloha závisí na iných už existujúcich
objektoch namontovaných na strope.
• Brainlab odporúča umiestniť obrazovku na strope na tej strane ležadla, ktorá je oproti vstupu
do ochrannej bunky.
• Riziko kolízie s gantry je stále možné, no nie kritické, keďže pružiace rameno sa jej vyhne. Aj
tak by však pozdĺžna vzdialenosť nemala byť menej než 1,5 m.
• Obrazovka dosiahne do oblasti primárneho lúča. Preto upozornite svojich zamestnancov, aby
ponechali obrazovku v bezpečnej polohe.
• Nastavte maximálnu vzdialenosť medzi čiernou spojovacou doskou (vo výške závesného
stropu) a rozvodnou skrinkou na strope na dostupnú dĺžku kábla 4 m medzi týmito dvoma
zariadeniami.
• Horizontálne rameno sa nesmie zraziť s kamerou. Aby ste predišli kolízii, neinštalujte naraz
rameno v rovnakej výške ako kameru a bližšie ako 1 250 mm k izocentru.
• Umiestnite obrazovku na strope tak, aby nebola možná žiadna mechanická kolízia s kamerou
iGUIDE.
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Dotyková obrazovka upevnená na strope (voliteľné)

Nasledujúci obrázok zobrazuje odporúčané umiestnenie obrazovky na strope:

170

mm

1 800 mm

1
R=

in =
Rm
mm
0
9
8

Alternatíva
Poloha

1 250 mm
R
m
1 9 ax
10 =
mm

Obrázok 33
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5.5.1

Inštalácia stropného rámu

Všeobecné informácie
Stropný rám je potrebný iba pri betónových stropoch > 3,4 m.
Varovanie
Stropné a inštalačné dosky musia byť nainštalované profesionálmi vo vŕtaní a rezaní
betónu. Máte zodpovednosť za výber upevňovacích prvkov v súlade s tabuľkami „faktoru
zaťaženia“ (inštalačná príručka Ondal) a za bezpečné vykonanie upevňovania.

Obsah inštalačného balíka

• 1 stropná doska (①, 26 kg)
• 3 skrutky so závitom: M16 x 900
• 3 trubice: vonkajší Ø = 48 mm, dĺžka = 800
mm
• 6 upevňovacích diskov
• 6 pružných podložiek
• 6 šesťhranných matíc: M16
• Podložky
• 1 spojovacia doska (②)
②

①

Ako nainštalovať stropný rám
Krok
1.

Nainštalujte stropnú dosku (alebo spojovaciu dosku pre nízke stropné výšky) na betónový
strop.
• Vyvŕtajte štyri diery podľa schémy vŕtania dosky (napr. vyrobených z baliaceho materiálu).
• Použite štyri kotvy pre ťažké zaťaženie.
• Upevnite dosku pomocou štyroch upevňovacích prvkov definovaných nemocničným
statikom.
• Pritiahnite upevňovacie prvky podľa ich špecifikácií.

2.

Vypočítajte dĺžku trubíc a skrutiek so závitom (+100 mm dlhšie) a prerežte ich v súlade s
požiadavkami rovnobežnými s rovinou a uhlovými požiadavkami.

3.

Priskrutkujte šesťhrannú maticu približne 25 mm na skrutku so závitom a namontujte pružnú podložku, potom privŕtajte horný upevňovací disk.
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Inštalácia stropného rámu

Krok
Varovanie
Priskrutkujte skrutku so závitom úplne, inak môže stropné rameno spadnúť dolu.
4.

Vsuňte trubicu na skrutku a úplne priskrutkujte spodný upevňovací disk na trubicu.

Varovanie
Nedovoľte nikomu stáť počas inštalácie pod trubicami, kým
spojovacia doska nie je nainštalovaná, pretože spodný upevňovací disk trubicu bezpečne neupevní.
5.
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Upevnite spojovaciu dosku na stropnú dosku použitím podložky, pružnej podložky a šesťhrannej matice. Utiahnite šesťhranné matice kľúčom 100 Nm. Použite momentový kľúč
veľkosti 24.
Pre detailnejší popis inštalácie sa obráťte na pokyny k inštalácii v príručke doručenej v
balíku.
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5.6

Dotyková obrazovka upevnená na stene
(štandard)

Všeobecné informácie
Ak ste si neobjednali stropné rameno, automaticky je doručená stenová úchytka.

Odporúčaná výška inštalácie: 1 500

483

Rozmery

292

Úroveň podlahy

Obrázok 34

Ako pripevniť dotykovú obrazovku na stenu
Krok
1.

Použite kotvy a skrutky (4 x) vhodné pre vašu stenu (napr. kotvy a skrutky na sadrokartón).
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Dotyková obrazovka upevnená na stene (štandard)

Krok

①

① 48,5 cm.
Varovanie
Namontujte stenovú úchytku pre obrazovku k pevným stenám.

80

2.

Pripevnite adaptérovú dosku 100 mm VESA k ramenu.

3.

Uzavrite káblový kanál poskytnutými krytmi (orežte ich tak, aby sedeli).
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Krok
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Stropná rozvodná skrinka v miestnosti

5.7

Stropná rozvodná skrinka v miestnosti

Všeobecné informácie

Schéma vŕtania
Rozvodná skrinka v miestnosti
Vrty 6 mm

Skrinka
Vrchný kryt

70 mm

272 mm

572 mm

Servisná oblasť

Obrázok 35
Nasledujúce tabuľky poskytujú informácie o schéme vŕtania a požadovanom priestore na údržbu
rozvodnej skrinky v miestnosti:

82

Komponent

Popis

Rozmery

600 x 300 x 170 mm (dĺžka x šírka x hĺbka).

Váha

9 kg (plne vybavené).

Bezpečnostný faktor

Štyri (obráťte sa na miestne nariadenia).

Ohňovzdornosť materiálu

UL 94 V-2.

Protipožiarna ochrana

Podľa miestnych nariadení.

Skrutky

Musíte poskytnúť štyri skrutky na pripevnenie k stropu podľa miestnych nariadení.
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Komponent

Popis

Umiestnenie

Rozvodná skrinka v miestnosti (1.3) by mala byť nainštalovaná tak,
aby bol vývod pre káble (roh skrinky):
• Maximálne 4 m od čiernej spojovacej dosky ramena obrazovky
na strope (1.2) alebo
• Maximálne 7 m od stenovej úchytky ramena obrazovky na stene
(1.2).
• Maximálne 7 m od plochých panelov.
Ak káble nemôžu byť vedené priamo, naplánujte kratšiu vzdialenosť medzi dvoma súvisiacimi zariadeniami.
Varovanie
Neumiestňujte rozvodnú skrinku v miestnosti v rozsahu primárneho
lúča lineárneho urýchľovača.
Varovanie
Aby ste predišli zraneniam počas inštalácie a údržby, neumiestňujte
rozvodnú skrinku v miestnosti priamo nad stojan lineárneho urýchľovača.
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Stropná rozvodná skrinka v miestnosti
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RIADIACA MIESTNOSŤ

6

RIADIACA MIESTNOSŤ

6.1

Rozvodná skrinka riadiacej miestnosti

Všeobecné informácie

Skrinka

Schéma vŕtania
Rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti
Vrty 6 mm

Vrchný kryt

70 mm

272 mm

422 mm

Servisná oblasť
Obrázok 36

Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o schéme vŕtania a požadovanom priestore na údržbu
rozvodnej skrinky v riadiacej miestnosti:
Komponent

Popis

Rozmery

450 x 300 x 170 mm (dĺžka x šírka x výška).

Váha

6 kg (plne vybavené).

Bezpečnostný faktor

Podľa miestnych nariadení.

Ohňovzdornosť materiálu

UL 94 V-2.

Protipožiarna ochrana

Podľa miestnych nariadení.

Skrutky

Musíte poskytnúť štyri skrutky na pripevnenie k stene podľa miestnych nariadení.
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Rozvodná skrinka riadiacej miestnosti

86

Komponent

Popis

Umiestnenie

Rozvodná skrinka v riadiacej miestnosti by mala byť v blízkosti jednotky riadiacej konzoly (napr. pod stolom). Dĺžka kábla od elektrickej skrinky k pracovnému priestoru je maximálne 5 m.
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RIADIACA MIESTNOSŤ

6.2

Pracovný priestor riadiacej miestnosti

Všeobecné informácie

Obrázok 37

Komponent

Popis

Vybavenie

Klávesnica, myš, monitor s plochou obrazovkou a uhlopriečkou
19", konzola ExacTrac (na systémové napájanie, röntgenové ožiarenie a zapnutie pohybu na diaľku).

Umiestnenie

Odporúča sa, aby bol pracovný priestor ExacTrac a pracovný
priestor lineárneho urýchľovača čo najbližšie k oblasti riadiacej
miestnosti. To umožní operátorom plynulejšiu integráciu pracovných tokov.

Požadovaný priestor

Približne 700 mm ako je zobrazené vyššie, plus priestor pre vežu
pracovnej stanice (prípravná a kontrolná pracovná stanica).

Zdroj napájania/dátové pripojenia

Umiestnené v rozvodnej skrinke riadiacej miestnosti.
Musíte poskytnúť dve elektrické zástrčky a jednu sieťovú zástrčku.
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Pracovný priestor riadiacej miestnosti
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7

ELEKTRICKÉ
POŽIADAVKY

7.1

Röntgenový generátor

Všeobecné informácie
Dvojitý generátor obsahuje dva jednogenerátorové vysokonapäťové zdroje, ktoré majú v
pohotovostnom režime nízku spotrebu energie. Počas ožiarenia je aktívny iba jeden zdroj
napájania. Maximálna spotreba energie dvojitého generátora je rovnaká ako pri jednom
generátore s výhodou rýchleho a automatického prepínania trubíc.
Spotreba energie je vysoká ak zobrazovanie kV ExacTrac beží zároveň s poskytovaním MV.
Uistite sa preto, že tieto dva systémy sú zapojené na oddelených ističoch.

Generátor HFe 601: Dvojitá konfigurácia
Komponent

Popis

Maximálny menovitý výkon (pre používateľa)

65 kW

Vstupné napätie

Generátor HFe bez predtransformátora môže byť zapojený priamo do:
• 400 V stried. hviezdicová (3 fázy + neutrál)
Hviezdicová sieť TN poskytuje všetkých 5 požadovaných sietí (L1, L2, L3, N, PE) ktoré musia byť zapojené (400 V fáza k fáze a 230 V neutrál k fáze). Minimálne požiadavky: Hviezdicová sieť (3 fázy + neutrál). PE musí byť v tomto prípade zapojené zvlášť z tyče generátora
PE do miestneho bodu uzemnenia.
Ak je prítomná sieť TN, Brainlab poskytuje dva predtransformátory, ale napätie sa môže líšiť
od 400 V:
• 208 V stried. hviezdicová TN
• 420 V/440 V/480 V stried. hviezdicová TN
Brainlab poskytuje jeden predtransformátor na špeciálnu elektrickú sieť delta:
• 208 V stried. delta (hlavne pre Japonsko)
Musíte upresniť poskytnuté nominálne napätie a typ siete (hviezdicová alebo delta).
Ak nie je vhodný žiaden z poskytnutých predtransformátorov, máte zodpovednosť za poskytnutie hviezdicovej 400 V siete.
Môže byť použitá IT sieť, ak poskytne neutrálne vedenie.

Pripojenie

5 vedení, tri fázy, neutrál (N), uzemňovacie PE max. 35 mm2. Odporúčajú sa jemné drôty a
káblové koncovky.

