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ALGEMENE INFORMATIE

1.1

Contactgegevens

Support
Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:
Regio

Telefoon en fax

E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazilië

Tel. (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VK

Tel. +44 1223 755 333

Spanje

Tel. +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s

Tel. +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa

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

Japan

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

support@brainlab.com

Locatie coördinatie
U kunt contact opnemen met het team voor locatie coördinatie via:
• rt.coordination@brainlab.com
of
• us.rt.coordination@brainlab.com (alleen voor klanten uit de VS)

Feedback
Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Duitsland
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1.2

Wettelijke informatie

Auteursrecht
Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Informatie over octrooien
Dit product wordt mogelijk gedekt door een of meerdere octrooien of aangevraagde octrooien. Ga
voor informatie naar: https://www.brainlab.com/patent/

Handelsmerken Brainlab
• ExacTrac® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Handelsmerken die niet van Brainlab zijn
• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® en PerfectPitch® zijn gedeponeerde handelsmerken van
Varian Medical Systems, Inc.
• Exact® is een gedeponeerd handelsmerk van Varian Medical Systems, Inc.

CE-markering
• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de richtlijn van de Europese raad 93/42/EEG, de Richtlijn medische hulpmiddelen (MDD, Medical Device Directive).
• Overeenkomstig de regels vastgesteld door de richtlijn Medische hulpmiddelen
is ExacTrac een product van klasse IIb.
OPMERKING. De geldigheid van de CE-markering kan alleen worden bevestigd voor door
Brainlab geproduceerde producten.

Verkoop in de VS
Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

Electronic Product Radiation Control (EPRC)-programma (uitsluitend Verenigde Staten)
Volgens de productclassificatie voor medische apparaten van de FDA "Center for Devices and
Radiological Health", wordt ExacTrac gedefinieerd als een stralingstherapiesysteem met geladen
deeltjes (productcode IYE).
Op basis van 21 CFR (Code van de Federale Regelgeving, titel 21) van de CDRH, is er geen
prestatiestandaard van toepassing en zijn Algemene Radiologische Gezondheidsvereisten van
toepassing (21 CFR 1000-1005).
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Afvalverwerkingsrichtlijnen
Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving.
Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:
www.brainlab.com/sustainability
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1.3

Symbolen

Waarschuwingen
Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten
Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen
OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips.

Hardwaresymbolen
Symbool

Beschrijving
Type B toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die normaal gesproken niet geleidend zijn
en onmiddellijk kunnen worden losgemaakt van de patiënt.
Let op
OPMERKING. De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing raadplegen voor belangrijke waarschuwingsinformatie, zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen,
die om diverse redenen niet op het medische hulpmiddel zelf kunnen worden weergegeven.

Serienummer van fabrikant

Referentie-/artikelnummer
OPMERKING. Verwijst naar het productnummer van Brainlab.

Productiedatum
OPMERKING. De datum wordt conform ISO 8601 aangeduid als JJJJ-MM-DD.

Fabrikant

Krachtens de Amerikaanse wetgeving mag dit apparaat uitsluitend door of in opdracht van een arts worden aangeschaft
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Symbool

Beschrijving
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
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1.4

Beoogd gebruik

Gebruiksindicaties
De ExacTrac is bedoeld als hulpmiddel voor het nauwkeurig positioneren van patiënten binnen de
behandelingsbundel van een medische accelerator voor stereotactische radiochirurgie of
radiotherapeutische procedures bij de behandeling van laesies, tumoren en aandoeningen in het
lichaam waarvoor een bestralingsbehandeling is geïndiceerd. De ExacTrac kan ook worden
gebruikt om de positie van de patiënt tijdens de behandeling te bewaken.

Beoogde gebruiker
Het apparaat wordt door professionals gebruikt. Het systeem mag uitsluitend worden gebruikt
door medisch personeel dat de juiste training voor deze toepassing heeft doorlopen, zoals:
Functie

Opleiding

Acties

Radiologisch laborant

Opleiding, training

Hoofdworkflow

Bestralingsoncoloog/-arts

Afgestudeerd arts

Goedkeuring fusie, initialisatie patient

Medisch fysicus/fysicus

Gepromoveerd als
medisch fysicus

Systeemkwaliteitsborging, gegevensverwerking

(Deze classificatie is afhankelijk van de in het betreffende land geldende vereisten/regelgeving en
kan afwijken van de hierboven genoemde classificaties.)
Waarschuwing
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind
medisch personeel worden bediend.

Informatie voorafgaand aan de installatie
Het wordt sterk aangeraden om dit document te lezen voorafgaand aan de installatie van het
hoofdsysteem. De klant is verantwoordelijk voor het voltooien van alle voorwerk-/
voormontagestappen om te zorgen voor een eenvoudige en tijdige installatie van het systeem.
Het is bovendien erg belangrijk dat u Brainlab voorziet van alle informatie betreffende de
elektrische en ruimtelijke omstandigheden van het ziekenhuis.
Aan het einde van het document vindt u een checklist die u kunt gebruiken om te zorgen dat aan
alle vermelde vereisten wordt voldaan.
Als een onderaannemer de benodigde voorwerk-/voormontagestappen uitvoert, is de klant ervoor
verantwoordelijk dat de onderaannemer alle informatie, inclusief alle waarschuwingen,
voorafgaand aan de installatie ontvangt.
Houd er rekening mee dat niet alle onderdelen en items die in dit document worden beschreven
bij elk geïnstalleerd systeem horen. Neem contact op met de klantenservice van Brainlab voor
informatie of als niet aan alle beperkingen kan worden voldaan.

Bekende contra-indicaties
Waarschuwing
Straling benodigd voor beeldvorming en therapeutische bestraling kan mogelijk negatieve
interactie hebben met actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en actieve medische
hulpmiddelen die op het lichaam worden gedragen. Neem contact op met de fabrikant van
dergelijke hulpmiddelen voor meer informatie en controleer of het hulpmiddel na de
bestraling goed werkt.
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Beoogde gebruiksomgeving
De ExacTrac is uitsluitend bestemd voor gebruik in professionele gezondheidszorginstellingen.

Hardware voorzichtig hanteren
De systeemonderdelen en accessoire-instrumenten bestaan uit precieze mechanische
onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om.

Plausibiliteitsbeoordeling
Waarschuwing
Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt, de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.
Waarschuwing
Dit apparaat mag niet worden gewijzigd.
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1.5

Documentatie

Beoogde gebruikers
Deze handleiding voor planning op de locatie is bedoeld als referentie en voor een effectieve
en juiste implementatie van de ExacTrac in combinatie met een lineaire versneller. Deze
handleiding is geschreven voor klanten (in het bijzonder klanten die een ExacTrac-systeem
hebben gekocht of dit van plan zijn), evenals alle leden van de klinische, bouwkundige, structurele
en consultingteams die betrokken zijn bij de planning en implementatie van het ExacTracsysteem, of delen ervan.
Deze handleiding dient te worden gegeven aan alle relevante partijen aan het begin van het
planningproces en tot in detail te worden uitgelegd. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig
door en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het systeem voorafgaand aan de planning van
de implementatie ervan.
Deze handleiding voor planning op de locatie bevat belangrijke informatie over de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle betreffende partijen evenals een uitgebreide
beschrijving van de installatie. Let vooral op de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in
deze handleiding worden gegeven.

Het lezen van gebruikershandleidingen
In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.
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2

SYSTEEMOVERZICHT

2.1

Inleiding

Verantwoordelijkheid van de klant
Alle structurele voorbereidingen, zoals versteviging en/of versterking voor aan het plafond
gemonteerde onderdelen, plafonds, bovenbouw of andere gerelateerde voorwerpen, zijn de
verantwoordelijkheid van de klant.
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2.2

Belangrijke technische kenmerken

Infraroodonderdelen
De infraroodonderdelen bestaan uit het volgende:
• Aan plafond gemonteerd infrarood- en videocamerasysteem.
• Aan wand gemonteerde touchscreenmonitor (standaard).
• Werkplaats in bedieningsruimte met monitor, toetsenbord en muis.
• Computerrek voor computer, voedingen, elektrische beveiligingsapparatuur,
besturingelektronica en overtollige kabels (ExacTrac-computerkast).

Röntgenonderdelen
De röntgenonderdelen bestaan uit het volgende:
• Twee röntgenbuizen die verzonken in de vloer van de ruimte van de lineaire versneller zijn
geplaatst.
• Twee aan het plafond gemonteerde amorfe siliconendetectoren (vlakke ExacTracbeelddetectoren).
• ExacTrac-console.
• Dubbele 65 kW röntgengenerator met geïntegreerde transformatoreenheid.

Aanvullende onderdelen TrueBeam
Sommige optionele onderdelen zijn:
• Aan plafond gemonteerde touchscreenmonitor voor comfortabele bediening (optioneel, de
oplossing met wandmontage is de standaardoptie).
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3

SPECIFICATIES LOCATIE

3.1

Inleiding

Achtergrond
Het ExacTrac-systeem mag uitsluitend in een bunker voor medische radiotherapieversnellers met
een stabiele fundering worden geïnstalleerd. Beperk trillingen tot een minimum omdat deze de
nauwkeurigheid van het trackingsysteem beïnvloeden.
Het ExacTrac-systeem is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen waar sprake is van
explosiegevaar. Ook mag het systeem niet in de nabijheid van brandbare materialen, zoals
vluchtige anesthetica, reinigingsmiddelen of endogene gassen, worden geplaatst. Volg lokale
regelgeving om de vorming van explosieve gasmengsels tijdens gebruik en reiniging te
voorkomen.
Zorg dat het trackingvolume van het ExacTrac-infraroodcamerasysteem niet wordt beperkt/
aangepast door andere apparaten nadat het ExacTrac-systeem is geaccepteerd.
Installeer de plafondbeugel en apparaatbeugel niet in de directe luchtstroom van een
airconditioning of verwarmingssysteem.
Blootstelling aan hoog-energetische neutronstraling kan leiden tot terugkerende storingen
en permanente beschadiging van computerhardware en elektronische onderdelen. Voor
locaties waar patiënten worden behandeld met energieën van 10 MV of meer: plaats de
computerkast niet in de behandelkamer omdat hij niet geschikt is voor blootstelling aan
hoog-energetische neutronstraling.
Het systeem mag niet worden blootgesteld aan een vochtige omgeving. Vocht kan het
systeem vernietigen en kan leiden tot kortsluitingen.
Waarschuwing
Installeer geen van de elektronische onderdelen die in deze handleiding voor planning op
de locatie worden beschreven (bijvoorbeeld monitors, kasten, waarschuwingslampjes,
verdeelkasten) in het gebied van de primaire bundel van de lineaire versneller.
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Richtlijnen voor opslag en gebruik

3.2

Richtlijnen voor opslag en gebruik

Algemene informatie
Opslag en gebruik van de ExacTrac dient plaats te vinden volgens de onderstaande tabellen.
OPMERKING. Als delen van het systeem in water staan of als er water is gemorst over delen van
het systeem (zoals de röntgengenerator), moet u het systeem en de generator uitschakelen en
Brainlab Support informeren.

Opslagcondities
Specificatie

Opslagcondities

Omgevingstemperatuur

-10 °C tot 50 °C

Vochtigheid

15% tot 90%, niet-condenserend

Luchtdruk

700 hPa tot 1.060 hPa

Gebruiksomstandigheden

18

Specificatie

Gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur

10 °C tot 40 °C

Vochtigheid

10% tot 75%, niet-condenserend

Luchtdruk

795 hPa tot 1.060 hPa
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3.3

Overzicht Varian TrueBeam-behandelkamer

Voorbeeldopstelling
De voornaamste ExacTrac-onderdelen en posities in de bunker hebben een speciaal genummerd
label voor verdere referentie.
De volgende afbeelding toont een overzicht van de belangrijkste systeemonderdelen in een
behandelkamer (diagram niet op schaal):
Dubbele
röntgengenerator

Waterkoelsysteem

Standaard en gantry

Noodstop

0.0

2.0a

Vloerbehuizing met
röntgenbuis (links)
2.1a

2.0b

Vloerbehuizing met
röntgenbuis (rechts)

2.2a

2.1b

2.2b

Lasers

15°

Isocentrum

Vlakke beeld
detector (links)

Primaire bundel

L

2.3b

L

Vlakke beeld
detector (rechts)
2.3a

Behandelingstafel
Aan muur bevestigde
touchscreenmonitor
(standaard)
1.2

0.1

IR- en video
camerasysteem

Max. radius 2.900
EXACT tafelblad
met voetextensie

1.1

Aan het plafond
bevestigde
touchscreenmonitor
(optioneel)

L

1,2

3.0

Stroomverdeelkast
in behandelruimte

Röntgen
waarschuwingslampje

1.3

2.5b

ExacTrac-console

Netstekker
(voor Roboticsoplader)

Nood UIT

2.4

Nood UIT

Netwerkstekker
(geleverd door
ziekenhuis)
Röntgen
waarschuwingslampje
2.5a

Werkruimte
bedieningsruimte
Stroomverdeelkast
in bedieningsruimte

4,0
1.6

Computerkast
1.5

Werkplaats in bedieningsruimte

1.0

Afbeelding 1
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3.4

Bekabeling

Informatie betreffende bekabeling
Plaats alle onderdelen op zo’n manier dat u de kortst mogelijke kabel kunt gebruiken.
Bepaal de correcte lengte van het netsnoer voor de röntgenbuis die nodig is om de
röntgengenerator aan te sluiten op de röntgenbuizen. Reken een extra 3 m voor de bekabeling in
de röntgengenerator en de computerkast om te voorkomen dat er te veel spanning ontstaat
tussen de kabels en de circuitpunten.
In de meeste ziekenhuizen is leidingwerk nodig voor de ExacTrac-kabels vanwege wet- en
regelgeving van ziekenhuizen en lokale overheden. Hieronder vindt u een tabel met de vereisten
voor dit leidingwerk.
OPMERKING. Brainlab vereist niet de ExacTrac-kabels in leidingwerk te bewaren. Sommige van
de geleverde kabels hebben echter geen ruimteclassificatie. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn
dat sommige klanten alle kabels in leidingwerk plaatsen.
Waarschuwing
U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van een installatievergunning met betrekking
tot lokale en regionale normen. Dit kan van invloed zijn op kabelroutes, specificaties voor
netsnoeren en datakabels, verbinding met potentiaalvereffening en waar u
systeemonderdelen installeert.
Waarschuwing
Houd er rekening mee dat brandbeveiligingsaspecten (ruimteclassificatie) kunnen worden
beïnvloed wanneer kabels en systeemonderdelen worden geïnstalleerd. Installeer
kabelbuizen en kabels op zo’n manier dat er geen gevaar op struikelen bestaat en de
kabels niet beschadigd raken.