Poistky siete v inštalácii
v budove

Sieťový zdroj: 400 V; 420 V/440 V/480 V; 208 V
Pomalá poistka (A): 50 A; 50 A; 100 A

Frekvencia

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz

Maximálna regulácia ve+5 %, -10 % @ 400 V
denia
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Röntgenový generátor

Komponent

Popis

Maximálny povoliteľný
odpor siete na fázu

0,2 Ω

Spotreba energie

Rezerva: 0,15 kVA
Nominálna spotreba energie (pre poskytovateľa energie): 35 kVA
Expozícia (max): 75 kVA

Účinník cos φ (pre poskytovateľa energie)

0,9

Vstupný prúd na plný
menovitý výkon na fázu
po 0,2 sek

112 A @ 400 V

POZNÁMKA: Nepoužívajte ističe zostatkového prúdu (MCCB) vo vedení röntgenového
generátora, pretože sa môžu pri fázovej nerovnováhe zaťaženia vypnúť. Fázová nerovnováha
zaťaženia sa vyskytuje z nasledujúcich dôvodov:
• Pri zapnutí spotrebuje röntgenový generátor okolo 2 kW pri pomalej rýchlosti a 4 kW pri
vysokej rýchlosti prevádzkového režimu statora, ktorá sa používa iba vo fáze 1. Neskôr je
počas režimu Lúč aktívny aplikovaný na všetky fázy špičkové rýchlostné napätie vysokej
spotreby až do 65 kW (približne 2 ms).
• Počas prípravy, doby čakania a prerušenia vysokej rýchlosti (30 s po ožiarení), je aplikovaný
výkon 4 kW iba na fázu 1 (ako pri zapnutí).
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7.2

Zdroj napájania počítačovej skrinky

Káblové pripojenia
Musíte poskytnúť pripojenie siete do skrinky počítača (L1, N, PE). Použite priemer kábla podľa
odhadovaného maximálneho vstupného nominálneho prúdu IN, ako je definované v tabuľke
nižšie.
Pripojte jednotku izolačného transformátora (v skrinke počítača) pomocou káblových svoriek.
Vstupné svorky prijímajú prierez kábla od 2,5 mm2/14 AWG do 16 mm2/6 AWG. Nie sú potrebné
žiadne káblové koncovky. Kábel by mal dosiahnuť na dno skrinky počítača s rezervou 3 m.
Spoločnosť Brainlab vyžaduje kategóriu prepätia II podľa smernice IEC 60664-1.
Podporované vstupné napätie UN

Max. vstupný prúd IN

Odporúčaný prierez drôtov

100, 110, 115, 120 V
(každý ± 5 %)

60 Hz

30 - 32 A

≥ 10 mm2 (7 AWG)

200, 220, 230, 240 V
(každý ± 5 %)

50 Hz

13 - 16 A

≥ 2,5 mm2 (14 AWG)

Konštantná spotreba energie: približne 500 W.
Varovanie
Potenciál ochranného uzemnenia vodiča PE získaný zo vstupu napájania siete musí mať
rovnaký potenciál PE ako lineárny urýchľovač, aby sa predišlo vyrovnávaniu potenciálu
prúdov medzi urýchľovačom a systémom ExacTrac.

Hlavný spínač elektrického vstupu skrinky počítača
Na účely servisu a údržby systému ExacTrac (skrinky počítača) je povinný hlavný spínač
elektrického vstupu s dvoma spínacími kontaktmi na súčasné prerušenie oboch vedení (L a N).
Medzera otvorených kontaktov musí byť veľká aspoň 3 mm. Najväčšiu záťaž na sieť predstavuje
jednotka izolačného transformátora systému ExacTrac. Hlavný spínač by mal byť schopný zniesť
vysoké nárazové prúdy, keď je zapnuté napájanie, keďže je určený na induktívne zaťaženia (napr.
transformátory a elektromotory). Spínač nie je dodaný spoločnosťou Brainlab.
Maximálny nárazový prúd je 8 x IN.
Varovanie
Poistky: Musíte chrániť sieťový vstup systému ExacTrac (skrinky počítača) vhodnými
poistkami podľa hodnôt príkonu (IN/UN) a vyššie spomenutých špecifikácií.
Označenie spínačov:
Spínače napájania systému musia byť správne označené, aby bolo možné rozlišovať medzi
systémami, ako napr.:
• Skrinka počítača Brainlab ExacTrac,
• Röntgenové generátory Brainlab ExacTrac,
• Lineárny urýchľovač, atď.

Bleskoistka elektrického vstupu skrinky počítača
Kvôli dodatočnej ochrane nárazového prúdu musí byť vo vstupnom elektrickom vedení siete
(zvyčajne v rozvodnej skrinke hlavnej miestnosti) nainštalovaná bleskoistka CB (napr. IEC
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Zdroj napájania počítačovej skrinky

61643-1 triedy II) zobrazená nižšie, ak už nie je poskytnutá hlavným zdrojom napájania vašej
nemocnice.

Obrázok 38
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7.3

Systémové napájanie siete a ochranné
uzemnenie káblov

Všeobecné informácie
Káblový materiál napájania siete/ochranného uzemnenia (PE) v systéme ExacTrac (dodané
spoločnosťou Brainlab) súhlasí so svetovou harmonizovanou certifikáciou „HAR“ a
špecializovanými certifikáciami pre severoamerický/kanadský trh.
V prípadoch, kedy poskytnuté špecifikácie nestačia na inštaláciu (napr. regionálne regulačné
alebo miestne inštalačné aspekty), je zákazník zodpovedný za poskytnutie vhodného káblového
materiálu. V tomto prípade sa pre potrebné technické špecifikácie káblového materiálu Brainlab
obráťte na tabuľku nižšie:
POZNÁMKA: Nie všetky káble poskytnuté spoločnosťou Brainlab musia byť opláštené.
POZNÁMKA: Špeciálne označte fázový vstup ExacTrac, aby ste sa vyhli nesprávnemu použitiu
produktov.
Popis

Povinné špecifikácie
• 3 x 2,5 mm2 (3 x 14 AWG)

Napájací sieťový kábel
(60 m)

• Rozsah Ø káblu min - max:
4 - 10 mm
• UN > 250 V stried.
• 1 x 16 mm2 (1 x 6 AWG)

Kábel ochranného
uzemnenia (PE) (70
m)

• Rozsah Ø káblu min - max:
4 - 10 mm
• UN > 250 V stried.
• 1 x 2,5 mm2 (1 x 14 AWG)

Kábel ochranného
uzemnenia (PE) (50
m)

• Rozsah Ø káblu min - max:
3,5 - 10 mm
• UN > 250 V stried.

Všeobecné špecifikácie

Schválenia

• Farby privádzača: Čierna/
biela, pretlač; zelená/žltá
• Farba plášťu kábla: Sivá
• Ø kábla: 9,6 mm
• Utest = 3 000 V stried.

• H05VV5-F HAR, HD21.13
• CSA-AWM I A/B II A/B

• Farba vodiča:
• Zelená/žltá
• Ø kábla: 8,9 mm
• Utest = 3 000 V stried.

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• (VDE 0281/HD 21)

• Farba vodiča:
• Zelená/žltá
• Ø kábla: 3,7 mm
• Utest = 3 000 V stried.

• UL Style 1063 MTW, UL rec.
• AWM-Style 1015
• CSA: TEW
• HAR: H07V-K, X07V-K
• (VDE 0281/HD 21)

Plán kabeláže
Musíte nainštalovať káble sieťového napájania a káble PE medzi skrinkou počítača a rozvodnými
skrinkami, rovnako ako káble PE medzi každým systémovým komponentom do tyče PE (miesto
uzemnenia) podľa tabuľky nižšie.
POZNÁMKA: Všetky káble musia byť pružné.
Č. kábla

Typ káblu

32

Začiatočná destinácia

Konečná destinácia

Prierez drôtov

Napájanie siete (fáza, neutrálne
Skrinka počítača (1.0)
uzemnenie)

Rozvodná skrinka v
miestnosti (1.3)

3 x 2,5 mm² (14
AWG)

33

Napájanie siete (fáza, neutrálne
Skrinka počítača (1.0)
uzemnenie)

Rozvodná skrinka riadia- 3 x 2,5 mm² (14
cej miestnosti (1.5)
AWG)

34

PE

Skrinka počítača (1.0)

Tyč PE (liečebná miestnosť)

16 mm2 (6 AWG)

35

PE

Skrinka počítača (1.0)

Rozvodná skrinka v
miestnosti (1.3)

16 mm2 (6 AWG)
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Systémové napájanie siete a ochranné uzemnenie káblov

Č. kábla

Typ káblu

Začiatočná destinácia

Konečná destinácia

36

PE

Skrinka počítača (1.0)

Rozvodná skrinka riadia16 mm2 (6 AWG)
cej miestnosti (1.5)

37

PE

Röntgenový generátor 1 (2.0a)

Tyč PE (liečebná miestnosť)

16 mm2 (6 AWG)

-

PE

Rozvodná skrinka v miestnosti (1.5)

Tyč PE (liečebná miestnosť)

16 mm2 (6 AWG)

42/43

PE

Stropné úchytky plochých panelov
(2.3a/2.3b)

Rozvodná skrinka v
miestnosti (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

41

PE

Stropná/stenová úchytka dotykovej
obrazovky (1.2)

Rozvodná skrinka v
miestnosti (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

40

PE

Stropná úchytka kamerového systému (1.1)

Rozvodná skrinka v
miestnosti (1.3)

2,5 mm² (14 AWG)

Prierez drôtov

Varovanie
Máte zodpovednosť za prípustnosť inštalácie na mieste s ohľadom na platné miestne alebo
regionálne štandardy. Toto môže ovplyvniť voľbu trás káblových vedení, špecifikácie
napájacích sieťových káblov a dátových káblov, pripojenie k ochrannému uzemneniu a
výber lokalít inštalácie systémových komponentov. Inžinierske aspekty protipožiarnej
ochrany (opláštenie káblov) môžu byť ovplyvnené inštaláciou káblov a systémových
komponentov.
POZNÁMKA: Natiahnite dĺžku kábla s dostatočnou rezervou tak, aby dosiahol k finálnym
komponentom. Poskytnite rezervu 300 mm v obidvoch rozvodných skrinkách.
POZNÁMKA: Ak je generátor alebo viac generátorov umiestnených v inej než liečebnej
miestnosti, obidve miestnosti musia byť privedené k rovnakému potenciálu.
POZNÁMKA: Ak skrinka počítača nie je umiestnená v liečebnej miestnosti a jej kryt bude
uzemnený lokálne, potenciálny rozdiel medzi lokálnym PE a PE liečebnej miestnosti nesmie
prekročiť 24 V stried. alebo 60 V jednosm.
POZNÁMKA: Predpokladá sa správne uzemnenie PE lineárneho urýchľovača a ležadla.
Uzemnenie PE je zvyčajne definované diagramami elektrického káblovania lineárneho
urýchľovača alebo bolo definované elektrikárom nemocnice.
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③

Distr.
NAPÁJANIA

1.4

Obrazovka
riadiacej miestnosti

PE tyč

1.5

PE tyč

2.0b

Röntgenový
generátor

PE tyč

2.0a

Röntgenový
generátor

1.0

PE tyč

PE3 2,5 mm2
PE3 2,5 mm2

Liečebná miestnosť
PE tyč
(referencia)

Distribúcia energie
do siete

①

Systémová bariéra

2.1b

Podlahový
kryt b

1.1

Pacient

2.3b

2.3a

0.1

Plochý
panel b

Plochý
panel a

Ležadlo lineárneho
urýchľovača

2.2b

Röntgenová
trubica b

Dátová/napájacia
rozvodná skrinka v
miestnosti
Distr.
PE tyč
NAPÁJANIA

1.3

Komponenty ET sú

od ostatných systémov
②izolované
ako napr. lineárneho urýchľovača

0.0

Uchytená
na stene

Uchytená na strope
(voliteľné)

Lineárny urýchľovač

1.2

Obrazovka
v miestnosti

PE3 2,5 mm2

PE 16 mm2
Úroveň podlahy pacienta a ostatných zdravotníckych zariadení (lineárny urýchľovač) - nie rozsah systému ExacTrac

Podlahový
kryt a
2.1a

Napájanie ET 230 V

Izolačná bariéra

PE3 2,5 mm2

PE voliteľné

PE 16 mm²

Kamerový systém
IR
Video
kamera
kamera

Napájanie

Röntgenová
2.2a
trubica a

ITU

Riadiaca miestnosť

Skrinka počítača

Vnútorný stojan

Liečebná miestnosť

Napájanie

Dátová/napájacia
rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti

Sieť 1 fázy

Generátor ET 400 V
vrátane PE

Liečebná miestnosť

Napájanie ET 230 V

Predtransformátor

PE tyč riadiacej
miestnosti

Napájanie ET 230 V

Systém ExacTrac

PE 16 mm2

PE 16 mm²

Sieť 3 fázy
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PE 16 mm2

PE3 2,5 mm2

7.4

PE3 2,5 mm2

PE voliteľné

ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

Napájanie siete a ochranné uzemnenie

Napájanie siete a ochranné uzemnenie (skrinka počítača mimo ochrannej bunky)

Obrázok 39

① Alternatíva: Uzemnite rozvodnú skrinku v miestnosti priamo do tyče liečebnej miestnosti.

② Komponenty ET sú izolované do stropnej úchytky.

③ Riadiaca obrazovka je uzemnená napájacím káblom.
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③

1.4

Obrazovka
riadiacej
miestnosti

PE tyč

2.0b

Röntgenový
generátor

PE tyč

2.0a

Röntgenový
generátor

PE tyč

Liečebná miestnosť

1.0

Liečebná miestnosť
PE tyč
(referencia)

Distribúcia energie
do siete

2.1b

Podlahový
kryt b

2.2b

Röntgenová
trubica b

Ležadlo
lineárneho
urýchľovača

0.1

Pacient

2.3b

2.3a

②
Obrazovka
v miestnosti

0.0

Lineárny urýchľovač

PE 16 mm²
Úroveň podlahy pacienta a ostatných zdravotníckych zariadení (lineárny urýchľovač) - nie rozsah systému ExacTrac

Systémová bariéra

Podlahový
2.1a
kryt a

Röntgenová
2.2a
trubica a

PE³ 2,5 mm²

1.1

Plochý
panel b

Plochý
panel b

PE3 2,5 mm2

Uchytená
na strope
Uchytená
(voliteľné)
na stene 1.2

Dátová/napájacia
1.3 rozvodná skrinka
v miestnosti
Distr.
PE tyč
NAPÁJANIA

Napájanie ET 230 V

Izolačná bariéra

PE3 2,5 mm2

PE voliteľné

PE 16 mm²

Kamerový systém
IR
Video
kamera
kamera

Napájanie

①

Skrinka počítača

PE³ 2,5 mm²

ITU

Liečebná miestnosť

Napájanie

Dátová/napájacia
1.5 rozvodná skrinka
riadiacej miestnosti
Distr.
PE tyč
NAPÁJANIA

Sieť 1 fázy

Generátor ET 400 V
vrátane PE

PE tyč riadiacej
miestnosti

Napájanie ET 230 V

Napájanie ET 230 V

Predtransformátor

Vnútorný stojan

PE 16 mm²

PE 16 mm²

Sieť 3 fázy

Systém ExacTrac

PE 16 mm²

PE3 2,5 mm2
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PE3 2,5 mm2

PE voliteľné

Napájanie siete a ochranné uzemnenie

Napájanie siete a ochranné uzemnenie (skrinka počítača vnútri ochrannej bunky)

Obrázok 40

① Alternatíva: Uzemnite rozvodnú skrinku v miestnosti priamo do tyče liečebnej miestnosti.

② Komponenty ET sú izolované do stropnej úchytky.

③ Riadiaca obrazovka je uzemnená napájacím káblom.
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SYSTÉMOVÉ BLOKOVANIA A STAVOVÉ SIGNÁLY

8

SYSTÉMOVÉ BLOKOVANIA
A STAVOVÉ SIGNÁLY

8.1

Prehľad blokovaní Elekta

Všeobecné informácie
Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam, ktoré blokovania sú pre systém ExacTrac voliteľné a
ktoré povinné. Výstražné svetlá sa považujú za stavový signál. Podrobnejšie popisy nájdete v
nasledujúcich kapitolách.
POZNÁMKA: Čo sa týka inštalácií v niektorých európskych krajinách (napr. Francúzsko, Spojené
kráľovstvo), môže konkrétny úrad pre jadrovú energiu vyžadovať dodatočný svetelný indikátor,
ktorý bude ukazovať, či je generátor zapnutý.
Dostupné rozhranie tretej
strany pre lineárny urýchľovač (1)

Núdzové zastavenie

Núdzové vypnu- Režim Lúč aktívny, dvere a výstražné svettie (2)
lo

Áno

Lineárny urýchľoEXT
vač

Lineárny urýchľovač

Informácie iba pre Japonsko:

Pov.

Pov.

Vol.

Vysvetlenia tabuľky
• EXT = EXTERNÝ: Za montáž v budove nesiete zodpovednosť vy. Pre podrobnosti pozri
nasledujúce kapitoly označené ako „EXT“.
• Lineárny urýchľovač: Signály a blokovania sú dostupné priamo z rozhrania urýchľovača. Pre
podrobnosti pozri nasledujúce kapitoly označené ako „urýchľovač“.
• Pov.: Povinné.
• Vol.: Voliteľné.
• (1) Skrinka CITB-ET ponúka rozhranie tretej strany, ktoré môže systém ExacTrac využiť na
čítanie a občas na písanie stavových signálov a blokovaní. Skrinka CITB-ET je podmienka pre
inštaláciu systému ExacTrac s lineárnymi urýchľovačmi Elekta.
• (2) Definície EMO (Núdzové vypnutie verzus núdzové zastavenie) systému ExacTrac.
Ujasnite si so zástupcom spoločnosti Elekta, či je už dostupné rozhranie tretej strany, alebo bude
dostupné prostredníctvom aktualizácie Elekta. Toto sú všeobecné pokyny:
• Lineárne urýchľovače Elekta sú vždy doručené s takzvanou „skrinkou CITB“ (0.2) okrem
samotného stojana urýchľovača.
POZNÁMKA: Kábel rozhrania 8C na Brainlab ExacTrac (1.0) je pripojený do niekoľkých svoriek
vo vnútri skrinky CITB (0.2) cez špecifický adaptérový kábel doručený spoločnosťou Brainlab.
POZNÁMKA: Na používanie rozhrania musí mať systém ExacTrac aspoň verziu softvéru 6.1.
Systém ExacTrac môže byť nainštalovaný v rôznych konfiguráciách režimu núdzové vypnutie, v
závislosti na miestnych regulačných požiadavkách a vlastnostiach zakúpených produktov
(systémová konfigurácia).
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Prehľad blokovaní Elekta

Zvyčajne sa signál všeobecne nazýva „Núdzové vypnutie“ (Emergency-Off) alebo „EMO“. Čo sa
týka rozdielov medzi núdzovým vypnutím a zastavením, skrinka počítača ExacTrac poskytuje a
vyžaduje iba funkciu Núdzové zastavenie.
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8.2

Blokovanie núdzového zastavenia

Všeobecné informácie
Ak je úplná odstávka systému („núdzové vypnutie systému“) potrebná alebo ju vyžadujú miestne
nariadenia, musí byť okrem povinného obvodu núdzového zastavenia nainštalovaný aj externý
obvod v sieti skrinky počítača ExacTrac (1.0) a skrinky generátora (2.0). Pre viac informácií pozri
nasledujúce časti.
Varovanie
Núdzové zastavenie buď cez vstup externého blokovanie (inštalácia v budove), alebo z
rozhrania lineárneho urýchľovača je povinné. Obvod núdzového vypnutia cez energiu
systému je nedostatočný.

Dôsledky núdzového zastavenia (Výstupy EMO)
Núdzové zastavenie systému ExacTrac predchádza nebezpečenstvám, ktoré by mohli nastať z
rizík spôsobených zamýšľanými prevádzkovými stavmi. Nasledujúca tabuľka zobrazuje vplyv
stlačenia tlačidla EMO na systém ExacTrac:
Zamýšľaná operácia

Riziko

Pohyb pacienta ležadlom lineárneho urýchľovača riadeného
systémom ExacTrac

Operátor systému
Pacient zostane uväzExacTrac nerozpozná
nený pohyblivým čamechanickú kolíziu posťami.
čas pohybu.

Operátor systému
Vystavenie röntgeno- ExacTrac si nevšimvému žiareniu pri loka- ne, že sa v liečebnej
lizácii pacienta
miestnosti nachádzajú
ľudia.

Nebezpečenstvo

Vplyv stlačenia tlačidla EMO
ExacTrac okamžite
zastaví pohyb ležadla.

Nechcené vystavenie
ExacTrac okamžite
röntgenovému žiareniu
potlačí žiarenie dvojiďalších ľudí v liečebtého generátora.
nej miestnosti.

POZNÁMKA: Skrinka počítača a pracovné stanice ExacTrac, rovnako ako zariadenia s veľmi
nízkym napätím zostanú v prípade núdzového zastavenia napájané. Röntgenové generátory
prejdú do pohotovostného režimu.
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Zdroje určujúce vstupy EMO ExacTrac Elekta

8.2.1

Zdroje určujúce vstupy EMO ExacTrac Elekta

Všeobecné informácie
Všetky prevádzkové riziká v inštalácii jednej miestnosti by mali byť prerušené tým istým tlačidlom
núdzového vypnutia. Preto systém ExacTrac 6 neposkytuje oddelené tlačidlo alebo priame
používateľské rozhranie pre núdzové vypnutie. Namiesto toho ExacTrac obsahuje rozhranie na
pripojenie k rôznym centralizovaným obvodom núdzového vypnutia.
Skrinka CITB-ET je podmienka pre inštaláciu systému ExacTrac so systémom Elekta.
Nevyžaduje sa žiadna inštalácia v budove. Servis Brainlab pripojí systém ExacTrac ku skrinke
CITB-ET a získa tak centralizovaný signál núdzového vypnutia.
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8.2.2

Blokovanie núdzového zastavenia Elekta

Špecifikácie
Blokovací signál núdzového zastavenia pochádza vždy priamo zo systému lineárneho
urýchľovača Elekta.
Komponent

Popis

Kabeláž

Kombinovaný kábel blokovania: Je potrebný tienený predlžovací kábel 9-pólový SUB-D poskytnutý spoločnosťou Brainlab s max. dĺžkou 30 m (kábel 8c) medzi skrinkou CITB lineárneho urýchľovača (0.2) a skrinkou systému ExacTrac (1.0).

Požiadavky na núdzové
vypnutie

Pre túto konfiguráciu je inštalácia povinná.

Rozhranie skrinky systéLogika signalizácie
mu ExacTrac

V prípade núdzového vypnutia lineárny urýchľovač Elekta vypne signál vo vnútri káblu. Systém ExacTrac to zistí.

Typ konektoru

Štandardné komponenty 9-pólový SUBD.

Galvanické oddelenie

Na strane spoločnosti Brainlab je rozhranie ILK oddelené podľa
smernice IEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych pomôcok).

Vzorový obvod pre pripojenie ExacTrac do skrinky CITB - EMO na lineárnych urýchľovačoch Elekta
Elekta CITB

Skrinka ExacTrac
Regál s elektronikou ET

Konektor lineárneho
urýchľovača

EMO +
ostatné signály

Kábel
8c

EMO +
ostatné signály

Konektor ETX

Skrinka ET LIN IF

Vložka ET LIN

Obrázok 41
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Núdzové vypnutie napájania systému - ETX Elekta

8.3

Núdzové vypnutie napájania systému - ETX
Elekta

Všeobecné informácie
Núdzové vypnutie napájania systému môže byť nainštalované dodatočne, ak miestne úrady
vyžiadajú úplnú odstávku systému ExacTrac počas „núdzového vypnutia“. V tomto prípade bude
napájanie systému ExacTrac okamžite vypnuté vždy, keď sa stlačí núdzové tlačidlo.
Varovanie
Je povinné nainštalovať signály núdzového zastavenia uvedené vyššie navyše k obvodu
núdzového vypnutia napájania systému.
Núdzové vypnutie napájania systému zaistí, že sú v prípade núdzového vypnutia zastavené
nielen riziká spojené s pohybom a röntgenom, ale aj to, že je systém úplne oddelený od napätia
siete.
Celý zdroj napájania systému ExacTrac (skrinka počítača (1.0) a skrinka röntgenového
generátora (2.0a)) bude pripojený do obvodu núdzového vypnutia. V tomto prípade bude systém
ExacTrac okamžite vypnutý vždy, keď sa stlačí núdzové tlačidlo.
Vy alebo váš dodávateľ budete zodpovední za naplánovanie a poskytnutie obvodu a tlačidiel
núdzového vypnutia systému.
Nasledujúci obrázok zobrazuje vzorový obvod pre blokovanie núdzového zastavenia napájania
systému:

1 fáza - koľajnica zdroja napájanie siete - 3 fázy

Inštalácia v budove
Obvod núdzového vypnutia

Skrinka ExacTrac

Skrinka röntgenového
generátora 1 (hlavná)

Skrinka röntgenového
generátora 2 (podriadená)

Obrázok 42
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8.4

Blokovanie stavu KV v režime aktívneho lúča

Všeobecné informácie
Stav lúča môže byť použitý (povinné v Japonsku) na potlačenie žiarenia KV systému ExacTrac a
zabráneniu súčasnej radiácii z obidvoch systémov (röntgen Elekta a röntgen ExacTrac).
Komponent

Popis

Kabeláž

Kombinovaný kábel blokovania: Brainlab poskytuje tienený predlžovací kábel 9-pólový SUBD s max. dĺžkou 30 m (kábel 8c) a spojenie medzi skrinkou CITB lineárneho urýchľovača
(0.2) a skrinkou systému ExacTrac (1.0).
POZNÁMKA: Tieto zdroje blokovania sú pripojené a kombinované s blokovaním dverí ExacTrac na strane systému ExacTrac.
POZNÁMKA: Pohyblivý stôl HexaPOD vypne vedenie a tým pádom zabráni radiácii zo systému ExacTrac.

Požiadavky stavu lúča

Inštalácia je povinná iba v Japonsku.
Logika signalizácie

Rozhranie skrinky systé- Typ konektoru
mu ExacTrac
Galvanické oddelenie

Keď systém Elekta (röntgen KV) ožaruje, lineárny urýchľovač Elekta
vypne signál v kábli, ktorý je zistený systémom ExacTrac.
Štandardné komponenty 9-pólové SUBD.
Na strane spoločnosti Brainlab je rozhranie ILK oddelené podľa
smernice IEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych pomôcok).