20

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

SPECIFICATIES LOCATIE

3.4.1

Kabelbuizen Varian TrueBeam

Informatie over mogelijke toekomstige upgrades
Voor mogelijke toekomstige upgrades kan het nodig zijn een extra waterslangverbinding tussen
de röntgenbuis en het waterkoelsysteem te plaatsen. Als lokale overheden hierom vragen,
overweeg dan aparte goten te maken voor elektriciteitskabels en waterslangen tijdens de
voorbereiding van de installatie.
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Kabelbuizen Varian TrueBeam

Voorbeeldopstelling van behandelkamer
De volgende afbeelding toont een overzicht van kabelbuizen (diagram niet op schaal):

Standaard en gantry

Dubbele
röntgengenerator

Waterkoeler

0.0

2.0a

2.0b

X Ø 100 mm

S Ø 75 mm
P Ø 25 mm
M Ø 130 mm

M Ø 130 mm

Aardingspunt

E Ø 50 mm

Slang 2

Slang 1

2.2b

2.2a

A

Isocentrum

K Ø 25 mm
Primaire
bundel

Vlakke beelddetector

L

Ø 75 mm

L

2.3b

T Ø 50 mm

I Ø 25 mm

2.3a

1.2

(optioneel)

Vlakke beelddetector

1.2

1.1

IR-camera

H2 Ø 25 mm

G2 Ø 50 mm

H1 Ø 50 mm
G1 Ø 50 mm

B1

(optioneel)

L

Ø 75 mm

B2 Ø 75 mm
R Ø 50 mm

C Ø 50 mm
Verdeelkast in de
behandelruimte

Waarschuwingslampje
2.5b

1.3

J
Externe
bluetoothmodule

O Ø 25 mm

ExacTrac-console
3.2
2.4

Ziekenhuisnetwerk
4.0

Waarschuwingslampje

Werkplaats
in de bedieningsruimte

U Ø 25 mm

1.0

2.5a
1.6

D2 Ø 75 mm

Computerkast

D1 Ø 75 mm

Verdeelkast in de
bedieningsruimte
1.5

Werkplaats in bedieningsruimte

= Ø 25 mm
= Ø 50 mm
= ≥ Ø 75 mm

Afbeelding 2
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Voorbeeld zijaanzicht van behandelkamer
De volgende afbeelding toont een zijaanzicht van kabelbuizen (diagram niet op schaal):

2.2a

2.3a

E

Behandel
kamer

D2
D1
U

2.4

1.6

Werkplaats in
bedieningsruimte

2.5a

1.0
4.0

Netwerkstekker
(geleverd door
ziekenhuis)

O

H1

C

R

B2

1.5

B1

3.2

G2

A

1.2

2.5b

J

1.3

G1

(optioneel)

1.2

H2

1.1

VMS-camera

T

2.3b

0.1

2.1a

2.1b

0.0

2.2b

M

2.0b

= ≥ Ø 75 mm

= Ø 50 mm

= Ø 25 mm

S

2.0a

X

Waterkoelsysteem

Afbeelding 3
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Kabelbuizen Varian TrueBeam

Beschrijving van kabelbuizen
Nr.

Van

Naar

Lengte
kabel

Diameter
kabel

Grootste diameter
stekker

Minimale diameter
buis

A

Computerkast
(1.0)

Generatorkast 1
(2.0a)

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (laagspanningskabel)

B1

Computerkast
(1.0)

Verdeelkast in de be30 m
handelruimte (1.3)

9, 10 mm

Geen stekker

75 mm (laagspanningskabel)

B21)

Computerkast
(1.0)

Verdeelkast in de be30 m
handelruimte (1.3)

5, 6 mm

35 mm

75, 100 mm (laagspanningskabel)

C1)

Computerkast
(1.0)

Vlakke beelddetecto40 m
ren (2.3a/2.3b)

2 x 8 mm

31 x 15 mm

50 mm (laagspanningskabels)

D1

Computerkast
(1.0)

Verdeelkast in de be30 m
dieningsruimte (1.5)

9, 10 mm

Geen stekker

75 mm (laagspanningskabels)

D2

Computerkast
(1.0)

Verdeelkast in de be30 m
dieningsruimte (1.5)

5, 11 mm

53 mm

75 mm (laagspanningskabel)

E2)

Computerkast
(1.0)

Standaard voor de
gantry van de lineaire
30 m
versneller (0.0) voor
Varian

6 mm

35 mm

50 mm (laagspanningskabel)

G1

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Optioneel: Aan plafond gemonteerde
touchscreen (1.2)

8m

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

50 mm (laagspanningskabel)

G2

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Standaard: Aan
wand gemonteerde
touchscreen (1.2)

8m

5,9, 2 x
7 mm

35 mm

50 mm (laagspanningskabel)

H1

Computerkast
(1.0)

Camerasysteem
(1.1)

30 m

7, 8 mm

35 mm

50 mm (laagspanningskabels)

H2

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Camerasysteem
(1.1)

N.v.t.

5 mm

Geen stekker

25 mm

I

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Een andere manier
is: Aardingspunt

N.v.t.

9 mm

Geen stekker

25 mm

J

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Externe Bluetoothmodule (3.2)

5m

6 mm

10 mm

N.v.t. (laagspanningskabels)

K

Computerkast
(1.0)

Aardingspunt

N.v.t.

9 mm

Geen stekker

25 mm

M3)

Generatorkast 1 (2.0a)

Linkerzijde: Vloerbehuizing 1 (2.1a)

11, 15,
18 m

Diameter: 70 mm
6, 8, 13, 2 x
Lengte stekker: 180
17 mm
mm

130 mm [sleuf:
100 mm] (hoogspanningskabels, statorkabel, aardkabel, ILK-kabel, geen scherpe
bochten)

OPMERKING. Waterslangen en HE-voedingskabels worden met een mogelijke toekomstige upgrade meegeleverd.
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Nr.

M3)

Van

Naar

Generatorkast 2 (2.0b)

Rechterzijde: Vloerbehuizing 2 (2.1b)

Lengte
kabel

11, 15,
18 m

Diameter
kabel

Grootste diameter
stekker

Diameter: 70 mm
6, 8, 13, 2 x
Lengte stekker: 180
17 mm
mm

Minimale diameter
buis
130 mm [sleuf:
100 mm] (hoogspanningskabels, statorkabel, aardkabel, ILK-kabel, geen scherpe
bochten)

OPMERKING. Waterslangen en HE-voedingskabels worden met een mogelijke toekomstige upgrade meegeleverd.

O

Computerkast
(1.0)

Röntgenwaarschuwingslampje 1 & 2
(2.5a/2.5b)

30 m
+ 30 m

4 mm

Geen stekker

25 mm (laagspanningskabels)

P

Generatorkast 1 (2.0a)

Aardingspunt

N.v.t.

9 mm

Geen stekker

25 mm

R

Computerkast
(1.0)

Externe Bluetoothmodule (3.2)

30 m

6 mm

35 mm

50 mm (laagspanningskabel)

5 m (optioneel
20 m)

35 mm

75 mm (laag- en hoogspanningskabels samen in dezelfde buis,
geen scherpe bochten)

S

Generatorkast 1 (2.0a)

Generatorkast 2
(2.0b)

T

Verdeelkast in
de behandelruimte (1.3)

Vlakke beelddetecto- N.v.t. + 9
2 x 9 mm
ren (2.3a/2.3b)
m

Open draad + 35 mm

50 mm (laagspanningskabel)

U

Computerkast
(1.0)

Ziekenhuisnetwerk
(4.0)

4m

14 mm

25 mm

Waterkoelsysteem

1 x 4 mm, 1
Max. 29 x 5 mm, 1 x 3 x open draad
(40 - de 10 mm
lengte
Diameter: 53 mm,
van kabel M) m 4 x 20 mm lengte stekker: 100
mm

X

Generatorkast 1 (2.0a)

2 x 6, 24
mm

5 mm

100 mm

1)

De bekabeling van de computerkast naar de stroomkast in de behandelruimte en de vlakke
beelddetectoren kan samen in één buis van 100 mm worden geplaatst.
2)

Afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn een of twee kabels nodig.

3)

Er is een buis van 130 mm nodig van generator 1 vloerbehuizing 1 (met label "a") en van
generator 2 naar vloerbehuizing 2 (met label "b"). Als generator 1 en 2 direct naast elkaar worden
geplaatst, dan is het mogelijk om beide röntgenbuiskabels in één buis te plaatsen. In dit geval
moeten de hoogspanningskabels uit de buurt van de datakabels worden gehouden.
Voor mogelijke toekomstige upgrades kan het nodig zijn een extra waterslangverbinding tussen
de röntgenbuis en het waterkoelsysteem te plaatsen. Als lokale overheden hierom vragen,
overweeg dan aparte goten te maken voor elektriciteitskabels en waterslangen tijdens de
voorbereiding van de installatie.
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1.1

4

IRcamera

Camera
systeem

Video
camera

1

61a

2.3a

Vlakke
beelddetector a

60a

61b

2.3b

Vlakke
beelddetector b

60b

27

1.3

1.2

16

Monitor
in ruimte

15

Net
voeding

Net
voeding

Enkele
KVMmodule

17
22

Net
voeding

3.2

ROBOTICS
Bluetooth

Net
voeding

Knooppunt

3

USB
D

1.6

Monitor in
bedieningsruimte

20

2.4

ExacTracconsole

1.5

Video

23

ET
ET
COMRTM2
inzetstuk

Data/stroom
verdeelkast in
behandelruimte
DVI KVM
op afstand

60c

ET ILKinzetstuk

21

ITU

DVI

Grafische
kaart
KVM

10

ET DXRinzetstuk

2.0a

11

ET
COU1

COM COM COM COM COM COM
3
4
PWR IN
1
2

-computerkast

Kabels voor toetsenbord, video en muis

LAN3 LAN4

ET POWinzetstuk

DVI KVM
extender

USB USB USB
A
B
C

USB
voeding

2

KVM
op afstand

Data/stroom
verdeelkast
in behandelruimte

8d

Usersyncadapter

Ziekenhuisnetwerk

Video
Frame
Grabber

Verlengkabel
5m

LAN1

1.0

ExacTrac -werkstation

Knooppunt

26
Röntgengenerator

2.0b

2.2b

19

2.5a

Waarschuwings
lampje a

2.2a

12C,12D,
Röntgen
13B,14B buis a

12A,12B, Röntgen
buis b
13A,14A

2.5b

Waarschuwings
lampje b

0.0

8a

3.4.2

Röntgengenerator

ExacTrac

Bekabelingssysteem Varian TrueBeam

Bekabelingssysteem Varian TrueBeam

Functionele bekabeling voor Varian TrueBeam-systemen
De volgende afbeelding toont een overzicht van de functionele bekabeling (met uitzondering van
stroomnet, aarde en installatie van gebouw) voor Varian TrueBeam systemen:

Afbeelding 4
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3.4.3

Kabelspecificataies Varian TrueBeam

Speling van kabel (overtollige lengte)
Op elke kabel moet speling zitten en dit verschilt per kabel. Neem contact op met de
locatiecoördinator van Brainlab voor meer informatie, tenzij anders in dit document staat vermeld.

ExacTrac-kabels geïnstalleerd door Brainlab

Module

2.2a

Buis/(+)
Anode

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Stroom
Buis 150
kV

12B

XR hoogspanningskabel

M

2.0a

HVT/(-)

2.2a

Buis/(-)
Kathode

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Stroom
Buis 150
kV

12C

XR hoogspanningskabel

M

2.0b

HVT/(+)

2.2b

Buis/(+)
Anode

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Stroom
Buis 150
kV

12D

XR hoogspanningskabel

M

2.0b

HVT/(-)

2.2b

Buis/(-)
Kathode

11/15/1
8

17

180 x
70

x

XR

Stroom
Buis 150
kV

13B

14A

HSS statorkabel

HSS statorkabel

HE en vergrendelingskabel

M

M

M

2.0a

2.0b

2.0a

Generatorkast

Generatorkast

Generatorkast

2.2a

2.2b

2.2a

Buis/
Stator

Buis/
Stator

Buis

Open
einden

11/15/1
8

13

25 x 45
x 35

x

XR

Vermogen
buisstator

x

Aangebrachte
schro
ef,
terminal +
open
einden

Open
einden

11/15/1
8

13

25 x 45
x 36

x

XR

Vermogen
buisstator

x

Aangebrachte
schro
ef,
terminal

9pens
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 25

x

XR

Buis ILK
gegevens

Aangebrachte
schro
ef,
terminal

9pens
AMP

11/15/1
8

8

15 x 18
x 26

x

XR

Buis ILK
gegevens

5

4

10

x

RTM

Stroom

Gating

Gegevens,
Gating

HE en vergrendelingskabel

M

2.0b

Generatorkast

2.2b

Buis

x

22

Bluetooth-voedingskabel

J

1.3

BT-voeding

3.2

Voedingsaansluiting

x

25

ET EXGI
CDOS-kabel

LC

Diameter kabel
[mm]

x

Aangebrachte
schro
ef,
terminal +
open
einden

14B

1.0

Kabeltype

Meegeleverd met
het systeem zelf

HVT/(+)

Meegeleverd met
Pre-installatiekit

EINDPUNT

2.0a

Grootste afmeting
Afmetingen
[mm]

BEGINPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

M

Max. kabellengte [m]

BEGINPUNT

Stekker bij EINDPUNT

Buis
Referentie

Stekker bij BEGINPUNT

Naam kabel
XR hoogspanningskabel

Kabelrichting

Referentienr.
12A

13A

EINDPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ExacTrac-kabels die door Brainlab moeten
worden getrokken, hun begin- en eindpunt en afmeting en correcte oriëntatie. Alle overige kabels
voor de installatie van systeemvergrendelingen in de ruimte staan hier niet vermeld.

x

4pens

9pens

6
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x

27

39

PEQ 2,5

M

2.0

5

14 x 11

Kabeltype

2.0

4

Module

M

mm2

RJ45

Meegeleverd met
het systeem zelf

PEQ 2,5 mm2

RJ45

Meegeleverd met
Pre-installatiekit

38

Netwerkstekker

Grootste afmeting
Afmetingen
[mm]

4.0

Diameter kabel
[mm]

EINDPUNT

WS/LAN-conn.

Max. kabellengte [m]

BEGINPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

1.0

Stekker bij EINDPUNT

BEGINPUNT

U

Stekker bij BEGINPUNT

Buis
Referentie

Patchkabel
Cat. 5E

Kabelrichting

Naam kabel

27

EINDPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

Referentienr.

Kabelspecificataies Varian TrueBeam

x

Patch

2.2a

2)

9

N.v.t.

x

XR

PEQ

2.2b

2)

9

N.v.t.

x

XR

PEQ

61A

ET FP-receptorkabel

T

1.3

Voeding

2.3

FPstroom

x

4pens
+
SubD

61B

ET FP-receptorkabel

T

1.3

Voeding

2.3

FPstroom

x

4pens
+
SubD

8pens

9

9

35

x

XR

FP-stroom

8pens

9

9

35

x

XR

FP-stroom

ExacTrac-kabels geïnstalleerd door de aannemer

Module

Kabeltype

IR

Video

30

5

14 x 11

x

IR

Patch

MAN

30

9

31 x 15

x

IR

Touch-extensie

Adapter

MAN

30

7

x

IR

Data/Stroom

x

MAN

VRO
UW

30

9

31 x 15

x

ILK

Serieel

IR-verdeelkast

x

VRO
UW

MAN

30

9

31 x 15

x

XR

ET seriële verlengkabel

2.0a

Dubbele
interf./X1

x

VRO
UW

MAN

30

11

53

x

XR

Data, röntgensynchronisatie

Predistributie

2.0b

Subdistributie

Bevestigd op
Gen 2

20

25

x

XR

Stroom

2.0a

Dubbele interf./X23

2.0b

NAG2/X1
1

VRO
UW

MAN

20

6

35

x

XR

Data

S

2.0a

Dubbele interf./X25

2.0b

BUS2/X2
8

RJ45

RJ45

20

5

14 x 11

x

XR

Patch

ET Touch
VGA-kabel

G

1.3

KVM (in de
behandelruimte)

1.2

VGA-connector

x

VRO
UW

MAN

8

7

x

IR

Touch VGA

16

ET Touch datakabel

G

1.3

Kabel 3

1.2

RS232connector

x

VRO
UW

MAN

8

7

x

IR

Touch-signaal

17

ET Touch-verlengkabel

G

1.3

Touch Pow.
Sup.

1.2

Voedingsaansluiting

8

6

x

IR

Touch Stroom
12 V

H

1.0

Video Fr.
Grabber

1.1

Videoadapter
C.

2

ET KVM-kabel

B1

1.0

Dubbele
KVM

1.3

KVM (in
de behandelruimte)

3

ET seriële extensie

B1

1.0

COM 3

1.3

Kabel 16

x

VRO
UW

4

ET Infarood
USB-adapter

H

1.0

USB B

1.1

Spectracamera

x

8A

ET seriële extensie

E

1.0

ILK

0.0

VMS-tussenstuk

8D

FP-trigger

C

1.0

COM-poort
van werkstation

1.3

10

Kabel voor
röntgenbedieningspaneel
30 m (UL)

A

1.0

DXR/XRgenerator

11

ET-aansluitkabel dual generator

S

2.0a

11A

ET-aansluitkabel dual generator

S

11B

ET-aansluitkabel dual generator

15

28

Kabelrichting

ET-videokabel

EINDPUNT

1

x

x

Meegeleverd met
het systeem zelf

Meegeleverd met
Pre-installatiekit
x

BEGINPUNT

35

Buis
Referentie

8

Naam kabel

30

Referentienr.

Grootste afmeting
Afmetingen
[mm]

7pens
dik

Diameter kabel
[mm]

Stekker bij EINDPUNT

7pens
dun

Max. kabellengte [m]

Stekker bij BEGINPUNT

EINDPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

BEGINPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ExacTrac-kabels die door de aannemer
moeten worden getrokken, hun begin- en eindpunt en afmeting en correcte oriëntatie. Alle overige
kabels voor de installatie van systeemvergrendelingen in de ruimte staan hier niet vermeld.
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Max. kabellengte [m]

Diameter kabel
[mm]

1.0

DXR/XR
W. lampje

2.5a

Kroonsteentje

19B

Kabel voor ETwaarschuwingslampje

O

1.0/
2.5a

* DXR/XR
W. lampje
* Kroonsteentje

2.5b

Kroonsteentje

20

ET-consolekabel

D1

1.0

ILK/Console

1.5

Kast in
de bedieningsruimte

x

MAN

23

RTM2 crossoverkabel

R

1.0

RTM2/
Robotics

3.2

RS232connector

x

30

Stroom, max.
3 x 16 mm2

/

1.0

DP

31

Stroom, max.
5 x 25 mm2

/

2.0

DP

32

Stroom, 3 x
2,5 mm2

B2

1.0

33

Stroom, 3 x
2,5 mm2

D2

34

PEQ 16 mm2

K

35

PEQ 16

mm2

B2

36

PEQ 16 mm2

D2

37

PEQ 16 mm2

40

Module

Kabeltype

Meegeleverd met
het systeem zelf

Stekker bij EINDPUNT

O

EINDPUNT

Kabel voor ETwaarschuwingslampje

Meegeleverd met
Pre-installatiekit

Stekker bij BEGINPUNT

4

19A

Grootste afmeting
Afmetingen
[mm]

Kabelrichting

EINDPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)

30

BEGINPUNT

Kabel

Buis
Referentie

MAN

Naam kabel

x

Referentienr.

BEGINPUNT
(Onderdeel, stekker,
kabel)
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x

XR

Data

30

4

x

XR

Data

VRO
UW

30

11

53

x

AutP/X
R

Data

VRO
UW

MAN

30

7,3

35 x 15

x

RTM

Data

c

c

c

c

c

c

c

c

IR

Stroom

c

c

c

c

c

c

c

c

XR

Stroom

1.3

1)

10

N.v.t.

x

IR

Stroom

1.0

1.5

1)

10

N.v.t.

x

IR

Stroom

1.0

Aarde

2)

9

N.v.t.

x

IR

PEQ

1.0

1.3

2)

9

N.v.t.

x

IR

PEQ

1.0

1.5

2)

9

N.v.t.

x

IR

PEQ

P

2.0

Aarde

2)

9

N.v.t.

x

XR

PEQ

PEQ 2,5 mm2

H

1.3

1.1

3)

4

N.v.t.

x

IR

PEQ

41

PEQ 2,5 mm2

G

1.3

1.2

3)

4

N.v.t.

x

IR

PEQ

42

PEQ 2,5

mm2

T

1.3

2.3a

3)

4

N.v.t.

x

XR

PEQ

43

PEQ 2,5 mm2

T

1.3

2.3b

3)

4

N.v.t.

x

XR

PEQ

60A

ET-patchkabel
CAT 6, 40 m

C

1.0

Netwerkkaart van
werkstation

2.3a

FP-gegevens

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

FP-gegevens

60B

ET-patchkabel
CAT 6, 40 m

C

1.0

Netwerkkaart van
werkstation

2.3b

FP-gegevens

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

FP-gegevens

60C

ET-patchkabel
CAT 6, 40 m

D1

1.0

Grafische
kaart DVI
van werkstation

1.5

DVI KVM
bedieningsruimte

RJ45

RJ45

40

6

20 x 20

x

XR

Patch

Meer tabelinformatie
Afkortingen:
• W.: Waarschuwing
• c: Netsnoeren die niet door Brainlab worden geleverd
• 1) Er wordt in totaal 60 m kabel meegeleverd
• 2) Er wordt in totaal 70 m kabel van 16 mm2 meegeleverd
• 3) Er wordt in totaal 50 m kabel van 2,5 mm2 meegeleverd
• DP: Elektrisch distributiepaneel
• PEG: Aardingspunt
Aanvullende kabelinformatie:
• Kabel 3: Geef kabel 3 het label "Monitor" op de zijkant van de computerkast.
• Kabel 4: De kabel van de IR USB-adapter is uitgerust met een apparaat zodat stroom en data
kunnen worden gecombineerd; dit moet zorgvuldig worden bewaard en worden beschermd
tegen stof en schokken.
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Kabelspecificataies Varian TrueBeam

• Kabel 8A: Geef kabel 8A het label "Lineaire versneller" op de zijkant van de computerkast.
• Kabel 8D: Geef kabel 8D het label "FP-trigger" op de zijkant van de computerkast.
• Kabels 15, 16 en 17: Als u een touchscreenmonitor voor plafondmontage hebt besteld, worden
de kabels 15, 16 en 17 vooraf in de monitorarm geïnstalleerd.
• Kabel 22: Minimale buigradius is 20 mm.
• Kabel 23: Minimale buigradius is 55 mm.
OPMERKING. In sommige gevallen is de richting van de kabel belangrijk. Raadpleeg de kolom
"Houd rekening met kabelrichting".

Maximale kabellengte
De volgende afbeelding toont de maximale kabellengte die is toegestaan voor Varian TrueBeam
met Robotics.

Lineaire versneller

30 meter

④
Ø 50 mm

Ø 50 mm

③

30 meter

0.0

③
Cat5

Ø 25 mm

ExacTrac

3 meter

1.0

Computerkast

①

2.5a

1.1

②

2.3a

2.3b

Camerasysteem
Waarschuwingslampje a
Vlak beeldscherm a

40 meter
5 meter
Ø 75 mm

①

18 meter

③

Ø 130 mm

③

②

②

Monitor
in behandelruimte

Vloerbehuizing a

Vloerbehuizing b

2.1a

2.1b

1.2

Data/stroom
verdeelkast
in bedieningsruimte

①

Externe
bluetoothmodule

3.2

30 meter

1.5

Ø 75 mm

18 meter

5 meters
Ø 50 mm

①

Ø 25 mm

20 meter

①

2.0b

Ø 130 mm

1.3

5 meter

Ø 50 mm

Ø 50 mm

②

②

2.0a

Data/stroom
verdeelkast
in behandelruimte

Ø 50 mm

9 meter

30 meter
Ø 50 mm

9 meter

30 meter
Ø 25 mm

①
①

Röntgengenerator

Röntgengenerator

③

①

Ø 75 mm

Ø 75 mm

Ø 100 mm

30 meter

30 meter

③

1.4

2.5b

Werkplaats in de bedieningsruimte Waarschuwingslampje b

Vlak beeldscherm b

Afbeelding 5
① Kabel van 30 cm gebruikt op dit punt.
② Kabel van 1 m gebruikt op dit punt.
③ Kabel van 2 m gebruikt op dit punt.
④ Kabel van 8 m gebruikt op dit punt.
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*
**

Ø XX mm

XX meter

* Ø XX mm: Minimale diameter buis
** XX meter: Maximale kabellengte
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Twee röntgengeneratorkasten HFE 601 CL

3.5

Twee röntgengeneratorkasten HFE 601 CL

Afstanden röntgengeneratorkast
De exacte kabellengtes moeten door het ziekenhuis worden gespecificeerd.
• Mogelijke kabellengte tussen de generator en röntgenbuizen: 11, 15 en 18 m.
OPMERKING. Gebruik dezelfde kabellengte voor beide buizen.
• Mogelijke kabellengte tussen de twee generatorkasten: 2,5 m.
OPMERKING. Brainlab kan op verzoek een kabel van 5 m of 20 m leveren om de
generatorkasten aan te sluiten als er geen manier is om de generatoren op 2,5 m van elkaar te
plaatsen.
• Als voor mogelijke toekomstige upgrades een waterkoelsysteem wordt gepland, dan moet deze
op 40 m afstand van de röntgenbuizen worden geplaatst.

Aansluitingen röntgengeneratorkast

.0a)

r 1 (2

2.0a)

rato
Gene

or 1 (

rat
Gene

Afbeelding 6
• Externe interfaces (netvoeding en controledata-input) zijn alleen toegestaan op
generatorkast 1.
• Röntgenbuis 1 (linkerzijde van de gantry wanneer u naar de gantry kijkt) moet worden
aangesloten op generatorkast 1 (met label "a" in de diagrammen).
32
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• Röntgenbuis 2 (rechterzijde van de gantry wanneer u naar de gantry kijkt) moet worden
aangesloten op generatorkast 2 (met label "b" in de diagrammen).
• Beide generatoren beschikken over aanvullende indicatorlampjes uitgangen voor
generatorstroom en straling. Deze uitgangen kunnen worden gekoppeld door installaties van
gebouw.