Vzorový obvod pre pripojenie ExacTrac do skrinky CITB: Stav Lúč aktívny
Elekta CITB

Skrinka ExacTrac
Regál s elektronikou ET

Konektor lineárneho
urýchľovača

DOOR +
ostatné signály

Kábel
8c

DOOR,
RAD ON KV,
TABLE LOCK +
ostatné signály

Konektor ETX

Skrinka ET LIN IF

Vložka ET LIN

Obrázok 43
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Test potlačenia lúča MV

8.5

Test potlačenia lúča MV

Všeobecné informácie
Systém ExacTrac môže potlačiť lúč Elekta MV pre účely pracovného toku (počas nastavenia
polohy pacienta). Okrem toho môže byť lúč MV prerušený keď systém ExacTrac vstúpi do režimu
röntgenového snímania a zabrániť tak súčasnej radiácii Elekta MV a ExacTrac KV na regulačné
účely v Japonsku.
Komponent

Popis

Kabeláž

Kombinovaný kábel blokovania: Brainlab poskytuje tienený predlžovací kábel 9-pólový SUBD s max. dĺžkou 30 m (kábel 8c) a spojenie medzi skrinkou CITB lineárneho urýchľovača
(0.2) a skrinkou systému ExacTrac (1.0).
Kábel je pripojený do vstupu LIN systému ExacTrac.

Požiadavky stavu lúča

Inštalácia je povinná iba v Japonsku.
Logika signalizácie

Rozhranie skrinky systé- Typ konektoru
mu ExacTrac
Galvanické oddelenie

Systém ExacTrac môže prerušiť súvisiacu slučku blokovania a potlačiť tak radiáciu Elekta MV.
Štandardné komponenty 9-pólové SUBD.
Na strane spoločnosti Brainlab je rozhranie ILK oddelené podľa
smernice IEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych pomôcok).

Vzorový obvod pre pripojenie ExacTrac do skrinky CITB: Lúč aktívny
Elekta CITB

Skrinka ExacTrac
Regál s elektronikou ET

Konektor lineárneho
urýchľovača

Potlačovanie MV +
iné signály

Kábel
8c

Potlačovanie MV +
iné signály

Konektor ETX

Skrinka ET LIN IF

Vložka ET LIN

Obrázok 44
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8.6

Výstražné svetlá systému ExacTrac

Všeobecné informácie
Výstražné svetlá systému ExacTrac upozornia používateľa, že röntgenové žiarenie môže byť
zapnuté softvérom ExacTrac konkrétnymi krokmi pracovného toku nastavenia polohy (napr. keď
je röntgenové ožiarenie možné) stlačením spúšte alebo tlačidla ožiarenia na röntgenovej konzole
systému ExacTrac.

Zodpovednosť
Zákazník je zodpovedný za:
• Overenie pred inštaláciou, že röntgenové výstražné svetlá súhlasia s miestnymi
bezpečnostnými nariadeniami.
• Rozhodnutie, či röntgenové výstražné svetlá budú nainštalované alebo nie a kde budú
umiestnené.
• Inštaláciu káblov a skriniek röntgenových výstražných svetiel.
Spoločnosť Brainlab je zodpovedná za:
• Pripojenie výstražných svetiel do systému ExacTrac.
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Dostupné alternatívy Elekta

8.6.1

Dostupné alternatívy Elekta

Alternatívy
Môžete si vybrať spomedzi nasledujúcich alternatív:
• Alternatíva A: Použiť výstražné svetlá systému ExacTrac (v balíčku predbežnej inštalácie).
• Alternatíva B: Dodať svoju vlastnú inštaláciu výstražných svetiel pre systém ExacTrac.
Alternatíva C: Použiť výstražné svetlo Elekta KV, ktoré môže (súčasne, ak je to možné):
- Upozorniť, že systém Elekta KV je zapnutý.
- Dať signál, že röntgenové ožiarenie ExacTrac je možné.
POZNÁMKA: Spoločnosť Brainlab odporúča použiť namiesto alternatívy C alternatívu B a vyhnúť
sa tak použitiu rovnakého svetla pre dve rôzne funkcie.
Je možné skombinovať alternatívu A a B, alebo A a C. Nie je však možné kombinovať alternatívy
B a C.
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8.6.2

Výstražné svetlá

Alternatíva A: Výstražné svetlá systému ExacTrac
V súprave predbežnej inštalácie sa nachádzajú dve jednotky výstražných svetiel systému
ExacTrac.

Obrázok 45

Komponent

Popis

Rozmery

135 mm x 170 mm x 100 mm (šírka x výška x hĺbka).

Váha

Približne 0,7 kg (plne vybavené).

Bezpečnostný faktor

Podľa miestnych nariadení.

Skrutky

Počet skrutiek a plastových kotiev pre pevné steny: 4 (každá).
Časti pre uchytenie doručené spolu s výstražnými svetlami.

Kabeláž

Dĺžka káblu: 2 x 30 m.
Výstražné svetlá sú elektricky nainštalované súčasne.
Výstražné svetlo v miestnosti môže byť použité ako rozvodný bod pre výstražné svetlo riadiacej miestnosti.

Rozhranie skrinky systé- Vložka DXR systému ExacTrac, konektor „výstražné svetlo XR“ (ak je prítomný dvojitý genemu ExacTrac
rátor).
Výstražné svetlo 1

Výstražné svetlo v miestnosti musí byť nainštalované v röntgenovej
ochrannej bunke tak, aby bolo dobre viditeľné všetkými používateľmi
systému.

Výstražné svetlo 2

Výstražné svetlo riadiacej miestnosti musí byť nainštalované v riadiacej miestnosti nad vstupom do ochrannej bunky, alebo na inom
dobre viditeľnom mieste.

Umiestnenie

Site Planning Manual Rev. 1.1 Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom Elekta Ver. 6.5

107

Výstražné svetlá

Alternatíva B: Výstražné svetlo poskytnuté nemocnicou - EXT
Komponent

Popis

Bezpečnostný faktor

Podľa miestnych nariadení.

Kabeláž

Integrujte kabeláž výstražných svetiel do inštalácie v budove. Musíte poskytnúť aspoň kontrolný
kábel na pripojenie do skrinky počítača systému ExacTrac (1.0).

Máte zodpovednosť za splnenie všetkých miestnych regulačných nariadení týkajúcich sa objavenia výstražného svetla.
Požiadavky výstražAk by malo výstražné svetlo blikať, musíte poskytnúť elektrický obvod, ktorý bude generovať pených svetiel
riodické fázy. Výstup röntgenového výstražného svetla systému ExacTrac je permanentný signál
počas aktívneho stavu.

Rozhranie skrinky
systému ExacTrac

Logika signalizácie

Rozhranie poskytuje izolovaný spínač s dvoma uzavretými kontaktmi v prípade aktivovaného varovania.

Maximálne elektrické hodnoty

Prúd: 500 mA.
Napätie 24 V stried./V jednosm.

Kolík vytiahnutá

Terminál 1: Kontakt spínača 1 (prvá horná poloha).
Terminál 2: Kontakt spínača 2.

Typ konektoru

Zapojené svorkovnice s uvoľňovaním napätia jednotlivých drôtov.
Kontakt Phoenix, výrobné číslo: MC 1,5/8-STF-3,81, pre jednotlivé drôty 0,14
- 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Na strane spoločnosti Brainlab je rozhranie ILK EXT oddelené podľa smernice
Galvanické oddeIEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych
lenie
pomôcok).

Odporúčané
umiestnenie výstražných svetiel

Výstražné svetlo
1

Výstražné svetlo v miestnosti musí byť nainštalované v röntgenovej ochrannej
bunke tak, aby bolo dobre viditeľné všetkými používateľmi systému.

Výstražné svetlo
2

Výstražné svetlo riadiacej miestnosti musí byť nainštalované v riadiacej miestnosti nad vstupom do ochrannej bunky, alebo na inom dobre viditeľnom mieste.

Vzorový výstup obvodu röntgenového varovania na inštaláciu v budove
Inštalácia v budove

Skrinka ExacTrac
Regál s elektronikou ET

Obvod varovného indikátora zákazníka

Vložka ET ILK
ILK15 0 V Ref. 12

Konektor EXT ILK

ILK15 12 V jednosm. 11
MV_IsOff 0 V Ref. 10
MV_IsOff 12 V Ref.
Pomocný 12 V jednosm.
Pomocný 0 V Ref.
DOOR 0 V Ref.
DOOR 12 V jednosm.
EMO 0 V Ref.
EMO 12 V jednosm.
XR VAR. 2
XR VAR. 1

Max. 24 V

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Obrázok 46
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8.7

Výstupy indikátoru napájania dvojitého
generátora

Všeobecné informácie
Obe skrinky röntgenového generátora poskytujú výstup na pripojenie externého svetelného
indikátora napájania. Výstup je aktívny pokiaľ je daná skrinka zapnutá. Niektoré krajiny môžu
vyžadovať, aby signál spĺňal určité regulačné požiadavky.

Zodpovednosť
Zákazník je zodpovedný za:
• Overenie pred inštaláciou, že svetlá napájania dvojitého generátora súhlasia s miestnymi
bezpečnostnými nariadeniami.
• Rozhodnutie, či svetlá napájania röntgenového generátora budú nainštalované alebo nie a kde
budú umiestnené.
• Inštaláciu svetiel napájania dvojitého röntgenového generátora, káblov, zdroja napájania lámp
a rozhrania pre rozhranie generátora.
Spoločnosť Brainlab je zodpovedná za:
• Odskúšanie celkovej funkčnosti svetelných indikátorov s generátorom tak, ako to bolo
definované počas plánovania lokality.

Špecifikácie výstupov indikátoru napájania dvojitého generátora
Komponent

Popis

Bezpečnostný faktor

Obráťte sa na miestne nariadenia.

Kabeláž

Integrujte kabeláž svetiel napájania generátora do inštalácie v budove. Inštalácia musí poskytnúť kábel na pripojenie do skriniek generátora (obidve
skrinky poskytujú rovnaké rozhranie).

Požiadavky svetelných indikátorov

Ste zodpovední za splnenie všetkých miestnych regulačných nariadení týkajúcich sa objavenia svetelných indikátorov.

Rozhranie skrinky systému ExacTrac
Logika signalizácie

Výstup svetelného indikátora napájania generátora systému je permanentný
signál počas aktívneho stavu. Rozhranie poskytuje izolovaný spínač s dvoma uzavretými kontaktmi v prípade aktivovaného varovania.

Maximálne elektrické hodnoty

Prúd: 1 A.
Napätie: 24 V stried./V jednosm.

Typ konektoru

Priskrutkujte terminály do skrinky generátora. Drôty nechajte s otvorenými
koncami, aby mohli servisní technici Brainlab pripojiť terminály skriniek.
Maximálna veľkosť: 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Galvanické oddelenie

Kontakty prepínača sú galvanicky oddelené od obvodov generátora podľa
smernice IEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych pomôcok).
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Výstupy indikátoru napájania dvojitého generátora

Vzorový výstup obvodu indikátora napájania röntgenového generátora na inštaláciu v budove
Skrinka dvojitého generátora ExacTrac 1

Inštalácia v budove

Zadný distribučný panel

Obvod svetelného indikátora
zákazníka

Rozhranie indikátora napájania

Max. 24 V stried.

Svorkovnica
Kontakt KOM
Kontakt NO

1
2

Svetelný indikátor napájania
generátora

Skrinka dvojitého generátora ExacTrac 2
Zadný distribučný panel
Rozhranie indikátora napájania
Svorkovnica
Kontakt KOM
Kontakt NO

110
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2
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8.8

Výstupy indikátoru radiácie dvojitého generátora

Všeobecné informácie
Obe skrinky röntgenového generátora poskytujú výstup na pripojenie externého svetelného
indikátora radiácie. Výstup je aktívny, pokiaľ daná skrinka vydáva röntgenové žiarenie. Okrem
toho môže byť výstup konfigurovaný tak, aby zostal aktívny na predĺženú dobu minimálne piatich
sekúnd. Niektoré krajiny môžu vyžadovať, aby signál spĺňal určité regulačné požiadavky.
Výstup indikátora radiácie dvojitého generátora je aktívny iba počas radiácie. Naopak, výstražné
svetlo systému ExacTrac je aktívne hneď, ako hlavná aplikácia vstúpi do tej časti pracovného
toku, kedy ďalší krok používateľa môže spustiť radiáciu.

Zodpovednosť
Zákazník je zodpovedný za:
• Overenie pred inštaláciou, že röntgenové svetelné indikátory súhlasia s miestnymi
bezpečnostnými nariadeniami.
• Rozhodnutie, či výstražné svetlá budú nainštalované alebo nie, kde budú umiestnené a aká
bude ich farba.
• Inštaláciu výstražných svetiel, káblov, zdroja napájania lámp a rozhrania pre rozhranie
generátora.
Spoločnosť Brainlab je zodpovedná za:
• Odskúšanie celkovej funkčnosti svetelných indikátorov s generátorom tak, ako to bolo
definované počas plánovania lokality.

Špecifikácie výstupov indikátoru radiácie dvojitého generátora
Komponent

Popis

Bezpečnostný faktor

Obráťte sa na miestne nariadenia.

Kabeláž

Integrujte kabeláž svetelných indikátorov radiácie generátora do inštalácie v
budove. Inštalácia musí poskytnúť kábel na pripojenie do skriniek generátora
(obidve skrinky poskytujú rovnaké rozhranie).