Specificaties röntgengeneratorkast
Onderdeel

Beschrijving

1.510 mm

550 mm x 550 mm x 1.510 mm (elke kast).

170 mm

Afmetingen

80 mm

450 mm

480 mm

480 mm

1.100 mm

Voor servicedoeleinden wordt de kast naar de voorzijde getrokken.
Houd een servicegebied van 800 mm vrij.

ongeveer 800 mm

450 mm

550 mm

Servicegebied en toegang
tot kabel

①
① Toegang tot kabels vanaf de bovenzijde of onderzijde van de
kast (links/rechts optioneel).

Gewicht
(inclusief wieltjes)

• Dual generator zonder pretransformator: 320 kg
• Dual generator met pretransformator 208-400 V: 390 kg
• Dual generator met pretransformator 420/440/480 V - 400 V:
370 kg
• Dual generator met pretransformator Delta 200/210/220/208 V Ster 400 V: 460 kg
• Een kast zonder pretransformator: 160 kg
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Twee röntgengeneratorkasten HFE 601 CL

Onderdeel

Beschrijving
Bevestig het achterpaneel van elke röntgengeneratorkast aan de
wand aan de hand van het boorpatroon. Elk achterpaneel weegt
maximaal 25 kg, afhankelijk van de configuratie.
Gebruik ankers aan de hand van wandconditie en lokale regelgeving (worden niet door Brainlab geleverd).

Wandbevestiging van achterpaneel
180 mm 180 mm
1.454 mm

1.000 mm

214 mm

Locatie

Bij het selecteren van de afstand tussen de twee kasten moet rekening worden gehouden met de lengte van de kabel die de twee kasten met elkaar verbindt:
• Standaard: 2,5 m
• Optioneel: 20 m

Waarschuwing
Plaats de kasten niet in de primaire bundel van de lineaire versneller.
Waarschuwing
De EDITOR HFe röntgengenerator is niet bedoeld voor gebruik in ruimten met ontvlambare
gassen en ruimten waar explosiegevaar is (bijv. nabij vloeistoffen, ontvlambare
anesthetica, desinfectiemiddelen, aerosolsprays of in zuurstofrijke omgevingen). U moet
voldoen aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de vorming van gevaarlijke
ontvlambare gasmengsels tijdens de behandeling van de patiënt en reiniging.

34
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3.6

Waterkoelsysteem

Contactinformatie
Er is een waterkoelsysteem nodig voor mogelijke toekomstige upgrades. Neem voor meer
informatie contact op met de projectlocatiecoördinator:
• rt.coordination@brainlab.com of
• us.rt.coordination@brainlab.com (alleen voor klanten uit de VS)
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ExacTrac-computerkast

3.7

ExacTrac-computerkast

Algemene informatie
De ExacTrac-computerkast is een tweeweg toegankelijke kast voor opslag van het werkstation,
voedingen, elektrische veiligheidsapparatuur, interface-elektronica en overtollige kabels.
De volgende afbeelding toont de voor- en achteraanzichten van de ExacTrac-computerkast:

Afbeelding 7

36

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

SPECIFICATIES LOCATIE

1.780 mm

Specificaties ExacTrac-computerkast

610 mm

810 mm
880 mm

②

②

①
Afbeelding 8
① Toegang tot kabels vanaf de onderzijde van de kast
② Servicetoegang
Onderdeel

Beschrijving

Afmetingen

Alleen kast: 810 mm x 610 mm x 1.780 mm.
Kast plus deurhendels: 880 mm x 650 mm x 1.780 mm.

Gewicht

250 kg.

Locatie

De kast kan met een lange zijde naar de wand worden geplaatst. De deur kan van elke zijde worden geopend, afhankelijk van hoe hij is gemonteerd.

Wandbevestiging

In gebieden met gevaar van aardbevingen moet de kast aan
de wand worden bevestigd. Bij de computerkast wordt een
hoekbeugel meegeleverd.

Netwerkverbinding

Patchkabel Cat. 5E (of hoger), 4 m; kabel nr. 27.

Ruisniveau

42 dB tot 49 dB.
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ExacTrac-computerkast

Waarschuwing
Plaats de kast niet in de behandelkamer. Als dit niet kan worden voorkomen, zorg dan dat
een maximale afstand tussen de kast en de lineaire versneller wordt aangehouden en dat
de kast buiten de primaire bundel van de lineaire versneller staat.
Blootstelling aan hoog-energetische neutronstraling kan leiden tot terugkerende storingen
en permanente beschadiging van computerhardware en elektronische onderdelen. Voor
locaties waar patiënten worden behandeld met energieën van 10 MV en hoger: plaats de
computerkast niet in de behandelkamer omdat hij niet geschikt is voor blootstelling aan
hoog-energetische neutronstraling.
OPMERKING. Zorg voor voldoende ruimte voordat u de computerkast aansluit.
OPMERKING. Als u beperkte ruimte hebt, kunt u de kast met de servicedeur aan de achterzijde
naast een wand plaatsen (100 mm vrijhouden) nadat alle bekabeling is voltooid.
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3.8

Warmteafvoer

Berekening
De berekeningen die worden gebruikt om de warmteverspreiding te bepalen, zijn gebaseerd op
het volgende:
• 1.000 BTU/u = 293 W
• 1 W = 3,412 BTU/u

Dubbele röntgengenerator en buizen
In de stand-bymodus is de warmteverspreiding voor de dubbele röntgengenerator en buizen
ongeveer 250 W (853 BTU/u).
Gebruik voor de luchtconditielay-out 400 W (1.365 BTU/u): 100 W voor elke generator (2 in totaal)
plus 100 W voor elke buis (2 in totaal) = 400 W.

Computerkast en alle systeemonderdelen
Gemeten: 406 W (1.386 BTU/u)
Gebruik voor luchtconditielay-out: 500 W (1.706 BTU/u)
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Warmteafvoer
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4

VLOERBEHUIZINGEN

4.1

12" vloerbehuizingen (standaard)

Algemene informatie
Röntgenbuizen worden in speciaal ontworpen vloerbehuizingen geplaatst, die worden geleverd
met stelvoetjes voor fijnafstelling.

①
Nr.

②

Beschrijving

①

12" vloerbehuizing met aluminium afdekplaat boven op de houten afdekplaat.

②

12" vloerbehuizing met de houten afdekplaat die van onderaf zorgt voor ondersteuning
van de aluminium afdekplaat.
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12" vloerbehuizingen (standaard)

Kabeluitgang
Gebruik alleen de geleverde kabeluitgang ①:

①

Afbeelding 9

Boven- en achteraanzichten
Detail A

Stelschroeven (3x)

380 mm
"A"
40

Hefankers (3x)

7

Ø 16 mm

m
m

Bevestigingsgaten (3x)
576 mm

Afstandsrand

mm

m

Ø

13

0m

176 mm 138 mm

Ø 16

314 mm

Ø 16 mm

668 mm

Afbeelding 10
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4.1.1

Afmetingen van uitsparing en zijaanzichten voor 12” vloerbehuizingen Varian
TrueBeam

Posities en afmetingen van de uitsparingen

Kabelbuis*

Kabelbuis*

min. 780

1.357 ± 7 mm

834 ± 7 mm

834 ± 7 mm

min. 780

45°
1.
1

79

±

10

m

m

Isocentrum

Afbeelding 11
• * Idealiter is de kabelbuis een niet-flexibele pvc-buis met een minimale binnendiameter van
100 mm en een maximale buitendiameter van 130 mm.
• Giet na de plaatsing van de behuizing beton in het gat zodat de aluminium afdekplaat aan alle
zijden op minimaal 10 mm stabiel beton rust.
• De absolute minimumdiepte van het gat over het gehele oppervlak is 310 mm.
• Het oppervlak van de uitsparing moet egaal zijn voor fijnafstelling van de vloerbehuizingen.

Zijaanzicht van uitsparing

+ 20
330 - 20 mm

133 mm

①

Afbeelding 12
① Afgewerkte vloer
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Afmetingen van uitsparing en zijaanzichten voor 12” vloerbehuizingen Varian TrueBeam

Opmerkingen met betrekking tot de veiligheid
Waarschuwing
Het is verplicht om goedkeuring en/of vrijwaring te krijgen van een stress analist voordat
de uitsparingen voor de vloerbehuizingen worden gemaakt, omdat de stabiliteit/
bouwkundige eigenschappen van het gebouw kunnen veranderen.
Waarschuwing
Wanneer de lineaire versneller al is geïnstalleerd, zorg dan dat het basisframe van de
lineaire versneller niet wordt beschadigd tijdens het aanbrengen van de uitsparingen.
Waarschuwing
Totdat de vloerbehuizing is geïnstalleerd, moet het lege gat worden afgezet met
waarschuwingsborden of worden afgedekt.
Waarschuwing
De aluminium afdekplaat moet op een stabiele (beton) vloer van minimaal 10 mm rusten.
Waarschuwing
Alle afmetingen voor het plaatsen van vloerbehuizingen zijn gebaseerd op een
isocentrumhoogte van 1.295 mm ± 20 mm (afgewerkte vloerlijn - isocentrum).
Waarschuwing
De exacte waarde is afhankelijk van het type lineaire versneller. Raadpleeg de betreffende
documentatie. Neem contact op met Brainlab als de verticale isocentrumpositie niet binnen
het tolerantiebereik valt.
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4.1.2

Installatie van 12" röntgenvloerbehuizingen Varian TrueBeam

Bovenaanzicht van installatie

①

②
Basisframe van
lineaire versneller

45°

40

2
1.

877 ± 7 mm

877 ± 7 mm

±
10
m

m

m m
m mu
25 axi
m
Afbeelding 13
① Ideale positie voor de 12" vloerbehuizing.
② Slechtste positie voor de 12" vloerbehuizing.
OPMERKING. Slechtste positie: Door een incorrecte instelling van de uitsparing moet de
vloerbehuizing in de uitsparing naar de correcte positie worden gedraaid. Mogelijkheid tot draaien
in de uitsparing is zeer beperkt. De maximale deviatie van de lijn "bovenzijde van vloerbehuizing
tot middelpunt van de achterzijde van de behuizing" is 25 mm bij het isocentrum.
Waarschuwing
De doorslaggevende meetwaarde is de exacte afstand tussen het isocentrum en de
bovenzijde van de vloerbehuizing bij een hoek van 45°.

Installatiestappen Varian TrueBeam
Stap
1.

Zorg dat alle openingen zijn afgedicht (dichtgeplakt) voordat u het beton gaat gieten. Beton mag niet in de behuizingen lekken.

2.

Plaats de vloerbehuizingen in de uitsparingen.
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Installatie van 12" röntgenvloerbehuizingen Varian TrueBeam

Stap

330 mm

305 mm

①

① Afgewerkte vloer
Waarschuwing
De 12" ET vloerbehuizing is zwaar (ongeveer 40 kg). Volg de specifieke gezondheids- en veiligheidsprocedures.
Waarschuwing
Gebruik haken om de behuizing op te tillen. Gebruik nooit het hoekframe.
3.

Gebruik de stelschroeven ① om de vloerbehuizing waterpas te stellen in de juiste horizontale positie en om de hoogte van de vloerbehuizing in de uitsparing in te stellen.
Schroef de vloerbehuizing door het bevestigingsgat ② aan de vloer vast en indien nodig
aan de wanden.
Laat de plastic zakjes met de schroeven (voor Sapphire buisbehuizing) en de afdichttape
achter in de behuizing. De schroeven zijn nodig tijdens de installatie.
OPMERKING. Kleine metalen platen kunnen onder de behuizing worden geplaatst om te
voorkomen dat de stelschroeven in het beton worden geschroefd. De metalen platen liggen in de behuizing.

①
②

4.

Na de afstelling moet de metalen omlijsting aansluiten op de afgewerkte vloer.

①

②

③

① Metalen omlijsting
② Beton
③ Afgewerkte vloer
5.

46

Plaats de houten afdekplaat ① en het houten inzetstuk ② op de behuizing.
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Stap
OPMERKING. Het aluminium vensterinzetstuk ③ moet aan de houten afdekplaat bevestigd blijven omdat deze nodig is tijdens de installatie. Het Aluminium vensterinzetstuk
wordt geleverd in bubbeltjesplastic.

①
②

③

Waarschuwing
U moet de houten afdekplaat met schroeven op zijn plaats vastzetten.
6.

Plaats eerst één helft en dan de tweede helft van de kartonnen beschermplaat op de bovenzijde van de houten afdekplaat. Schuif de randen onder de metalen omlijsting ①.

7.

Gebruik ducttape om de twee helften van de beschermplaat aan elkaar vast te zetten.

①
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Installatie van 12" röntgenvloerbehuizingen Varian TrueBeam

Stap

8.

Giet sneldrogend beton in de opening rond de vloerbehuizing tot aan de afgewerkte vloer.

①

> 10 mm

330 mm

②

① Giet vol met beton
② Afgewerkte vloer
Waarschuwing
Minimaal 10 mm van de omlijsting van de aluminium afdekplaat moet op een
stabiele (beton) vloer rusten.
Waarschuwing
De ET-vloerbehuizing moet aan het gat worden vastgezet met ankers (niet
door Brainlab meegeleverd) en in beton worden vastgezet.
Waarschuwing
Gebruik uitsluitend minerale materialen. Gebruik geen chemisch vulmiddel.
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4.1.3

Aangepaste kabeluitgang

Algemene informatie

185

Het kan noodzakelijk zijn (bijv. voor updates) om de kabeluitgang op de 12" vloerbehuizingen
breder te maken.
De volgende afbeelding toont het toegestane gebied voor het aanpassen van de kabeluitgang in
de achterwand van de vloerbehuizingen.

480

Afbeelding 14
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Behuizingen op de vloer Varian TrueBeam (optioneel)

4.2

Behuizingen op de vloer Varian TrueBeam
(optioneel)

4.2.1

Overzicht

Algemene informatie
De behuizingen op de vloer zijn een optionele systeemopstelling die kan worden gebruikt
wanneer er bouwkundige of structurele beperkingen zijn waardoor de installatie van de standaard
12" vloerbehuizingen niet mogelijk is.

①

②

Afbeelding 15
① Een typische opstelling van de behandelkamer voor behuizingen op de vloer.
② Behuizing op de vloer met een waarschuwingshelling en kabelgoot.
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4.2.2

Externe afmetingen van de behuizingen op de vloer, Varian TrueBeam

306 mm

Zijaanzicht

Afbeelding 16

902 mm

Bovenaanzicht

840 mm
Afbeelding 17
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Aanbevolen positie van behuizingen boven de vloer, Varian TrueBeam

4.2.3

Aanbevolen positie van behuizingen boven de vloer, Varian TrueBeam

Aanbevolen positie ten opzichte van het isocentrum
• Markeer de 45° lijnen en de afstand van de voorste rand van de buishouder (1.215 mm) op de
vloer voor beide bovenvloerse vloerbehuizingen. Deze markeringen worden gebruikt tijdens de
installatie.
• Aluminium kabelgoten (kabelbuizen) zijn beschikbaar in meerdere stukken van 1,5 m. Neem
contact op met Brainlab als u een totale lengte van de kabelgoot van 9, 12 of 15 m nodig hebt.

①

①

90
5

LINAC

84
0
50

10
0
10

45°

±

50

12

15
12

±
0

10

Afbeelding 18
① Twee kabelbuizen naar de röntgengenerator: 56 x 30 mm. De kabelgoten worden geleverd en
geïnstalleerd door Brainlab.
Waarschuwing
Alle afmetingen voor het plaatsen van vloerbehuizingen zijn gebaseerd op een
isocentrumhoogte van 1.295 ± 20 mm (afgewerkte vloerlijn - isocentrum). De exacte waarde
is afhankelijk van het type lineaire versneller. Raadpleeg de betreffende documentatie.
Neem contact op met Brainlab als de verticale isocentrumpositie niet binnen het
tolerantiebereik valt.
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5

PLAFOND- EN
WANDMONTAGE

5.1

Inleiding

Algemene informatie
Brainlab levert alle hardwareonderdelen, met uitzondering van bouten voor het betonnen plafond,
omdat de lokale omstandigheden en bouwconstructies verschillen. Het ziekenhuis of de
aannemer is verantwoordelijk voor:
• de plafond- en wandmontage volgens de lokale regelgeving betreffende werkveiligheid;
• de juiste bevestiging met bouten en ankers volgens lokale regelgeving;
• de correcte installatie door een conformiteitsverklaring te ondertekenen tijdens de
acceptatieprocedure; Idealiter wordt de conformiteitsverklaring ondertekent voordat de
installatie wordt gestart.

Maximale werkhoogte

2000

①

3250

3100

Waarschuwing
Als u op een hoogte van meer dan 2 m moet werken, gebruik dan een steiger.

②
③

Afbeelding 19
①: Maximale werkhoogte zonder steiger.
②: Maximale hoogte voor ExacTrac-interfaceplaat en verdeelkast in de behandelruimte.
③: Maximale hoogte voor verlaagd plafond.
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Plafondmontage, TrueBeam

5.2

Plafondmontage, TrueBeam

Type plafondbevestiging
Lijst van ExacTrac-plafondbevestigingen:
• Plafondframe voor touchscreenmonitor (optioneel)
• Plafondbevestiging voor twee vlakke beelddetectoren
• Een verdeelkast voor in de behandelruimte
Als niet-mobiele voorwerpen in de weg staan van de montageposities kunt u interfaces
verschaffen voor de Brainlab-apparatuur.

Hoogtebeperkingen

min. 2.000 mm

1.2

Verlaagd plafond

2.3a
2.3b
0.0

min. 2.700 mm
max. 3.100 mm

max. 4.000 mm

VMS-camera

Plafond van beton

min. 1.900 mm

1.1
BL-camera

(Onderste rand
Interfaceplaat)

~ 100 mm

50-150 mm

Aanbevolen maximale plafondhoogte (niet op schaal):

0.1

2.1a

2.1b

2.2a

2.2b

Afbeelding 20
Voor de ExacTrac is dezelfde minimale plafondhoogte nodig als voor de gantry van de
lineaire versneller. Als de hoogte van het betonnen plafond lager is dan de minimale
hoogte die nodig is voor de gantry van de lineaire versneller, neem dan contact op met de
klantenservice van Brainlab.

Speciale vereisten voor de hoogte
Voor betonnen plafonds die hoger zijn dan de toegestane maximale hoogte is een aanvullende
constructie nodig om de volgende maximale bevestigingshoogten aan te houden (gemeten vanaf
de afgewerkte vloer):
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Onderdeel

Maximale hoogte

Plafondbevestiging voor monitorarm

4.000 mm

Plafondbevestiging voor vlakke beelddetectoren

4.000 mm
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Onderdeel

Minimale hoogte

Maximale hoogte

Verlaagd plafond

2.700 mm

3.100 mm

OPMERKING. In geval van verlaagde plafonds van gesloten monoblokken moeten
serviceopeningen van minstens 30 cm x 30 cm en een kabelbuis (≥ 75 mm in diameter) worden
geleverd voor toegang tot plafondbevestigingen.
Verlaagde plafonds mogen niet hoger zijn dan de aanbevolen maximale hoogte (3.100 mm),
anders moet u alle zichtbare delen van de plafondbevestigingen afdekken.
De minimale constructiehoogte (vrije ruimte tussen betonnen plafond en interfaceplaat)
van de ExacTrac-plafondbevestigingen is 150 mm. Als onderdelen van de
plafondbevestigingen zichtbaar zijn vanwege de opstelling van het verlaagde plafond, dan
bent u er verantwoordelijk voor dat deze worden afgedekt.
De minimale plenumhoogte (vrije ruimte tussen betonnen plafond en verlaagd plafond) van
de verdeelkast in de behandelruimte is 175 mm, hoewel 240 mm wordt aanbevolen voor
optimale servicetoegang.

Bewegingsbereik van de plafondbevestigingen

Sectieaanzicht
ALU-profiel

Verlaagd plafond

Afdekplaat vlakke
beelddetector en
IR-camera

Minimale opening
30 cm x 30 cm

R

Bewegingsbereik
,5 ALU-profiel

99

Bewegingsbereik
onderste
interfaceplaat

300

R 220,5

Onderaanzicht

300
Afbeelding 21
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De vlakke beelddetectorsystemen bevestigen, Varian TrueBeam

5.3

De vlakke beelddetectorsystemen bevestigen,
Varian TrueBeam

Algemene informatie over bevestiging
Onderdeel

Beschrijving

Gewicht

50 kg.

Factor van veiligheid

Vier (constructie moet 200 kg dragen).
Zes (twee voor de plafondbeugel, vier voor steunkabels).
Gebruik de opening van 17 mm om de hoek aan het plafond
te bevestigen.
60 mm

100 mm

Benodigde bouten

150 mm

Ø 18 mm

Plafondbeugel

50 mm

15 mm

88 mm

Ø1
7m

m

Hoek kabel-plafond

Bevestigingsnauwkeurigheid voor De interfaceplaat heeft dezelfde oriëntatie als de verticale
infraroodcamerasysteem
profielbalk. De sleuven staan loodrecht op de middenlijn.
Als de bevestigingspositie door leidingen, HVAC, medisch
gas of andere vaste voorwerpen wordt geblokkeerd, mag de
ExacTrac-plafondbevestiging niet dichter naar het isocentrum worden verplaatst, maar kan deze worden aangepast
tot maximaal 30 mm verder van het isocentrum weg.
Bevestigingsnauwkeurigheid voor Bovendien kunnen de beugels (plafondplaat) 90° worden gedraaid. Anders moeten items die de installatie van de plavlakke beelddetectorsysteem
fondbeugels van de vlakke beelddetectoren belemmeren,
worden omgeleid of verplaatst.
De interfaceplaat moet op het profiel worden bevestigd onder
een hoek van 45°. De sleuven van de plaat staan loodrecht
op de lijn naar het isocentrum.
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Positionering van plafondbeugel
De volgende afbeelding toont een bovenaanzicht van hoe plafondbeugels moeten gepositioneerd
voor de montagehaken van de camera en vlakke beelddetectoren:

Vloerbehuizing
röntgenbuis

C

C

Isocentrum

A

B
Plafondbeugels
vlakke beelddetector

Plafond
beugels
camera

Afbeelding 22
• A = n.v.t.
• B = 850 mm
• C = 600 mm
OPMERKING.
• Alle waarden zijn opgemeten vanaf het isocentrum.
• Bepaald eerst een montagepunt op de vloer.
• Gebruik een schietlood of lasermeetgereedschap om de verwachte afmetingen tot het
betonnen plafond te bepalen.
• Varian bepaalt de afstand tussen het isocentrum en de Varian-camerabeugel.
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De vlakke beelddetectorsystemen bevestigen, Varian TrueBeam

Opening in plafond

350

②

300

600

300

600

①
Afbeelding 23
① Het deel bij het verlaagde plafond moet toegankelijk blijven voor mogelijke toekomstige
upgrades.
② Het isocentrum.
OPMERKING. Eenheden zijn in mm.
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5.4

De plafondinterfaceplaat monteren

Standaardinstallatie
De volgende afbeelding toont de correcte kabelfixatie van de bovenste interfaceplaat aan de
plafondbeugel:

Afbeelding 24

Incorrecte kabelbevestiging aan de bovenste interfaceplaat
De volgende afbeelding toont de incorrecte kabelfixatie van de bovenste interfaceplaat aan de
plafondbeugel:
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De plafondinterfaceplaat monteren

Afbeelding 25
Waarschuwing
Gebruik geen asymmetrische ringpatronen.

Configuraties van plafondbeugel
De volgende afbeelding toont een zijaanzicht van de afmetingen van de plafondbeugels:

betonnen plafond

a

l = variabel

< 45°

①

y = 50 - 150 mm
< 1.950 mm

verlaagd plafond

Isocentrum
Afbeelding 26
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Waarschuwing
De vrije ruimte van y = 50-150 mm tussen de onderste rand van de interfaceplaat van de
ExacTrac-plafondbeugel ① en de bovenste rand van het verlaagde plafond moeten worden
behouden voor de installatie en aanpassing van Brainlab-instrumenten.
Waarschuwing
De maximale hoogte tussen de interfaceplaat en het isocentrum mag niet meer bedragen
dan 1.950 mm. Voor een isocentrumhoogte van 1.295 mm, is 3.245 mm de maximale hoogte
van de interfaceplaat boven de afgewerkte vloer.

Kabelspanners
Gebruik kabelspanners om de juiste spanning toe te passen op de kabels als er verticale balken (l
> 80 mm) worden gebruikt voor de Installatie van de plafondbeugels.

Afbeelding 27
Configuraties van de plafondbeugels die afhankelijk zijn van de afstand tussen het betonnen
plafond en het verlaagde plafond:
Configuratie a

I

Balken

Kabels

Hoeken kabelplafond

S

< 470 mm

50-300 mm

1

2

2

L

> 470 mm

300-2.000 mm

1-2

4

4
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De plafondinterfaceplaat monteren

Installatie-instructies voor andere configuraties
Configuratie

Instructies

②
l
a
50-150 mm

①
20 Nm (4 x M8)

S

① Verlaagd plafond
② Plafond van beton
• Gebruik alleen de bovenste verticale balk.
• Zaag de balk zo recht mogelijk.
• Breng vier M8-draden aan in de balk en monteer de interfaceplaat.
• Draai de schroeven vast met de aangegeven inbussleutel.
• De spanningskabels kunnen worden weggelaten. U moet echter aan beide zijden kabels plaatsen als aanvullende mechanische beveiliging.
OPMERKING. Informeer Brainlab als "a" korter is dan 150 mm omdat de constructie zichtbaar kan zijn.
Waarschuwing
Gebruik geen kabelspanners en zet de veiligheidskabel niet onder spanning.
Waarschuwing
Bevestig de kabellus met minstens drie kabelklemmen.

62

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

PLAFOND- EN WANDMONTAGE

Configuratie

Instructies

< 45°

plafond van beton

a

l

z = l + 20 mm

50-150 mm

verlaagd plafond

L
20 Nm (4 x M8)

Gebruik een of twee verticale balken, afhankelijk van de afstand "l":
• Gebruik beide balken als l = 1.000 mm of meer. Zaag elke balk af op de helft
van de afstand tussen interfaceplaat en het betonnen plafond en monteer de
twee balken met vier verbindingsplaten. Bevestig elke verbindingsplaat met vier
spanschroeven.
OPMERKING. Zaag de balk(en) zo recht mogelijk.
• Gebruikt u maar een balk, breng dan vier M8-draden aan in de balk en monteer
de interfaceplaat. Draai de schroeven vast met een specifiek draaimoment van
20 Nm. Monteer de kabel-plafondhoeken volgens de tekening.
OPMERKING. De hoek tussen de kabelspanner en het plafond kan indien nodig kleiner zijn dan 45° (bijv. hoekbeugels verder weg van de plafondbeugel).
Waarschuwing
Bevestig de kabellus met minstens drie kabelklemmen.
Waarschuwing
Bevestig de kabelspanners pas nadat de juiste spanning is toegepast.
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Aan plafond gemonteerde touchscreenmonitor (optioneel)

5.5

Aan plafond gemonteerde touchscreenmonitor
(optioneel)

Algemene installatie-informatie
Er wordt een 17" touchscreenmonitor aan het plafond bevestigd, aan de linker- of rechterzijde van
de tafel (zie onderstaande afbeelding). Het bewegingsgebied wordt gegeven door de maximale
armextensie van 1.910 mm. De rotatie kan worden beperkt door een stopper.