Požiadavky svetelných indikátorov

Ste zodpovední za splnenie všetkých miestnych regulačných nariadení týkajúcich sa objavenia svetelných indikátorov.

Rozhranie skrinky systému ExacTrac
Logika signalizácie

Výstup svetelného indikátora radiácie generátora je permanentný signál počas aktívneho stavu. Rozhranie poskytuje izolovaný spínač s dvoma uzavretými kontaktmi v prípade aktivovaného varovania.

Maximálne elektrické hodnoty

Prúd: 1 A.
Napätie: 24 V stried./V jednosm.

Typ konektoru

Priskrutkujte terminály do skrinky generátora. Drôty nechajte s otvorenými
koncami, aby mohli servisní technici Brainlab pripojiť terminály skriniek.
Maximálna veľkosť: 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Galvanické oddelenie

Kontakty prepínača sú galvanicky oddelené od obvodov generátora podľa
smernice IEC 60601-1 pre S.F.C: 250 V stried. (elektrická bezpečnosť zdravotníckych pomôcok).
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Výstupy indikátoru radiácie dvojitého generátora

Vzorový výstup obvodu indikátora napájania röntgenového generátora na inštaláciu v budove
Skrinka dvojitého generátora ExacTrac 1

Inštalácia v budove

Zadný distribučný panel

Obvod svetelného indikátora
zákazníka

Rozhranie indikátora radiácie
Obvod
rozširovača
5 s čas

Max. 24 V stried.

Svorkovnica
Kontakt KOM
Kontakt NO

1
2

Svetelný indikátor radiácie
generátora

Skrinka dvojitého generátora ExacTrac 2
Zadný distribučný panel
Rozhranie indikátora radiácie
Obvod
rozširovača
5 s čas

112

Svorkovnica
Kontakt KOM
Kontakt NO

1
2
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9

SIEŤOVÉ POŽIADAVKY

9.1

Sieťové pripojenie Elekta

Všeobecné informácie
Pripojte všetky pracovné stanice ExacTrac do nemocničnej siete so štandardným pripojením LAN
100 Mb/s. Poskytnite sieťový jack v stene blízko skrinky počítača. Brainlab poskytuje sieťový
kábel dlhý 4 metre.
Nasledujúci obrázok ukazuje zvyčajné nastavenie siete pre
ExacTrac:
Sieť ELEKTA
Lineárny
urýchľovač

Liečebná pracovná
stanica ExacTrac

Nemocničná
sieť
Prípravná a
kontrolná pracovná
stanica ExacTrac

NSS: Firewall
ELEKTA

Údaje DICOM,
napr. CBCT

Lokalizované
údaje pacienta

Internet
Schválenie
syntézy

Vzdialený
prístup

Nemocničný
R&V systém

Systém
plánovania

PC s
VNC

iHelp
Brainlab
podpora

Obrázok 47
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Sieťové pripojenie Elekta

Sieťové pripojenie
Sieťové pripojenie sa vyžaduje na:
• Import a export údajov pacienta, v závislosti na nastavení aj v reálnom čase.
• Integráciu webového rozhrania lineárneho urýchľovača.
Varovanie
Aby sa zabezpečilo bezpečné a efektívne použitie systému ExacTrac, musí byť poskytnuté
stabilné, spoľahlivé a bezpečné sieťové prostredie/pripojenie.

Výkon siete
• Rýchlosť siete by mala byť minimálne 10 Mbit/s (spoločnosť Brainlab odporúča 1 Gbit/s).
• Čas odpovede by mal byť menej než 100 ms.
• Sieť musí byť úplne zapnutá.
Spoločnosť Brainlab odporúča externý firewall. Bezpečnosť siete je vašou zodpovednosťou, alebo
zodpovednosťou príslušnej zodpovednej organizácie.

Skener vírusov
Spoločnosť Brainlab odporúča chrániť systém pomocou najnovšieho skenera vírusov. Vy alebo
zodpovedná organizácia ste zodpovední za inštaláciu a údržbu a musíte dbať na odporúčania
spoločnosti Brainlab.
Pre podrobné informácie sa obráťte na Klinickú používateľskú príručku.

Zálohovanie a obnovenie údajov o liečbe
Na karte Import/Export môžete zálohovať údaje o liečbe do externého priečinku a ak to bude
potrebné, neskôr ich obnoviť. Všetky údaje pacienta môžu byť uložené na externej jednotke alebo
na serveri, ak sú dostupné.
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10 SKRINKA LIN IF
EXACTRAC
10.1 Inštalačné požiadavky na skrinku ET LIN IF
Všeobecné informácie
Skrinka ET LIN IF je externá rozvodná skrinka rozhrania Brainlab na pripájanie blokovaní do
systému Elekta. Umiestnite skrinku ET LIN IF blízko komponentov rozhrania Elekta a napojte ju
pomocou kombinovaného kábla (8c) do skrinky ExacTrac.

Ako nainštalovať skrinku ET LIN IF
Varovanie
Pred inštaláciou vypnite všetky nebezpečné vedenia, hlavne > 25 V jednosm. a 60 V stried.
v CITB. Ak vedenie nemôže byť vypnuté, požiadajte spoločnosť Elekta alebo elektrikára
svojej nemocnice o zdroj napätia.
Krok
1.

Identifikujte skrinku CITB Elekta, ktorá obsahuje dve obvodové dosky a rozhodnite, kam
umiestniť skrinku LIN IF ExacTrac ① (Výrobné číslo: 46130-09).
Skrinku LIN IF umiestnite najlepšie dovnútra skrinky CITB Elekta, ako je zobrazené na
obrázku. Ak skrinka CITB nie je prítomná alebo nemôže byť modifikovaná, namontujte
skrinku LIN IF blízko spojovacích dosiek CITB Elekta, aby ste zaistili krátke a mechanicky
bezpečné káblové spojenie.

①

Varovanie
Pri inštalácii skrinky ET LIN IF majte na pamäti potenciálne
nebezpečnú oblasť napätia v skrinke CITB Elekta (krok 2; oblasť pod varovným symbolom).
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Inštalačné požiadavky na skrinku ET LIN IF

Krok
2.

Na určenie častí napätia siete použite schému inštalácie pripojenú k skrinke.
Pred inštaláciou skrinky LIN IF vypnite všetky časti napätia siete. Možno budete musieť
kontaktovať elektrikára vašej nemocnice a/alebo inžiniera Elekta, v závislosti od zdrojov
napätia siete, ktoré vedú do skrinky CITB Elekta.

Pred vŕtaním prikryte elektroniku plastovým vreckom a lepiacou páskou, aby sa triesky z vŕtania nedostali do skrinky
CITB.
3.

Vyvŕtajte štyri diery s Ø 4,5 mm do plášťa skrinky CITB, aby ste mohli pripevniť obrubu
skrinky LIN IF. Skrinku použite ako schému vŕtania na značenie. Dobrá poloha je umiestniť skrinku LIN IF 1 cm zvrchu a 12 cm zboku skrinky CITB a dierok na vnútornej hornej
strane skrinky CITB.
Použite nástroje na vŕtanie z poskytnutej súpravy príslušenstva.

1 cm

12 cm

Schéma vŕtania
Skrinka LIN IF ExacTrac
4613-09

4.

Namontujte skrinku na skrutky pomocou podložiek a ozubených podložiek.
Dajte dokopy zelený/žltý uzemňovací kábel s káblovými okami M4 a M6.
POZNÁMKA: Zelený/žltý kábel slúži ako tienenie, nie ako PE.
Namontujte uzemňovací kábel na jednu z upevňovacích skrutiek pre skrinku LIN IF a jednu z uzemňovacích skrutiek skrinky CITB.

116

Site Planning Manual Rev. 1.1 Systém ExacTrac s lineárnym urýchľovačom Elekta Ver. 6.5

SKRINKA LIN IF EXACTRAC

Krok
5.

Odstráňte kábel Elekta z PL 7 (dongle terminál).
Pripojte plochý kábel Brainlab (výrobné číslo: 46130-19) zo skrinky LIN IF do PL 7 do
predlžovačky CITB (SUBD25).
Znovu pripojte dongle kábel Elekta do zostávajúcej zásuvky SUBD plochého kábla Brainlab.
Plochý kábel Brainlab pripevnite lepiacou páskou a káblovými spojkami z poskytnutej súpravy príslušenstva.

V skrinke LIN IF nie sú povolené žiadne ELV (extranízke napätie) prekračujúce signály rozhrania. Nepripájajte nebezpečné
napätia presahujúce ELV (25 V jednosm. alebo 60 V stried.) do
skrinky LIN IF. Ak sú napätia siete prepojené, naplánujte použitie relé, ktoré odizoluje skrinku LIN IF od nebezpečných napätí.
6.

Pripojte zostávajúce blokovania pomocou jednovláknových káblov do svorkovníc skrinky
LIN IF.
V závislosti na požadovanej inštalácie môžu byť pripojené nasledujúce signály:
• POTLAČENIE LÚČA: povinné pre terminály iGUIDE a CITB, DOOR3.
• ROOM DOORS: voliteľné, zvyčajne cez plochý kábel.
• EMO: voliteľné, zvyčajne cez plochý kábel.
• XR VAR. ExacTrac: voliteľné, zvyčajne nepripojený.

Do CITB: Pripojte použité
Blokovania PL7:
- EM STOP 2 STAV
- DOORS 1 STAV
- KV SVIET. + TBL UZAMK.
Elekta dongle 1023955-01
musí byť pripojený kvôli
použitiu mostíkových zapojení

7.

XR
VAR.
EMO
ROOM
DOORS

POTLAČENIE LÚČA

XR VAR. poskytuje
nízkonapäťový spínač pre „ExacTrac
KV ready for exposure“
Do CITB:
svorkovnice DOOR3

Do ExacTrac, vložky LIN:
pripojte „Lineárny
urýchľovač“

Z iGUIDE atď.:
pripojte blokovanie DOOR3
Svorkovnice pre EMO ROOM DOORS
sa nepoužijú, ak je na mieste plochý kábel PL7

Pripojte zostávajúce jednovláknové káble blokovania do obvodov skrinky CITB Elekta pomocou svorkovníc.
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Inštalačné požiadavky na skrinku ET LIN IF

Krok
45

Radiácia kV zapnutá
46

30

Svetlo kontrolovanej oblasti
(voliteľné)

29

Vodný chladič
Vzdialené spustenie

34

33

}

Dodávka pre
zákazníka
rozhranie
PCB

7
5
6

prostredníctvom relé - dbajte na pripojené napätie siete)
Zákazníkova
dodávka v

Zákazníkova dodávka v

31
28

35
32

! (Voliteľné: Výstražné svetlo Elekta a ET kombinované

Varovná kontrolka
pripravenosti

Zákazníkova dodávka v
Radiácia zapnutá

42

Zákazníkova
dodávka v

41

Zákazníkova
dodávka v

37

40

Zákazníkova dodávka v
Radiácia vypnutá

Neutrál

Zákazníkova
dodávka v

110 V
240 V

36
39
38

44

PL1
27
26
25

43

Lasery
(voliteľné)

Fluorescentné

}

Wolfrámové

Svetlá
miestnosti

Lasery

svetlá
miestnosti
(voliteľné)

Dvere miestnosti 3
(voliteľné)
Dvere miestnosti 2A

Generátor KV

24
23

Dvere miestnosti 2B
22
21
20
19

Neutrónové dvere
(voliteľné)
Dvere miestnosti 2A

18
17

Dvere miestnosti 2B
16
15

Dvere miestnosti 1
14
13

Dvere miestnosti 1
12
11
10
9
8
4

3
2

1

Potvrdenie
(voliteľné)
Hľadanie
(voliteľné)

Núdzové zastavenie
Spínače

Externé ukončenie
(voliteľné)

POZNÁMKA: Je povinné pripojiť terminály DOOR3 pre MV POTLAČENIE LÚČA.
POZNÁMKA: Je voliteľné kombinovať Radiácia kV zapnutá s EXTERNÝM VÝSTRAŽNÝM SVETLOM. Napätiu siete sa musíte vyhnúť vždy, ak kombinujte signály ExacTrac.
V tom prípade musíte naplánovať nízkonapäťové relé.
POZNÁMKA: Nepripájajte tu DOOR1 a EMERGENCY STOP, pretože sú už pokryté spojením plochých káblov do PL 7.
8.

Káble zviažte káblovými koncovkami a spojkami ①.
Označte káblové spojenia vlajkovými označeniami ②.

①
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11 ZHODY
11.1 Vyhlásenie o zhode od nemocnice alebo
dodávateľa
Formulár zhody
VYHLÁSENIE O ZHODE OD NEMOCNICE ALEBO DODÁVATEĽA
___________________________________

(Názov nemocnice alebo názov dodávateľa)

(Meno/názov a adresa tlačeným písmom)
týmto potvrdzuje, že (označte prosím zodpovedajúce položky značkou „✓“):
☐ inštalácia elektrických zariadení je prevádzkyschopná a zhoduje sa s aplikovateľnými bezpečnostnými normami,
☐ na stropné úchytky bolo použité dostatočné množstvo lán, lanových svoriek a napínačov.
A že všetky nasledujúce zariadenia nainštalované na strope sú namontované podľa jednotlivých
miestnych nariadení a parametrov predbežnej inštalácie Brainlab, tak ako sú popísané v Príručke plánovania lokality ExacTrac:
☐ stropná úchytka na IR kameru
☐ stropné úchytky detektorov plochých panelov
☐ horná časť ramena obrazovky namontovanej na strope
☐ rozvodná skrinka riadiacej miestnosti
☐ rozvodná skrinka v miestnosti
☐ podlahové skrinky
Ak existuje akákoľvek nezhoda, podpísaný berie plnú zodpovednosť za akékoľvek s týmto spojené incidenty v budúcnosti.

___________________________________

___________________________________

Zástupca nemocnice alebo dodávateľ

dátum

Meno tlačeným písmom

___________________________________

___________________________________
Zástupca nemocnice/dodávateľ
Podpis
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Úrady

11.2

Úrady

Švédsko
Švédske úrady požadujú, aby spoločnosť Brainlab overila, že zákazník má platnú licenciu od
úradov (Strålsäkerhetsmyndigheten) v zhode s S-137 Tillstandsvilkor 16.

120
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12 PRÍLOHA
12.1 Súprava predbežnej inštalácie Elekta
Všeobecné informácie
Skontrolujte, či je doručený balík kompletný.
Nadbytočný materiál starostlivo skladujte a počas inštalácie systému ExacTrac odovzdajte
podpore Brainlab.

Súprava predbežnej inštalácie IR/XR
Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam komponentov zahrnutých v súprave predbežnej inštalácie
IR/XR:
Č. výr.

Popis

Množstvo

49302C

Súprava na elektrickú
inštaláciu ET

1

49367

Infračervený USB
adaptér ET 30 m

1

47103

Patch kábel CAT6 ET
40 m, čierny

3

Obrázok
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Súprava predbežnej inštalácie Elekta
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Č. výr.

Popis

Množstvo

49202-6

Video kábel ET

1

49025A

Sériový predlžovací
kábel ET

2

49360A/-B

Stropná úchytka ET

3

49351

Upevnenie ramena na
strop ET (voliteľné)
Iba ak ste si objednali
dotykovú obrazovku s
upevnením na strop.

1

49352

Spojovacia doska
stropného ramena ET
(voliteľné)
Iba ak ste si objednali
dotykovú obrazovku s
upevnením na strop.

1

49371B

Svorka oceľového
nosníka ET

1

Obrázok
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Č. výr.

Popis

Množstvo

W20340

Uni koncový tlmič

1

10900-92A

Úchytka obrazovky na
stenu ET (predvolené)
Nie je v balení, ak ste 1
si objednali dotykovú
obrazovku s upevnením na strop.

49341

Dotykový kábel VGA
ET (predvolené)
Nie je v balení, ak ste
si objednali dotykovú
obrazovku s upevnením na strop.

49342

Dotykový dátový kábel
ET (predvolené)
Nie je v balení, ak ste 1
si objednali dotykovú
obrazovku s upevnením na strop.

Obrázok

1
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Č. výr.

Popis

Množstvo

49301-09

Dotykový elektrický
kábel ET (predvolené)
Nie je v balení, ak ste
si objednali dotykovú
obrazovku s upevnením na strop.

1

49545

Výstražné svetlo ET

1

49541

Kábel röntgenového
1
riadiaceho panelu (UL)

46133-01

Konzolový kábel ET

49445-02

Káblové popisné štítky
50
ET na 100 mm (1 ks)

49826-04

Spojovací kábel dvojitého generátora ET
(20 m)

Obrázok

1

1
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Röntgenový podlahový kryt 12" ExacTrac
Č. výr.

Popis

Množstvo

49373

Základ podlahovej
skrinky ET
12"

2

49374

Krycia tabuľa podlahovej skrinky
ET 12"

2

Obrázok
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Štandardný zoznam doručenia Elekta

12.2

Štandardný zoznam doručenia Elekta

Doručenie predbežnej inštalácie
Popis

Rozmer (mm)

Váha (kg)

Prepravky

Podlahová skrinka 12"

1 200 x 800 x 450

60

1

Súprava predbežnej inštalácie

1 200 x 800 x 1 200

Približne 150

1

Doručenie hlavnej inštalácie
Popis

Rozmer (mm)

Váha (kg)

Prepravky

Základný počítačový systém

950 x 880 x 1 930

286

1

Zdravotnícky hardvér

1 200 x 800 x 1 200

150

1

Zdravotnícky hardvér

1 200 x 800 x 1 200

110

1

Dvojitý röntgenový generátor

1 750 x 680 x 1 020 (približ250 (približne)
ne)

2

Röntgenové trubice, predtransformátor a kabeláž

1 750 x 680 x 1 020 (približ245 (približne)
ne)

1

Varovanie
S röntgenovými trubicami sa musí narábať opatrne. Prenášajte a skladujte ich označené na
doručovacej prepravke, aby ste zabránili prasknutiu sklenenej žiarovky v dôsledku
mechanického otrasu. Vo všeobecnosti sa vyhnite mechanickým otrasom.
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12.3

Klasifikácia káblov

Všeobecné informácie
Nasledujúca tabuľka obsahuje podrobné informácie o typoch káblov, ktoré môžu vaše regulačné
orgány vyžadovať:
Výr. č.

Názov

49541

Kábel röntgenového riadiaceho panelu

49302-03

Súprava elektrických káblov 230 V
ET4 (sieť 3 x
stried.
2,5 qmm2)

600 V

PVC

49302-03

Súprava elektrických káblov Nedostup600 V
né
ET4 (PE 2,5
qmm)

Použité
napätie

Menovité Typ manapätie
teriálu

Certifikácia
UL

AWM Styles s Aplikovanie
certifikáciou
ExacTrac
UL

Klasifikácia

24 V jednosm.

250 V

CMX

Č.

Komunikácia

Trieda II

Č.

21098/2587

Zdroj napájania s poistkou, nízke
napätie

Trieda I

PVC

Č.

1015

Ochranné
uzemnenie

Č.

49302-03

Súprava elektrických káblov Nedostup600 V
ET4 (PE 16
né
qmm)

PVC

Č.

1015

Ochranné
uzemnenie

Č.

49073

Kábel KVM ET < 15 V

125 V

PVC

CMR

Č.

Komunikácia

Trieda II

49025A

Sériový predlžovací kábel
ET

< 15 V

30 V

PVC

Č.

2502

Komunikácia

Trieda II

49341-10

Dotykový Kábel VGA ET

< 15 V

30 V

PVC

Č.

20276/2990

Video

Trieda II

49342

Dátový dotyko< 15 V
vý kábel ET

300 V

PVC

Č.

2095

Komunikácia

Trieda II

49301-09

Dotykový na12 V jedpájací predlžonosm.
vací kábel ET

300 V

PVC

Č.

2464

Zdroj napájania, veľmi
Trieda II
nízke napätie

49202-6

Video kábel
ET

300 V

PVC

Č.

2464

Video

49367

USB adaptér
ET IR

49525-11A

Vysokonapäťový röntgenový 70 kV
kábel UL 11 m

< 15 V

< 15 V

Röntgenový
230 V
49526-26A statorový kábel
stried.
11 m

49545

ET Kábel výstražného
svetla

12 V jednosm.

PUR

Trieda II

150 V

PVC

CL2

Č.

Obvodový kábel s obmeTrieda II
dzeným napätím

75 kV

PVC

Č.

(E187096)

Vysokonapäťový röntgen

Č.

2839

Motorový pohon s poistkami, nízke
napätie

Trieda I

Č.

Obvodový kábel s obmeTrieda II
dzeným napätím

600 V

300 V

PVC

PVC

Č.

CL2P
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Výr. č.

Názov

Použité
napätie

Menovité Typ manapätie
teriálu

Certifikácia
UL

AWM Styles s Aplikovanie
certifikáciou
ExacTrac
UL

Klasifikácia

46133-01

Konzolový kábel ET

24 V jednosm.

250 V

PUR

CMX

Č.

Komunikácia

Trieda II

49776-10

Krížený (cross
over) kábel
RTM

< 15 V

250 V

PUR

CMX

Č.

Komunikácia

Trieda II

49776-10

Krížený (cross
over) kábel
RTM

< 15 V

250 V

PUR

CMX

Č.

Komunikácia

Trieda II

18562-37

Patch kábel
Cat 5E

< 15 V

125 V

PVC

Č.

2835

Sieťová komunikácia

Č.

47103

Patch kábel
CAT6 ET 40
m, čierny

< 15 V

125 V

PUR

Č.

Č.

Sieťová komunikácia

Č.

47104

Kábel recepto24 V jedrov plochých
nosm.
panelov ET

300 V

PUR

Č.

2464

Zdroj napájania, ELV

Trieda II

49842-11

Röntgenový
24 V jedHE a blokovací
nosm.
kábel 11 m

300 V

PVC

Č.

2464

Prepínač teploty trubíc,
dáta

Č.

49841-11

Röntgenový
400 V
statorový kábel
stried.
HSS 11 m

600 V

PVC

Č.

Č.

Napájací stator trubíc

Č.
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12.4

Zhrnutie vybavenia predbežnej inštalácie Elekta

12.4.1

Prehľad zdrojov napájania siete a blokovaní

Návrhy k inštalácii
Tento prehľad obsahuje návrhy ako splniť požiadavky systému ExacTrac z predchádzajúcich
kapitol. Miestne regulačné požiadavky a vaše konkrétne potreby môžu viesť k rôznym riešeniam
implementácie prepínania zdrojov napätia a vstupov a výstupov blokovania.
Nasledujúci diagram zobrazuje príklad elektrickej schémy pre zdroj napájania a obvody napájania
predbežnej inštalácie:
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Z obvodu
núdzového
vypnutia

Skrinka počítača

(**)

1.0

230 V
stried.

24 V jednosm.

ExacTrac
lúč spustený

Zapnuté

(****)

Röntgenový generátor 2.0a

400 V stried.
L1, L2, L3, N a G

Vypnuté

230 V stried.
L, N a G

Zapnuté

230 V
stried.

24 V jednosm.

Výstražné svetlá zákazníka
Röntgenový generátor zapnutý

ExacTrac
röntgenový generátor napájaný

(***)

①

Výstražné svetlá
zákazníka
Lúč zapnutý

D
LA

K
Í
R
P

Ochrana
pred prepätím
Typ 2/Trieda II

Fi
0,03 A

Pružný
kábel

Vypnuté

(*)

Fi
0,03 A

230 V stried.

prierez drôtu:
2,5 ... max. 16 mm²

F 50 A/50 Hz
pomalý

prierez drôtu:
max. 25 mm²

Pružný
kábel

Röntgen ExacTrac
v prevádzke

prierez drôtu:
1 mm²

F 16 A/50 Hz

prierez drôtu:
1 mm²

24 V jednosm.

prierez drôtu:
1 mm²

130
Výstražné svetlá zákazníka
Röntgen ExacTrac v prevádzke

Hviezdicová sieť TN

1.0

(*****)

(**)

Skrinka
počítača

ELEKTA
CITB-ET

①

Výstražné svetlá ochrannej bunky

230 V stried.

24 V jednosm.
230 V
stried.

Zhrnutie vybavenia predbežnej inštalácie Elekta
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① Dodané zákazníkom vrátane kabeláže do bodu pripojenia v skrinke počítača a röntgenového
generátora, plus 3 m.
(*) Odstávka elektriny nie je požiadavka pre inštaláciu systému ExacTrac. Zistite, či to miestne
nariadenia vyžadujú.
(**) ExacTrac môže tiež poskytnúť 12 V jednosm. signál. Možnosť použiť výstražné svetlá
ochrannej bunky namiesto výstražných svetiel systému ExacTrac.
(***) Možnosť pripojiť röntgenový generátor k výstražným svetlám ochrannej bunky.
(****) Voliteľný signál Lúč aktívny. Minimálna doba signálu môže byť prispôsobená.
(*****) Signál „Lúč aktívny“ vychádza zo skrinky počítača [1.0] a signál „Do not enter“/„Generator
energized“ („Nevstupovať“/„Generátor zapnutý“) z hlavného röntgenového generátora [2.0a]. Túto
schému musíte duplikovať pre každý signál výstražného svetla.
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12.4.2

Prehľad priemeru drôtov v uzemňovacích a funkčných kábloch Elekta

Návrhy k inštalácii
Tento prehľad obsahuje návrhy ako splniť minimálne požiadavky systému ExacTrac z
predchádzajúcich kapitol. Miestne regulačné požiadavky a vaše konkrétne potreby môžu viesť k
rôznym riešeniam implementácie priemeru drôtov prívodných vedení, káblov PE a káblov
blokovania. Musí byť poskytnutý kábel LAN pre vhodnú rýchlostnú triedu Ethernetu.