Afbeelding 28

Onderdeel

Beschrijving

Gewicht

99 kg.

Veiligheidsfactor

Moet worden bepaald volgens de lokale veiligheidsvereisten van
de stressanalist van uw ziekenhuis, in geschreven vorm.

Bouten

U moet zorgen voor vier bouten voor de plafondmontage, conform
lokale regelgeving.

Locatie

Waarschuwing
Geen van de bovengenoemde onderdelen in de behandelruimte mogen in de primaire bundel van de lineaire
versneller worden geplaatst.

Voeding/
Dataverbinding

In een verdeelkast in de behandelruimte.

Hoogte van vrije ruimte

De afstand tussen de veerarm en de afgewerkte vloer moet tussen 2,0 m en 2,2 m bedragen.
Voor een vrije ruimte tussen 2,1 m en 2,2 m is overleg en goedkeuring van de klant nodig.

OPMERKING. Als u geen versie met plafondmontage hebt besteld, dan ontvangt u standaard de
wandbevestiging voor de touchscreenmonitor.
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Afmetingen en gewicht van plafondbevestiging
De volgende afbeelding toont de afmetingen en het gewicht voor de plafondarm in een opstelling
voor een minimale vrije ruimte van 2,0 m:

Plafondplaat
Interfaceplaat

1.842 mm

285 mm

3.315 mm

max. 4.000 mm

890 mm

2.000 mm

70 mm

67 kg

Gewicht
verticale onderdelen

22 kg

10 kg

Gewicht
arm

Bevestigd
gewicht

Afbeelding 29
OPMERKING. De plafondplaat en bovenste buizen tussen de plafondplaat en de interfaceplaat
zijn alleen van toepassing als de hoogte van het betonnen plafond > 3.400 mm is.
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Aan plafond gemonteerde touchscreenmonitor (optioneel)

Afmetingen van de bovenste plafondplaat (Rood)

70 m

m

gaten (6x) voor draad
stangen naar interfaceplaat

Ø4

gaten (4x) voor bevestiging
van plaat aan het plafond

6 x 60°
t = 15 mm
M16 (6x)
460 mm

90°

mm

50

22

m

m

m

m

Ø 230

523 mm

Afbeelding 30

Afmetingen van de onderste plafondplaat (Zwart)
gaten (6x) voor draad
stangen naar plafondplaat

m

0

M16 (6x)

6 x 60°

Ø

27

m

30

0,5

Ø2

mm

Ø5

20

gaten (6x) voor draad
stangen Brainlab
(installatie van onderste deel)
t = 15 mm

Afbeelding 31

Montagehoogte van de interfaceplaat
De geïnstalleerde hoogte van de interfaceplaat (zwart) is de bepalende factor om te zorgen voor
de hoogte van de vrije ruimte van 2.000 mm voor de veerarm.
Hoogte van het be- Hoogte van de intertonnen plafond
faceplaat

< 2,45 m

66

Bevestig deze direct
aan het plafond.

Type vertica- Opmerkingen
le buis

300 mm

De hoogte van de vrije ruimte is
minder dan 1,9 m. Daarom moet
de verticale buis worden ingekort
tot 300 mm.
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Hoogte van het be- Hoogte van de intertonnen plafond
faceplaat

Type vertica- Opmerkingen
le buis

2,45-2,75 m

Bevestig deze direct
aan het plafond.

300-500 mm

De verticale buis moet overeenkomstig worden ingekort.

2,75-3,1 m

Bevestig deze direct
aan het plafond.

500 mm

N.v.t.

3,1-3,4 m

Bevestig deze direct
aan het plafond.

800 mm

N.v.t.

800 mm

Kort de buizen en draadbouten
van het plafond in zodat ze overeenkomen met deze afmeting.
Kort de draadbouten 100 mm langer in dan de buizen.

N.v.t.

Er is een aanvullende, speciaal
gemaakte constructie nodig om te
zorgen voor de benodigde hoogte
van de interfaceplaat of de hoogte
van de vrije ruimte van > 2,1 m.
Raadpleeg Brainlab over mogelijke oplossingen.

3,4-4,0 m

> 4,0 m

3,315 m ± 10 mm.

N.v.t.

Aanbevolen positie van de aan het plafond gemonteerde monitor
• Brainlab adviseert de aan het plafond gemonteerde monitor te positioneren op een
longitudinale afstand van 1.800 + 500 mm en een laterale afstand van 1.250 + 500 mm van het
isocentrum. De positie is afhankelijk van andere bestaande aan het plafond gemonteerde
voorwerpen.
• Brainlab adviseert de aan het plafond gemonteerde monitor te plaatsen aan de zijkant van de
tafel die tegenover de ingang van de bunker ligt.
• Risico van botsingen met de gantry is nog steeds mogelijk maar niet kritiek, omdat de veerarm
zal meegeven. Desalniettemin mag de longitudinale afstand niet minder zijn dan 1,5 m.
• De monitor bereikt het gebied van de primaire bundel. Instrueer uw personeel daarom om de
monitor in een veilige positie te plaatsen.
• Pas de maximale afstand tussen de zwarte interfaceplaat (ter hoogte van het verlaagde
plafond) en de aan het plafond gemonteerde verdeelkast aan op de beschikbare kabellengte
van 4 m tussen de twee apparaten.
• De horizontale arm komt niet in botsing met de camera. Om botsingen te vermijden mag de
arm noch op dezelfde hoogte als de camera noch dichter dan 1.250 mm bij het isocentrum
worden geplaatst.
• Plaats de aan het plafond gemonteerde monitorarm zodanig dat er geen mechanische botsing
met de iGUIDE-camera mogelijk is.
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Aan plafond gemonteerde touchscreenmonitor (optioneel)

De volgende afbeelding toont de aanbevolen positie van de aan het plafond gemonteerde
monitor:

m

1.800 mm

m
70
1.1
=
R

in =
Rm
mm
890

Alternatieve
positie
1.250 mm

R
m
1.9 ax
10 =
mm

Afbeelding 32
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5.5.1

Installatie van plafondframe

Algemene informatie
Er is alleen een plafondframe nodig voor betonnen plafonds > 3,4 m.
Waarschuwing
De plafond- en installatieplaten moeten worden geïnstalleerd door specialisten met
ervaring in het boren en zagen in beton. U bent verantwoordelijk voor het selecteren van de
"belastingsfactor"-tabellen (installatiehandleiding van Ondal) en de veilige uitvoering van
het bevestigingswerk.

Inhoud van het installatiepakket

• 1 plafondplaat (①, 26 kg)
• 3 draadbouten: M16 x 900
• 3 buizen: externe Ø = 48 mm, lengte =
800 mm
• 6 fixatieschijven
• 6 veerringen
• 6 zeskantmoeren: M16
• Ringen
• 1 interfaceplaat (②)
②

①

Het plafondframe installeren
Stap
1.

Installeer de plafondplaat (of de interfaceplaat voor lage plafondhoogten) aan het betonnen plafond.
• Boor vier gaten met behulp van het boorpatroon van de plaat (bijv. gemaakt van verpakkingsmateriaal).
• Gebruik vier betonankers.
• Bevestig de plaat met behulp van vier bevestigingen die zijn vastgelegd door de stressanalist van uw ziekenhuis.
• Zet de bevestigingen vast volgens hun specificaties.

2.

Bereken de lengte van de buizen en draadbouten (+100 mm langer) en maak ze op maat
in overeenstemming met de vereiste oriëntatie en hoeken.

3.

Schroef de zeskantmoer ongeveer 25 mm op de draadbout en plaats de veerring, schroef
het geheel vervolgens op de bovenste fixatieschijf.
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Installatie van plafondframe

Stap
Waarschuwing
Schroef de draadbouten vast, anders kan de plafondarm omlaag vallen.
4.

Schuif de buis op de bout en schroef de onderste fixatieschijf op de buis tot aan de stop.

Waarschuwing
Er mag tijdens de installatie niemand onder de buizen staan voordat de interfaceplaat is geïnstalleerd, omdat de onderste fixatieschijf niet zorgt voor
een veilige bevestiging van de buis.
5.

70

Bevestig de interfaceplaat op de plafondplaat met behulp van de afdichtingsring, veerring
en zeskantmoer. Draai de zeskantmoeren vast met een draaimoment van 100 Nm. Gebruik een momentsleutel maat 24.
Raadpleeg de installatiehandleiding die met het pakket is meegeleverd voor een uitgebreidere beschrijving van de installatie.
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PLAFOND- EN WANDMONTAGE

5.6

Aan wand gemonteerde touchscreenmonitor
(standaard)

Algemene informatie
Er wordt standaard een wandbeugel geleverd, tenzij u de plafondarm hebt besteld.

aanbevolen installatiehoogte: 1.500

483

Afmetingen

292

grondhoogte

Afbeelding 33

Een touchscreenmonitor aan een wand monteren
Stap
1.

Gebruik ankers en schroeven (4x) die geschikt zijn voor uw wand (bijv. gipswandankers
en gipswandschroeven).
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Aan wand gemonteerde touchscreenmonitor (standaard)

Stap

①

① 19 inch / 48,5 cm.
Waarschuwing
Bevestig de wandbeugel voor de monitor aan een massieve wand.
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2.

Bevestig de VESA-adapterplaat van 100 mm op de arm.

3.

Sluit het kabelkanaal af met de meegeleverde afdekplaten (op maat gemaakt).
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PLAFOND- EN WANDMONTAGE

5.7

Aan plafond gemonteerde verdeelkast in de
behandelruimte

Algemene informatie

Boorpatroon
verdeelkast in behandelruimte
boorgaten 6 mm

Doos
Bovenklep

70 mm

272 mm

572 mm

Serviceruimte

Afbeelding 34
De volgende tabel bevat informatie over het boorpatroon en de benodigde serviceruimte voor de
verdeelkast in de behandelruimte:
Onderdeel

Beschrijving

Afmetingen

600 x 300 x 170 mm (lengte x breedte x diepte)

Gewicht

9 kg (volledige uitrusting)

Veiligheidsfactor

Vier (raadpleeg lokale regelgeving)

Brandbestendigheid van
materiaal

UL 94 V-2

Brandbeveiligingsmaatregelen

Conform lokale regelgeving

Bouten

U moet zorgen voor vier bouten voor de plafondmontage, conform
lokale regelgeving
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Aan plafond gemonteerde verdeelkast in de behandelruimte

Onderdeel

Beschrijving

Locatie

De verdeelkast in de behandelruimte (1.3) moet zo worden geplaatst dat de kabeluitgang (rand van de kast):
• maximaal 4 m verwijderd is van de zwarte interfaceplaat van de
aan het plafond gemonteerde monitorarm (1.2); of
• maximaal 7 m verwijderd is van de wandbeugel van de aan de
wand gemonteerde monitorarm (1.2);
• maximaal 7 m verwijderd is van de vlakke beelddetectoren.
Als kabels niet rechtstreeks kunnen worden geleid, plan dan de afstand tussen de twee betreffende apparaten die respectievelijk korter is.

Waarschuwing
Plaats de verdeelkast in de behandelruimte niet in de primaire bundel van de lineaire versneller.
Waarschuwing
Plaats de verdeelkast in de behandelruimte niet direct boven de standaard van de
lineaire versneller om letsel tijdens installatie en onderhoud te vermijden.
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BEDIENINGSRUIMTE

6

BEDIENINGSRUIMTE

6.1

Verdeelkast in de bedieningsruimte

Algemene informatie

Doos

Boorpatroon
verdeelkast in
bedieningsruimte
boorgaten 6 mm

Bovenklep

70 mm

272 mm

422 mm

Serviceruimte
Afbeelding 35

De volgende tabel bevat informatie over het boorpatroon en de benodigde serviceruimte voor de
verdeelkast in de bedieningsruimte:
Onderdeel

Beschrijving

Afmetingen

450 x 300 x 170 mm (lengte x breedte x hoogte)

Gewicht

6 kg (volledige uitrusting)

Veiligheidsfactor

Conform lokale regelgeving

Brandbestendigheid van
materiaal

UL 94 V-2

Brandbeveiligingsmaatregelen

Conform lokale regelgeving
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Verdeelkast in de bedieningsruimte

76

Onderdeel

Beschrijving

Bouten

U moet zorgen voor vier bouten voor de wandmontage, conform lokale regelgeving

Locatie

De verdeelkast in de bedieningsruimte moet dicht bij de bedieningseenheid wordt geplaatst (bijv. onder het bureau). De kabellengte van de verdeelkast naar de werkplaats is maximaal 5 m.
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BEDIENINGSRUIMTE

6.2

Werkplaats in de bedieningsruimte

Algemene informatie

Afbeelding 36

Onderdeel

Beschrijving

Apparatuur

Toetsenbord, muis, 19" flatscreenmonitor, ExacTrac-console (voor
systeemvoeding, röntgenbelichting en Beweging op afstand inschakelen).

Locatie

Het wordt sterk aanbevolen dat de ExacTrac-werkplaats en de
werkplaats van de lineaire versneller zo dicht mogelijk bij de bedieningsruimte worden geplaatst. Zo is een soepelere integratie van
workflows voor de gebruikers mogelijk.

Benodigde ruimte

Ongeveer 700 mm, zoals hierboven is afgebeeld, plus ruimte voor
een werkstationtoren (werkstation voor voorbereiding en beoordeling).

Voeding/Dataverbindingen

In de verdeelkast in de bedieningsruimte.
U moet twee stroomstekkers en een netwerkstekker leveren.
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Werkplaats in de bedieningsruimte
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ELEKTRISCHE VEREISTEN

7

ELEKTRISCHE VEREISTEN

7.1

Röntgengenerator

Algemene informatie
De dual generator bevat twee enkele hoogspanningsvoedingen, die tijdens stand-by een laag
stroomverbruik hebben. Tijdens blootstelling is slechts één hoogspanningsvoeding actief. Het
maximale stroomverbruik van een dual generator is gelijk aan dat van een enkele generator met
het voordeel dat snel en automatisch tussen beide geschakeld kan worden.
Het stroomverbruik is hoog wanneer ExacTrac kV beeldvorming tegelijkertijd actief is met MVtoediening. Daarom moeten de twee systemen elk hun eigen stroomonderbreker hebben.

HFe 601-generator: Dubbele configuratie
Onderdeel

Beschrijving

Maximaal uitgangsvermogen (voor gebruiker)

65 kW.

Ingangsspanning

De HFe-generator zonder pretransformator kan direct worden aangesloten op:
• 400 V wisselstroom ster (3 fasen + neutraal)
Een TN sternetwerk beschikt over alle vijf benodigde lijnen (L1, L2, L3, nul, aarde) die moeten worden aangesloten (400 V fase-tot-fase en 230 V neutraal-tot-fase). Minimale vereiste:
Sternetwerk (3 fasen en neutraal). In dit geval moet de aarddraad apart van de aardrail van
de generator op een lokaal aardpunt worden aangesloten.
Brainlab levert twee pretransformators als er een TN-netwerk aanwezig is, maar de spanning verschilt van 400 V:
• 208 V wisselstroom sternetwerk TN-netwerk
• 420 V/440 V/480 V wisselstroom sternetwerk TN-netwerk
Brainlab levert één pretransformator voor een speciaal deltastroomnet:
• 208 V wisselstroom delta (hoofdzakelijk voor Japan)
U moet de geleverde nominale spanning en het rastertype (ster of delta) opgeven.
Als geen van de geleverde pretransformators geschikt is, bent u er verantwoordelijk voor om
het sternetwerk van 400 V te leveren.
Een IT-netwerk kan worden gebruikt als dit over een nuldraad beschikt.

Aansluiting

5 draden, drie fasen, nuldraad (N), aarddraad max. 35 mm2. Er worden dunne draden en
adereindhulzen aanbevolen.

Hoofdzekeringen in gebouwinstallatie

Netvoeding: 400 V; 420 V/440 V/480 V; 208 V.
Trage zekering (A): 50 A; 50 A; 100 A.

Frequentie

50 Hz/60 Hz ± 1 Hz.

Maximale stabilisatie bij
netspanningsvariaties

+5%, -10% bij 400 V.

Maximale toegestane
netweerstand per fase

0,2 Ω.
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Röntgengenerator

Onderdeel

Beschrijving

Stroomverbruik

Stand-by: 0,15 kVA.
Nominaal stroomverbruik (voor energieleverancier): 35 kVA.
Blootstelling (max): 75 kVA.

Vermogensfactor cos φ
(voor energieleverancier)

0,9.

Ingangsvermogen bij
volledig uitgangsvermogen per fase gedurende
0,2 s

112 A bij 400 V.

OPMERKING. Gebruik geen vermogensschakelaars (MCCB) op de voedingslijn van de
röntgengenerator, omdat deze kunnen worden uitgeschakeld door een onbalans van de
fasebelasting. De onbalans van de fasebelasting kan optreden door het volgende:
• Bij het opstarten verbruikt de röntgengenerator ongeveer 2 kW in de statorgebruiksmodus bij
lage snelheden en 4 kW bij hoge snelheden die alleen op fase 1 worden toegepast. Later wordt
een pieksnelheidspanning met hoog verbruik van maximaal 65 kW toegepast op alle fasen
tijdens Bundel aan (ongeveer 2 ms).
• Tijdens de voorbereiding, wachttijd en remmen met hoge snelheid (30 s na blootstelling) wordt
4 kW toegepast op alleen fase 1 (zoals bij het opstarten).
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ELEKTRISCHE VEREISTEN

7.2

Voeding computerkast

Kabelverbindingen
U moet de netaansluiting naar de computerkast regelen (L1, nuldraad, aarddraad). Gebruik een
kabeldiameter volgens het geschatte maximale nominale ingangsvermogen, IN zoals aangegeven
in de onderstaande tabel.
Sluit de isolatietransformatoreenheid (in de computerkast) aan met hulp van kabelklemmen.
Ingangklemmen passen op kabeldraden met een dwarsdoorsnede van 2,5 mm2/14 AWG tot
16 mm2/6 AWG. Er zijn geen adereindhulzen nodig. De kabel moet de onderzijde van de
computerkast halen, plus 3 m speling.
Brainlab vereist overspanningscategorie II volgens IEC 60664-1.
Ondersteunde ingangsspanning UN

Max. ingangsvermogen IN

Aanbevolen dwarsdoorsnede

100, 110, 115, 120 V
(elk ± 5%)

60 Hz

30-32 A

≥ 10 mm2 (7 AWG)

200, 220, 230, 240 V
(elk ± 5%)

50 Hz

13-16 A

≥ 2,5 mm2 (14 AWG)

Constant stroomverbruik: ongeveer 500 W.
Waarschuwing
Het aardpotentiaal van de aardgeleider verkregen van de netstroomingang moet hetzelfde
aardpotentiaal hebben als de lineaire versneller om potentiaalvereffeningsstromen tussen
de lineaire versneller en het ExacTrac-systeem te voorkomen.

Hoofdschakelaar van de stroomingang van de computerkast
Voor service en onderhoud van het ExacTrac-systeem (computerkast), is een hoofdschakelaar
van de stroomingang met twee schakelende contacten verplicht voor de gelijktijdige onderbreking
van beide draden (L & N). Het gat van de contactopening moet minstens 3 mm zijn. Grote
belasting op het elektriciteitsnet is de scheidingstransformator van de ExacTrac. De
hoofdschakelaar moet hoge inschakelstromen aankunnen wanneer de stroom is ingeschakeld,
omdat het vereist is voor beoogde inductieve belastingen (bijv. transformatoren en
elektromotoren). Deze schakelaar wordt niet door Brainlab geleverd.
Maximale inschakelstroom is 8 x IN.
Waarschuwing
Zekeringen: U moet de netingang van het ExacTrac-systeem (computerkast) beschermen
met geschikte zekeringen volgens de ingangswaarden van de netvoeding (IN/UN) en de
bovengenoemde specificaties.
Schakelaars labelen:
Stroomschakelaars van het systeem moeten correct worden gelabeld zodat u onderscheid kunt
maken tussen systemen zoals:
• Brainlab ExacTrac-computerkast,
• Brainlab ExacTrac-röntgengeneratoren,
• Lineaire versneller enz.
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Voeding computerkast

Bliksemafleider van de stroomingang van de computerkast
Voor aanvullende bescherming tegen piek-/rushstroom moet een bliksemafleider CB (bijv. IEC
61643-1 klasse II) zoals hieronder worden geïnstalleerd in de netstroomlijn (doorgaans in de
verdeelkast in de hoofdruimte), als deze nog niet in de netvoeding van uw ziekenhuis aanwezig is.

Afbeelding 37
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7.3

Netvoeding en aarde bekabeling

Algemene informatie
Het netstroom/aardkabelmateriaal in het ExacTrac-systeem (geleverd door Brainlab) voldoet aan
wereldwijde geharmoniseerde certificering "HAR" en speciale certificeringen voor de NoordAmerikaanse/Canadese markt.
In gevallen waar de aanwezige certificeringen niet voldoende zijn voor de installatie (bijv.
aspecten van regionale regelgevende instanties of lokale installatie), is de klant verantwoordelijk
voor geschikt bekabelingsmateriaal. Raadpleeg in dit geval de onderstaande tabel voor de
benodigde technische specificaties van het bekabelingsmateriaal van Brainlab.
OPMERKING. Niet alle door Brainlab geleverde kabels hebben een ruimteclassificatie.
OPMERKING. Geef de ExacTrac-fase-ingang een uniek label om te voorkomen dat producten
verkeerd worden geïnterpreteerd.
Beschrijving

Verplichte specificaties
• 3 x 2,5 mm2 (3 x 14 AWG)

Netsnoer
(60 m)

• Ø kabel min - max: 4-10 mm
• UN > 250 V wisselstroom

• 1 x 16 mm2 (1 x 6 AWG)
Aardkabel (70 m)

• Ø kabel min - max: 4-10 mm
• UN > 250 V wisselstroom
• 1 x 2,5 mm2 (1 x 14 AWG)
• Ø kabel min - max:
3,5-10 mm
• UN > 250 V wisselstroom

Aardkabel (50 m)

Algemene specificaties

Goedkeuringen

• Kleuren van geleider: Zwart/
wit, opdruk; groen/geel
• Kleur van kabelhuls: Grijs
• Ø kabel: 9,6 mm
• Utest = 3.000 V wisselstroom

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

• Kleur van geleider:
• Groen/geel
• Ø kabel: 8,9 mm
• Utest = 3.000 V wisselstroom

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

• Kleur van geleider:
• Groen/geel
• Ø kabel: 3,7 mm
• Utest = 3.000 V wisselstroom

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

Bekabelingsplan
U moet netsnoeren en aardkabels installeren tussen de computerkast en de stroomverdeelkasten
en daarnaast aardkabels tussen elk systeemonderdeel op de aardrail (aardingspunt), volgens de
onderstaande tabel.
OPMERKING. Alle kabels moeten flexibel zijn.
Kabelnr.

Kabeltype

Start doel

Einde doel

32

Netvoeding (fase,
nul, aarde)

Computerkast (1.0)

Verdeelkast in de behan- 3 x 2,5 mm² (14
delruimte (1.3)
AWG)

33

Netvoeding (fase,
nul, aarde)

Computerkast (1.0)

Verdeelkast in de bedieningsruimte (1.5)

3 x 2,5 mm² (14
AWG)

34

Aarde

Computerkast (1.0)

Aardrail (behandelkamer)

16 mm2 (6 AWG)

35

Aarde

Computerkast (1.0)

Verdeelkast in de behan16 mm2 (6 AWG)
delruimte (1.3)

36

Aarde

Computerkast (1.0)

Verdeelkast in de bedieningsruimte (1.5)
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Dwarsdoorsnede

16 mm2 (6 AWG)
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Netvoeding en aarde bekabeling

Kabelnr.

Kabeltype

Start doel

Einde doel

Dwarsdoorsnede

37

Aarde

Röntgengenerator 1 (2.0a)

Aardrail (behandelkamer)

16 mm2 (6 AWG)

-

Aarde

Verdeelkast in de behandelruimte
(1.5)

Aardrail (behandelkamer)

16 mm2 (6 AWG)

42/43

Aarde

Bevestigingen van vlakke beelddetectoren (2.3a/2.3b)

Verdeelkast in de behan2,5 mm² (14 AWG)
delruimte (1.3)

41

Aarde

Plafond-/wandbevestiging van touch- Verdeelkast in de behan2,5 mm² (14 AWG)
screen (1.2)
delruimte (1.3)

40

Aarde

Plafondbevestiging van camerasysteem (1.1)

Verdeelkast in de behan2,5 mm² (14 AWG)
delruimte (1.3)

Waarschuwing
U bent verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van de installatie op de locatie met
betrekking tot toepasselijke lokale en regionale normen. Dit kan van invloed zijn op de
keuze van kabelroutes, specificaties van de netvoedingskabel en datakabel,
aardverbinding en de keuze van installatielocaties van systeemonderdelen.
Brandbeveiligingsaspecten (ruimteclassificaties) kunnen worden beïnvloed wanneer
kabels en systeemonderdelen worden geïnstalleerd.
OPMERKING. Trek de kabellengte met voldoende speling om de uiteindelijke onderdelen te
bereiken. Zorg voor 300 mm speling in beide stroomverdeelkasten.
OPMERKING. Als de generatoren niet in de behandelkamer staan, dan moeten beide ruimten
hetzelfde potentiaal hebben.
OPMERKING. Als de computerkast niet in de behandelkamer staat en de behuizing ervan lokaal
moet worden geaard, dan mag het verschil in potentiaal tussen de lokale aarde en de aarde van
de behandelkamer niet groter zijn dan 24 V wisselstroom of 60 V gelijkstroom.
OPMERKING. Er wordt aangenomen dat de lineaire versneller en tafel correct zijn geaard. Aarde
wordt doorgaans gedefinieerd in het elektrische bekabelingsschema van de lineaire versneller of
wordt gedefinieerd door een elektricien van het ziekenhuis.
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1.4

Monitor in
bedieningsruimte

③

STROOM
VERDELING

Aardrail

2.0b

Röntgen
generator

Aardrail

2.0a

Röntgen
generator

Aardrail

Behandelkamer
Aardrail
(referentie)

Netstroom
verdeling

Stroom

2.1a

2.2b

0.1
Tafel van
lineaire versneller

Röntgen
buis b

2.3a

Patiënt

2.3b

Aan wand
gemonteerd

Aan plafond gemonteerd
(optioneel)

Lineaire versneller

1.2

ET-onderdelen staan

van andere systemen
② apart
zoals de lineaire versneller
Monitor
in ruimte

0.0

Aarde3 2,5 mm2

Aarde 16 mm2
Grondhoogte patiënt en andere medische systemen (lineaire versneller) - niet scope van ExacTrac

Vloer
behuizing a

2.1b

Vloer
behuizing b

1.1

STROOM
VERDELING

Data/stroom
verdeelkast in
behandelruimte

Vlakke
Vlakke
beelddetector a beelddetector b

Isolatiebarrière

Aardrail

1.3

ET Stroom 230 V

Aarde3 2,5 mm2

Aarde optioneel

Aarde 16 mm²

Systeembarrière

Aarde³ 2,5 mm²
Röntgen
2.2a
buis a

①

Camerasysteem
IRVideo
camera
camera

Aarde³ 2,5 mm²

ITU

Bedieningsruimte

Computerkast

Inwendig rack

Behandelkamer

Stroom

Aardrail

Netfase 3

Data/stroomverdeelkast
1.5 in bedieningsruimte

Netfase 1

Behandelkamer

ET Stroom 230 V

ET-generator 400 V
inclusief aarde

1.0

Aarde 16 mm2

Aarde 16 mm²

Pretransformator

Aardrail in
bedieningsruimte

ET Stroom 230 V

ExacTrac

Aarde 16 mm2

Aarde3 2,5 mm2

7.4

Aarde3 2,5 mm2

Aarde optioneel

ELEKTRISCHE VEREISTEN

Netvoeding en aarde

Netvoeding en aarde (computerkast buiten bunker)

Afbeelding 38

① Alternatief: Aard de verdeelkast in de behandelruimte rechtstreeks op de rail in de
behandelkamer.
② ET-onderdelen zijn geïsoleerd aan de plafondbevestiging.