Veľkosti drôtov skrinky počítača lineárneho urýchľovača (Skrinka počítača mimo ochrannej bunky)
ExacTrac
röntgenový
generátor ExacTrac
napájaný lúč spustený

12 voltov

12 voltov

1 mm²

1 mm²

Multiplexný 3 x 1 mm²

Multiplexný 3 x 1 mm²

Zapnuté

Flexibilný

Skrinka
generátora

2.0b

Podlahová skrinka 2 Podlahová skrinka 1
2.1a

1.5

2,5 mm²

Flexibilný

Vypnuté

Zapnuté

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

2.0a

Napájacia rozvodná Napájacia rozvodná
skrinka v miestnosti skrinka riadiacej miestnosti

1.3

Vypnuté

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

Skrinka
generátora

16 mm²

L, N, G / 2,5 mm²

1.0

L, N, G / 2,5 mm²

Skrinka
počítača

16 mm²

16 mm²

K
Í
R
P
16 mm²

①

D
LA
2,5 mm²

Referenčná uzemňovacia tyč
Maximálne 3 m od
skrinky počítača

16 mm²

Multiplexný 6 x 1 mm²

Lineárny urýchľovač

L1, L2, L3, N, G / max. 25 mm²

1 mm²

12 voltov

230 V 400 V
L, N, G / min. 2,5 mm² / max. 16 mm²

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

16 mm²

Referenčná
uzemňovacia
tyč ochrannej bunky

Referenčná uzemňovacia tyč sa nachádza v miestnosti,
v ktorej je umiestnená skrinka počítača ET (1.0).
Prístupné na servisné účely.

Röntgen ExacTrac
v prevádzke

2.1b

Obrázok 49
① Dodané zákazníkom vrátane kabeláže (plus 3 m) do bodu pripojenia v skrinke počítača a
skrinke röntgenového generátora.
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Veľkosti drôtov skrinky počítača lineárneho urýchľovača (Skrinka počítača vo vnútri ochrannej bunky)
ExacTrac
röntgenový
generátor ExacTrac
lúč spustený
napájaný

230 V 400 V

Zapnuté

12 voltov

Multiplexný 3 x 1 mm²

Multiplexný 3 x 1 mm²

Zapnuté

Flexibilný

Vypnuté

Skrinka
generátora
2.0b

2.0a

Napájacia rozvodná Napájacia rozvodná
Podlahová
skrinka v miestnosti skrinka riadiacej miestnosti skrinka 2
1.3

12 voltov

Skrinka
generátora

16 mm²

1.0

L, N, G / 2,5 mm²

Skrinka
počítača

L, N, G / 2,5 mm²

16 mm²

Flexibilný

K
Í
R
P
16 mm²

①

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

D
A
L
Vypnuté

2,5 mm²

Referenčná uzemňovacia tyč
Maximálne 3 m od skrinky
počítača

16 mm²

Multiplexný 6 x 1 mm²

Lineárny urýchľovač

L1, L2, L3, N, G / max. 25 mm²

1 mm²

L, N, G / min. 2,5 mm² / max. 16 mm²

12 voltov

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

1 mm²

Výstražné
svetlá
ochrannej
bunky

2.1a

1.5

2,5 mm²

Referenčná uzemňovacia
tyč ochrannej bunky

1 mm²

Röntgen ExacTrac
v prevádzke

Podlahová
skrinka 1
2.1b

Obrázok 50
① Dodané zákazníkom vrátane kabeláže (plus 3 m) do bodu pripojenia v skrinke počítača a
skrinke röntgenového generátora.
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Uzemňovacia tyč

Spínač
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12.4.3

Zdroj napájania generátora (Rozvodná skrinka)

Plán vedenia v rozvodnej skrinke
Mali by ste dodať rozvodnú skrinku a priviesť zdroj napájania (5 vedení: L1, L2, L3, N, PE) do
generátora. Kábel by mal dosiahnuť na spodok generátora s rezervou 3 m a prierez by nemal
presiahnuť 35 mm² (4 AWG).
POZNÁMKA: Rozvodná skrinka nie je nevyhnutnou súčasťou pre prevádzku generátora a
systému pre nastavenie polohy pacienta. Avšak z dôvodov elektrickej bezpečnosti, vzťahujúcich
sa miestnych nariadení a pohodlia pri práci sa inštalácia rozvodnej skrinky dôrazne odporúča.
Nasledujúci obrázok zobrazuje vzorový plán vedenia v rozvodnej skrinke podľa nemeckých
nariadení. Návrh rozvodnej skrinky môže byť upravený tak, aby spĺňal miestne nariadenia:
L1
L2
L3
N
PE
F1
F2
K1
0,03 A.

F3

N

PE

L1 L2 L3 N PE X1

S0

Generátor

Obrázok 51

F1: Poistky generátora
Poistky generátora F1 sú súčasťou inštalácie v budove a sú namontované v rozvodnej skrinke.
Poistky sú malé v porovnaní s prevádzkovým prúdom a prevádzkovým výkonom. To môže
odporovať priemeru prierezu elektrických káblov vybraných pre požadovaný odpor zdroja
napájania.
POZNÁMKA: Röntgenové generátory môžu tento silný prúd zniesť iba krátky čas.
Sieťový zdroj

Pomalá poistka A

380/400 V

50

420/440/480 V

50
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Zdroj napájania generátora (Rozvodná skrinka)

Sieťový zdroj

Pomalá poistka A

208/220 V

100

F2: Riadiaca poistka
Riadiaca poistka F2 je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaná v rozvodnej skrinke.
Pomocný obvod na riadenie hlavného kontaktora musí byť chránený poistkou 10 A alebo ističom.

S0: Inštalačný spínač/Spínač núdzového vypnutia
Inštalačný spínač je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaný v rozvodnej skrinke.
POZNÁMKA: Spínač musí byť namontovaný v blízkosti riadiacej konzoly generátora.

K1: Hlavný kontaktor
Hlavný kontaktor je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaný v rozvodnej skrinke.
Pre dvojitý generátor EDITOR HFe sa odporúča jeden kontaktor 63 A s pomocným kontaktom a
cievkou.

F3: Uzemnený istič riadený prúdom
Prúdový chránič je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaný v rozvodnej skrinke.
Pre dvojitý generátor EDITOR HFe sa odporúča jeden/jednosm. ELCB (uzemnený istič) prúdový
chránič so zvodovým prúdom 30 mA.
Sieťový zdroj

ELCB

380/400 V

63 A.

420/440/480 V

63 A.

208/220 V

100 A.

N: Hlavná tyč neutrálneho bodu
Hlavná tyč neutrálneho bodu je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaná v rozvodnej
skrinke.

PE: Hlavná bezpečnostná uzemňovacia tyč
Hlavná bezpečnostná uzemňovacia tyč je súčasťou inštalácie v budove a je namontovaná v
rozvodnej skrinke.

X1: Transferná svorkovnica
Prierez elektrického kábla ktorý spája rozvodnú skrinku a röntgenový generátor nesmie prekročiť
35 mm², kvôli veľkosti vstupných terminálov na pripojovacom paneli generátora. Odporúča sa
použiť jemné drôtené lano s káblovými koncovkami.
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12.5

Typy sietí pre zdroj elektriny

Všeobecné informácie

C

B

A

D

TROJVLÁKNOVÝ

E

TROJFÁZOVÝ HVIEZDICOVÝ
ŠTVORVLÁKNOVÝ
NEUZEMNENÝ NEUTRÁL

G

F

DVOJFÁZOVÝ HVIEZDICOVÝ
TROJVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ NEUTRÁL

K

TROJFÁZOVÝ OTVORENÝ DELTOVÝ
ŠTVORVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ STREDOVÝ BOD FÁZY

L
JEDNOFÁZOVÝ
TROJVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ STREDOVÝ BOD

N

TROJFÁZOVÝ DELTOVÝ
TROJVLÁKNOVÝ

J

H
TROJFÁZOVÝ DELTOVÝ
ŠTVORVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ STREDOVÝ BOD FÁZY

TROJFÁZOVÝ HVIEZDICOVÝ
TROJVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ NEUTRÁLNY BOD

TROJFÁZOVÝ HVIEZDICOVÝ

TROJFÁZOVÝ HVIEZDICOVÝ
ŠTVORVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ NEUTRÁL

TROJFÁZOVÝ OTVORENÝ DELTOVÝ
ŠTVORVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ UZOL FÁZY

M
JEDNOFÁZOVÝ
DVOJVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ KONIEC FÁZY

JEDNOFÁZOVÝ
DVOJVLÁKNOVÝ
NEUZEMNENÝ NEUTRÁL

P
V

AV

JEDNOVLÁKNOVÝ
UZEMNENÝ VRATNÝ (SWER)

jednosm.
TROJVLÁKNOVÝ

Obrázok 52
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Politika IT, Šetrič obrazovky Elekta

12.6

Politika IT, Šetrič obrazovky Elekta

Všeobecné informácie
S možnými nastaveniami IT politiky nemocnice treba pracovať opatrne. Šetrič obrazovky, režim
spánku a uzamknutie obrazovky musia byť vypnuté. Tieto nastavenia sú občas nastavené cez
skupinovú politiku IT oddelenia vašej nemocnice a preto nie sú dostupné cez pracovnú stanicu
ExacTrac.
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13 KONTROLNÝ ZOZNAM
PREDBEŽNEJ INŠTALÁCIE
13.1 Podlahové skrinky
Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

1

Podlahové skrinky

1.1

Označenie výklenku na pod4.1.2
lahe

1.2

Vyhĺbenie výklenku

4.1.2

1.3

Dno výklenku musí byť vyrovnané a nie hlbšie než 33
cm

4.1.2

1.4

Zoraďte a zarovnajte podlahové skrinky

4

1.5

Pripevnite podlahové skrinky k zemi. Brainlab NEPOSKYTUJE kotvy

4

1.6

Nainštalujte privádzače (aspoň 100 mm vnútorný priemer, vonkajší priemer maximálne 130 mm, najlepšie
neohybné PVC rúry) od
4
podlahových skriniek ku káblu cez zadnú stenu ochrannej bunky --> pripojenie ku
generátoru

1.7

Nalievanie betónu

4

1.8

Hotová podlaha

4

1.9

Zodpovedný
Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

Skladovanie hliníkových krytov podlahových skriniek do 4
záverečnej inštalácie
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Záverečné kryty sú počas
inštalácie systému uskladnené. Musia byť skladované
na bezpečnom mieste až do
ich inštalácie tímom Brainlab.
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Stropné držiaky

13.2

Stropné držiaky

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

2

Stropné držiaky

Kapitola

2.1

Zaznačte polohu kotv na
strope.

5.2

2.2

Odstráňte prekážky/poskytnite alternatívne platformy
na ukotvenie.

5

2.3

Dodajte kotvy.

5.2

2.4

Zostavte a upevnite stropné
držiaky:
Úchytka IR kamery; 200 kg.

5.3

2.5

Zostavte a upevnite stropné
držiaky:
Úchytky plochých panelov
(x2); 200 kg.

5.3

2.6

Pripevnite upínacie uholníky
oceľového lana (x 4); konfi- 5.3
gurácia L.

2.7

Zostavte a upevnite stropné
držiaky.

2.8

Zostavte a upevnite úchytku
obrazovky na stene; 10 kg
5.5
alebo ramena obrazovky na
strope; 400 kg.

2.9

Zostavte a upevnite rozvodnú skrinku v miestnosti; 6
kg.

5.6

2.10

Upevnite rozvodnú skrinku
riadiacej miestnosti; 6 kg.

6.1

2.11

Zostavte a upevnite výstražné svetlá Brainlab (1 kg) a/
8.6.2
alebo výstražné svetlá zákazníka.

2.12

Zákazník alebo dodávateľ
musí podpísať písomné „Vyhlásenie o zhode“ o upevnení všetkých stropných úchytiek a podlahových skriniek 11
v súlade s jednotlivými
miestnymi nariadeniami a
parametrami predbežnej inštalácie Brainlab.
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Zodpovedný
Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

Dodávateľ musí dodať vhodné kotvy, ktoré budú držať
váhu stropných držiakov.

5.3

Vyhlásenie o zhode dodávateľa je povinné pre dokončenie akceptačných protokolov.
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Názov nemocnice a adresa:
Úloha

Zoznam úloh

2

Stropné držiaky

Dátum:
Zodpovedný
Kapitola

2.13

Prispôsobte falošný strop
novým penetráciám (zo
stropných držiakov).

5.1.1

2.14

V prípade, že vzdialenosť
medzi betónovým a falošným stropom nie je dostatočná na úplné zakrytie
stropných úchytiek ExacTrac (< 15 cm), je zákazník
zodpovedný za dodanie
vhodného krytu.

5.1.1

2.15

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

Skladovanie kabeláže Brain12.1
lab do záverečnej inštalácie.
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Konečná poloha závesného
vybavenia Brainlab nemôže
byť presná do konca inštalácie. Falošný strop musí byť
po dokončení inštalácie
Brainlab prispôsobený.

Dátové káble Brainlab sú
doručené spolu so stropnými držiakmi. Musia byť skladované na bezpečnom mieste až do ich inštalácie alebo natiahnutia.
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Elektrická infraštruktúra

13.3

Elektrická infraštruktúra

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:
Úloha

Zoznam úloh

3

Elektrická infraštruktúra

Dátum:
Zodpovedný
Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

3.1

Dodajte rozvodnú skrinku
napájania.

7 a 12.4

Pred inštaláciou

Vaša rozvodná skrinka napájania musí dodávať energiu a ak je to možné, aj požadované signály do zariadenia ExacTrac. Obvod vypínania/zapínania by vám
mal umožniť bezpečne zapnúť a vypnúť zariadenie.

3.2

Dodajte UPS pre systém
ETX.

7

Pred inštaláciou

V prípade, že je elektrické
vedenie nemocnice nestabilné.

Pred inštaláciou

Poskytnutím schém budúcej
rozvodnej skrinky napájania
môže Brainlab garantovať
ak sú požiadavky na systém
ExacTrac splnené.

3.3

Poskytnite schémy rozvodnej skrinky napájania.

3.4

Poskytnite elektrické vedenie pre zariadenie ExacTrac:
Generátor: 35 kVA (35 kVA
nominálny s vrcholom 75
7.1
kVA počas ožiarenia (0,2
ms)) a počítačová skrinka: 5
kVA.

Pred inštaláciou

3.5

Potvrďte, že hviezdicová TN
7.1 a 12.5
je dostupná.

Pred inštaláciou

3.6

Potvrďte, že maximálne obmedzenie vedenia sa nachádza v nasledujúcej špecifikácii: +5 % / -10 % @
400 V.

7.1

Pred inštaláciou

3.7

Dodajte flexibilný elektrický
kábel s tromi fázami + neutrál N + uzemňovacie PE,
50/60 Hz; maximálny prierez
35 mm2 (AWG 4) na spodok
röntgenového generátora s
minimálnou rezervou 2 m.
7.1
Zvoľte napätie:
• 400 voltov,
• 420 voltov,
• 208 voltov alebo
• Iné.

Pred inštaláciou

3.8

Potvrďte, že maximálne obmedzenie vedenia sa nachádza v nasledujúcej špecifikácii: 200 V, 220 V, 230
V, 240 V (každý ± 5 %).

Pred inštaláciou

142

7 a 12.4

7.2
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Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Zodpovedný

3

Elektrická infraštruktúra

3.9

Dodajte flexibilný elektrický
kábel s jednou fázou + neutrál N + uzemňovacie PE,
50/60 Hz; prierez 2,5 mm2
(AWG 14) do 16 mm2 (AWG
6) na spodok röntgenového
generátora s minimálnou re7.2
zervou 2 m.
Zvoľte napätie:
• 240 voltov,
• 230 voltov,
• 120 voltov alebo
• Iné.

Pred inštaláciou

3.10

Z bezpečnostných dôvodov:
Je nutné nainštalovať izolá- 7.2 a 12.4
tor blízko skrinky počítača.

Pred inštaláciou

3.11

Z bezpečnostných dôvodov:
Je nutné nainštalovať izolá- 7.1 a 12.4
tor blízko röntgenového generátora.

Pred inštaláciou

3.12

Pripojenie elektrického vedenia do skrinky počítača a
röntgenového generátora
musí byť vykonané vašim
elektrikárom s pomocou
technika Brainlab.

7

Počas inštalácie

3.13

Referenčná tyč PEQ: Bude
nainštalovaná zákazníkom
blízko röntgenového generátora alebo skrinky počítača, pripojte všetky uzemňovacie káble Brainlab.

7.4

Pred inštaláciou

3.14

Kábel PEQ 16 mm2 medzi
referenčnou tyčou PEQ a
skrinkou počítača.

7.3 a 7.4

Pred inštaláciou

3.15

Kábel PEQ 16 mm² medzi
referenčnou tyčou PEQ a
skrinkou počítača.

7.3 a 7.4

Pred inštaláciou

3.16

Blokovanie dverí: Dodajte
možný voľný kontakt pri
dverách. Kabeláž od dverového kontaktu do skrinky
počítača (voliteľné).

8.1

Pred inštaláciou

Rezerva minimálne 2 m

3.17

Núdzové zastavenie: Poskytnite normálny uzatvorený kontakt. Ak je stlačené
akékoľvek núdzové tlačidlo,
kontakt musí byť otvorený.
Kabeláž do skrinky počítača.

8.1 a 8.2

Pred inštaláciou

Rezerva minimálne 2 m

Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník
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Elektrické vedenie medzi
izolátorom a röntgenovým
generátorom a skrinkou počítača musí byť flexibilné s
rezervou aspoň 2 m.
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Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Kedy

Komentáre

3

Elektrická infraštruktúra

3.18

Použitie systému ExacTrac:
Skrinka počítača ExacTrac
poskytuje voľný napäťový
kontakt, ktorý sa uzavrie,
keď je systém ExacTrac v
8.6
režime röntgenového snímania. Voliteľné: môže byť
poskytnutý 12 V signál, keď
je systém ExacTrac v režime röntgenového snímania.

Pred inštaláciou

Je zodpovednosťou zákazníka poskytnúť a nainštalovať signálne svetlo a naň sa
vzťahujúci zdroj napájania a
kabeláž s minimálnou rezervou 2 m.

3.19

ExacTrac režim Lúč aktívny: Generátor ExacTrac poskytuje voľný napäťový kontakt, ktorý je počas režimu
8.8
aktívneho lúča zatvorený.
Signál môže byť predĺžený
na maximálne trvanie 5 s.

Pred inštaláciou

Je vašou zodpovednosťou
poskytnúť a nainštalovať
signálne svetlo a naň sa
vzťahujúci zdroj napájania a
kabeláž s minimálnou rezervou 2 m.

3.20

Generátor ExacTrac zapnutý: Generátor ExacTrac poskytuje voľný napäťový kon8.7
takt, ktorý je uzavretý, keď
je röntgenový generátor zapnutý.

Pred inštaláciou

Je zodpovednosťou zákazníka poskytnúť a nainštalovať signálne svetlo a naň sa
vzťahujúci zdroj napájania a
kabeláž s minimálnou rezervou 2 m.

3.21

Signál lineárneho urýchľovača Lúč aktívny: Normálny
uzavretý kontakt pripojený k
červenému svetlu ochrannej
8.1
bunky. Relé kontakty sú
otvorené, keď je červené
svetlo zapnuté. Kabeláž do
skrinky počítača.

Pred inštaláciou

Rezerva minimálne 2 m

3.22

Signál lineárneho urýchľovača Beam off (lúč vypnutý):
Normálny uzavretý kontakt
pripojený k zelenému svetlu
8.1
ochrannej bunky. Relé kontakty sú otvorené, keď je zelené svetlo zapnuté. Kabeláž do skrinky počítača.

Pred inštaláciou

Rezerva minimálne 2 m

3.23

Núdzové vypnutie: Ak je
stlačené akékoľvek núdzové
tlačidlo, napájanie systému 8.1 a 8.3
ExacTrac musí byť prerušené.

Pred inštaláciou

Je zodpovednosťou zákazníka objasniť, ak miestne
nariadenia vyžadujú núdzové vypnutie a či sa núdzové
vypnutie vzťahuje na röntgenový generátor, skrinku počítača, alebo oboje.

3.24

Všetky signálne káble musia
byť vybavené multiplexným
8
káblom s maximálnym prie2
rezom 1 mm .

Pred inštaláciou

Rezerva minimálne 2 m

3,25

Poskytnite štandardnú elektrickú zástrčku 230 V blízko
skrinky počítača.

Pred inštaláciou

Na účely údržby.
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Zodpovedný
Kapitola

Brainlab

Zákazník
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Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Zodpovedný

3

Elektrická infraštruktúra

3.26

Natiahnite káble Brainlab do
3.4
správnych pozícií.

3.27

Zákazník ALEBO dodávateľ
musí podpísať „Vyhlásenie o
zhode“ pre inštaláciu elektrického zariadenia v súlade
11
s jednotlivými miestnymi nariadeniami a parametrami
predbežnej inštalácie Brainlab.

Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník
Pred inštaláciou
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Obvody

13.4

Obvody

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

4

Obvody

Kapitola

4.1

Zo skrinky počítača do plochých panelov.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.2

Zo skrinky počítača do kamery IR.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.3

Zo skrinky počítača do rozvodnej skrinky v miestnosti.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.4

Zo skrinky počítača do rozvodnej skrinky riadiacej
miestnosti.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.5

Zo skrinky počítača do výstražných svetiel.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.6

Zo skrinky počítača do lineárneho urýchľovača.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.7

Zo skrinky počítača do röntgenových generátorov.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.8

Z röntgenových generátorov
do zodpovedajúcej röntge3.4.2
novej trubice.

Pred inštaláciou

4.9

Z röntgenových generátorov
do plánovanej lokality chla- 3.4.2
diaceho zariadenia.

Pred inštaláciou

4.10

Z plánovaného chladiaceho
zariadenia do každej podlahovej skrinky.

3.4.2

Pred inštaláciou

4.11

Z rozvodnej skrinky v miest3.4.2
nosti do plochých panelov.

Pred inštaláciou

4.12

Z rozvodnej skrinky v miestnosti do obrazovky v miest- 3.4.2
nosti.

Pred inštaláciou
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Zodpovedný
Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

Elektrické a signálne vedenie.
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13.5

Logistika

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Zodpovedný

5

Logistika

5.1

Dohodnutá oblasť doručenia.

5.2

Cesta doručenia je bez prekážok.

Pred
predbežnou inštaláciou

5.3

Bezpečnosť informovaná.

Pred
predbežnou inštaláciou

5.4

Skladovacia miestnosť zabezpečená do inštalácie.

Pred
predbežnou inštaláciou

5.5

Úložný priestor pre príslušenstvo systému ExacTrac.

Pred
predbežnou inštaláciou

5.6

Zaistené zozbieranie prázdnych balení.

Pred
predbežnou inštaláciou

5.7

Umiestnite skrinku počítača
a röntgenový generátor na
miesto inštalácie.

Počas inštalácie

Kapitola

12.2

3.2 a 12.2

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník
Pred
predbežnou inštaláciou
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Integrácia lineárneho urýchľovača a TPS

13.6

Integrácia lineárneho urýchľovača a TPS

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Zodpovedný

6

Integrácia lineárneho urýchľovača a TPS

Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

6.1

Zaistite podporu systémov
Elekta alebo Varian a integráciu požadovaných položiek systému ExacTrac s lineárnym urýchľovačom.

6.2

Informujte spoločnosť Brainlab o použitých systémoch
R&V a TPS so systémom
ExacTrac.

Pred
predbežnou inštaláciou

6.3

Zariaďte, aby administrátor
TPS podpory nastavil uzly
import-export systému DICOM.

Počas inštalácie

6.4

Skontrolujte kompatibilitu
medzi hornou časťou stola
Brainlab a imobilizačnými
zariadeniami tretích strán.

Zákazník by si to mal overiť
Pred
s výrobcami imobilizačného
predbežzariadenia tretích strán a vynou inštažiadať potrebné zmeny v syláciou
stéme indexov.

6.5

Vyrovnajte lasery a predné
ukazovadlo.

Pred
predbežnou inštaláciou
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9 a 10.1

Počas inštalácie

Na inštaláciu systému ExacTrac sa vyžaduje správne
zarovnanie lasera a ukazovadla.
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13.7

Kontrolný zoznam IT

Kontrolný zoznam predbežnej inštalácie
Názov nemocnice a adresa:

Dátum:

Úloha

Zoznam úloh

Zodpovedný

7

IT

7.1

Nainštalujte sieťovú zástrčku RJ 45 najďalej 2 m od 9
skrinky počítača.

Pred inštaláciou

7.2

Poskytnite externý server na
umiestnenie zložky pacienta 9
ExacTrac.

Pred inštaláciou

Kapitola

Brainlab

Kedy

Komentáre

Zákazník

7.3

Vyplňte dotazník predbežnej
inštalácie a pošlite ho spoločnosti Brainlab.

7.4

Otvorte porty vo firewall na
sprístupnenie podpory na
diaľku (iHelp).

9

Pred inštaláciou

7.5

Uistite sa, že IT administrátor je dostupný a môže integrovať pracovné stanice
9
ExacTrac do siete nemocnice.

Počas inštalácie

7.6

Dodanie internetového pripojenia v riadiacej miestnosti na účely údržby (voliteľné).

Pred inštaláciou

Pred inštaláciou

Zákazník musí poslať vyplnený IT dotazník predbežnej
inštalácie spoločnosti Brainlab na skontrolovanie aspoň
štyri týždne pred začiatkom
inštalácie.

PODPISY
___________________________________

___________________________________

Zástupca zákazníka

Dátum

___________________________________

___________________________________

Zástupca Brainlab

Dátum
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