③ De bedieningsmonitor is geaard door het netsnoer.
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③

STROOM
VERDELING

1.4

Monitor
bedienings
ruimte

Aardrail

Data/stroomverdeelkast
1.5
in bedieningsruimte

Netfase 1

Aardrail

2.0b

Röntgen
generator

Behandelkamer

Aardrail

2.0a

Röntgen
generator

Aardrail
(referentie)

Netstroom
verdeling

Stroom

Systeembarrière

0.1
Tafel van
lineaire versneller

2.2b

Vloer
Röntgen
behuizing b buis b

2.1b

②
Monitor
in ruimte

Patiënt

0.0

Lineaire versneller

Aarde 16 mm²
Grondhoogte patiënt en andere medische systemen (lineaire versneller) - niet scope van ExacTrac

Vloer
behuizing a 2.1a

Röntgen
2.2a
buis a

Aarde³ 2,5 mm²

1.1

Aarde3 2,5 mm2

Aan plafond
gemonteerd
Vlakke
Vlakke
(optioneel)
beelddetector b beelddetector b
1.2
Aan wand
2.3a
2.3b
gemonteerd

Isolatiebarrière

Data/stroom
1.3 verdeelkast in
behandelruimte
Aardrail STROOM
VERDELING

ET Stroom 230 V

Aarde3 2,5 mm2

Aarde optioneel

Aarde 16 mm²

Camerasysteem
IRVideo
camera
camera

Aarde³ 2,5 mm²

ITU
Aardrail

①

Computerkast

Inwendig rack

Behandelkamer

ET-generator 400 V
inclusief aarde

Behandelkamer

Stroom

Aardrail in
bedieningsruimte

ET Stroom 230 V

ET Stroom 230 V

Pretransformator

1.0

Aarde 16 mm²

Aarde 16 mm²

Netfase 3

ExacTrac

Aarde 16 mm²

Aarde3 2,5 mm2

86
Aarde3 2,5 mm2

Aarde optioneel

Netvoeding en aarde

Netvoeding en aarde (computerkast in bunker)

Afbeelding 39

① Alternatief: Aard de verdeelkast in de behandelruimte rechtstreeks op de rail in de
behandelkamer.
② ET-onderdelen zijn geïsoleerd aan de plafondbevestiging.

③ De bedieningsmonitor is geaard door het netsnoer.
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Bedieningsruimte

SYSTEEMVERGRENDELINGEN EN STATUSSIGNALEN

8

SYSTEEMVERGRENDELIN
GEN EN
STATUSSIGNALEN

8.1

Overzicht van vergrendelingen Varian
TrueBeam

Algemene informatie
In de volgende tabel staat vermeld welke vergrendelingen optioneel en welke verplicht zijn voor
de ExacTrac Varian TrueBeam lineaire versnellers, afhankelijk van de Robotics-configuratie.
Waarschuwingslampjes worden beschouwd als een statussignaal. Uitgebreide beschrijvingen
vindt u in de navolgende hoofdstukken.
OPMERKING. Voor installaties in sommige Europese landen (bijv. Frankrijk, VK) kan de
respectievelijke nucleaire veiligheidsautoriteit eisen dat een aanvullend lampje wordt geïnstalleerd
om te laten zien dat de generator is ingeschakeld.
Third-party interface
beschikbaar voor lineaire versneller

Roboticsversie

Noodstop

Nood UIT
(1)

Botsingdetectie

Beweging in- Deur
schakelen
door lineaire
versneller

Robotics 2
Robotics 1
Ja
Geen Robotics

Lineaire verEXT
sneller

Lineaire
versneller

Lineaire versneller

EXT
(geleverd
door uw
ziekenhuis)

Waarschuwingslampje

EXT
(geleverd
door Brainlab of uw
ziekenhuis)

Uitleg bij tabel
• EXT = EXTERN: U bent verantwoordelijk voor de gebouwinstallatie. Zie latere hoofdstukken
die zijn gemarkeerd met "EXT" voor specificaties.
• Lineaire versneller: Signalen en vergrendelingen zijn direct beschikbaar vanaf de interface van
een lineaire versneller. Zie latere hoofdstukken die zijn gemarkeerd met "Lineaire versneller"
voor specificaties.
• Verpl.: Verplicht
• Opt.: Optioneel
Sommige lineaire versnellers (afhankelijk van het model en de leeftijd) bieden een third-party
interface die doorExacTrac kan worden gebruikt om te statussignalen en vergrendelingen te
lezen, en soms om deze te schrijven.
Voor Varian TrueBeam lineaire versnellers:
• Voor alle TrueBeams v. ≥ 1.5 is de TrueBeam third-party bewegingsinterface beschikbaar.
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OPMERKING. De Varian third-party bewegingsinterface heet "Interface Board". De interfacekabel
8a naar Brainlab ExacTrac (1.0) wordt aangesloten op:
• stekker "J15" op standaard TrueBeam lineaire versnellers en op stekker "J23" op TrueBeam
compact
• Varian-kabel "5W88" in de lineaire versneller (0.0)
• (1) ExacTrac Nood UIT definities (Nood UIT versus Noodstop)
Het ExacTrac-systeem kan in verschillende Nood UIT-configuraties worden geïnstalleerd,
afhankelijk van de vereisten van lokale regelgevende instanties en kenmerken van het de
gekochte product (systeemconfiguratie).
Doorgaans wordt het signaal "Emergency-Off" (Nood UIT) of "EMO" genoemd. Bij verschillen
tussen nood UIT en STOP beschikt de ExacTrac-computerkast alleen over de Noodstopfunctie
en is dit de functie die vereist is.
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8.2

Noodstopvergrendeling

Informatie over extern circuit
Als het wenselijk is om het systeem volledig uit te schakelen ("systeem Nood UIT") of wanneer dit
door lokale regelgeving wordt geëist, dan moet een extern circuit worden geïnstalleerd naast het
verplichte nood-STOP-circuit op de netvoeding van de ExacTrac-computerkast (1.0) en de
generatorkast (2.0). Raadpleeg de volgende paragrafen voor meer informatie.
Waarschuwing
Noodstop via de externe vergrendelingsingang (gebouwinstallatie) of vanaf de interface
van de lineaire versneller is verplicht. Het Nood UIT circuit via systeemvermogen alleen is
niet voldoende.

Effecten van Noodstop (EMO-uitgangen)
De ExacTrac-nood-STOP voorkomt gevaren die kunnen optreden door risico’s die het gevolg zijn
van beoogde bedrijfsstatussen. De volgende tabel laat zien welk effect het indrukken van de
EMO-knop heeft op de ExacTrac:
Beoogde bewerking

Risico

Gevaar

Effect van het indrukken van de
EMO-knop

Patiëntbeweging door
de tafel van de lineaire
versneller die door de
ExacTrac wordt bestuurd

ExacTrac-gebruiker
herkent een mechanische botsing niet tijdens de beweging

Patiënt komt klem te
ExacTrac zet de bezitten door bewegende weging van de tafel
onderdelen.
onmiddellijk stop.

Patiëntbeweging door
het Robotics-tafelblad
dat door de ExacTrac
wordt bestuurd

ExacTrac-gebruiker
herkent een mechanische botsing niet tijdens de beweging

Patiënt komt klem te
ExacTrac zet de Rozitten door bewegende botics-beweging ononderdelen.
middellijk stop.

Patiëntbeweging door
het Robotics-tafelblad
dat door de ExacTrac
wordt bestuurd

ExacTrac-gebruiker
herkent een mechanische botsing niet tijdens de beweging

Patiënt komt klem te
ExacTrac zet de bezitten door bewegende weging van de tafel
onderdelen.
onmiddellijk stop.

Röntgenbelichting
voor patiëntlokalisatie

ExacTrac-gebruiker
merkt niet op dat er
mensen in de behandelkamer zijn

Ongewenste röntgenbelichting van extra
mensen in de behandelkamer.

ExacTrac verhindert
onmiddellijk belichting
door dual generator.

OPMERKING. De ExacTrac-computerkast en -werkstations alsook apparaten met een extra lage
spanning blijven ingeschakeld in geval van een nood-STOP. De röntgengeneratoren gaan naar de
stand-bymodus.

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

89

Bronnen die in ExacTrac EMO-invoer resulteren

8.2.1

Bronnen die in ExacTrac EMO-invoer resulteren

Bronnen die in ExacTrac EMO-invoer resulteren
Alle bedrijfsrisico’s in een eenkamerinstallatie moeten worden verhinderd door dezelfde reeks van
de Nood Uit-knop. Daarom beschikt ExacTrac 6 niet over een afzonderlijke knop of een directe
gebruikersinterface voor Nood UIT. In plaats daarvan heeft ExacTrac een interface om verbinding
te maken met verschillende gecentraliseerde Nood UIT circuits.
Controleer in de tabel of uw lineaire versneller beschikt over de bewegingsinterface van derden
("Lineaire versneller"). In dit geval is geen gebouwinstallatie nodig. Brainlab Service zal het
ExacTrac-systeem aansluiten op de gecentraliseerde Nood UIT-circuits in de behandelkamer.
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8.2.2

Varian-noodstopvergrendeling

Specificaties
Beoogd gebruik is het ExacTrac-systeem rechtstreeks aansluiten op het noodstopcircuit van de
lineaire versneller als er een Varian lineaire versneller met een third-party bewegingsinterface
aanwezig is.
Onderdeel

Beschrijving

Bekabeling

Brainlab zorgt voor een afgeschermde 9-polige SUB-D-verlengkabel van
max. 30 m (kabel 8a) als verbinding tussen de lineaire versneller en de
ExacTrac-kast (1.0).

Vereisten voor
Nood UIT

U bent er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de vereisten van lokale
regelgevende instanties voor de installatie van de Nood UIT.
Met deze installatie wordt voldaan aan de timingvereisten voor motion
stop.

Interface op de
In geval van Nood UIT zorgt de Varian lineaire versnelExacTrac-systeem- Signalisatielogica ler ervoor dat het signaal in de kabel spanningsvrij is,
kast
wat wordt gedetecteerd door het ExacTrac-systeem.
Connectortype
Interface op de
ExacTrac-systeem- Galvanische
kast
scheiding

9-polige SUBD standaardonderdelen.
De Varian ILK interface aan Brainlab’s zijde is gescheiden conform IEC 60601-1 voor eerstefouttoestanden:
250 V wisselstroom (elektrische veiligheid van medische hulpmiddelen).

Voorbeeldcircuit voor ExacTrac-verbinding met TrueBeam lineaire versneller
TrueBeam lineaire versneller

ExacTrac-kast
ET-elektronicarek

VARIAN ILK-connector

ET ILK-inzetstuk

EMO
+ MEL_HW

Kabel
8a

Interface
connector
"J15"
(SUBD9)

ETadapter

Afbeelding 40
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Noodstop systeemvoeding, ETX Varian TrueBeam

8.3

Noodstop systeemvoeding, ETX Varian
TrueBeam

Inleiding
Er kan bovendien een Nood UIT van het systeemvermogen worden geïnstalleerd, als lokale
autoriteiten vereisen dat ExacTrac het systeem volledig uitschakelt tijdens een "Nood UIT". In dit
geval wordt het ExacTrac-systeem onmiddellijk uitgeschakeld wanneer een noodknop wordt
ingedrukt.
Waarschuwing
Het is verplicht de hierboven vermelde nood-STOP-signalen te installeren naast het nood
UIT circuit van het systeemvermogen.
De nood UIT van het systeemvermogen zorgt ervoor dat in het geval van een nood UIT niet alleen
beweging- en röntgen gerelateerde risico’s worden stopgezet, maar ook dat het systeem volledig
gescheiden wordt van de netspanning.
De hele voeding van het ExacTrac-systeem (computerkast (1.0) en röntgengeneratorkast (2.0a))
moet worden aangesloten op het nood UIT circuit. Op deze manier wordt het ExacTrac-systeem
onmiddellijk uitgeschakeld wanneer een noodknop wordt ingedrukt.
U of uw aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en het aanleveren van het circuit en de
knoppen van de nood UIT van het systeemvermogen.
De volgende afbeelding toont een voorbeeldcircuit voor de vergrendeling van de nood UIT van het
systeemvermogen:

Eenfasig - rails voor netvoeding - driefasig

Gebouwinstallatie
Nood uit-circuit

ExacTrac-kast

Röntgengeneratorkast 1 (master)

Röntgengeneratorkast 2 (slave)

Afbeelding 41
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8.3.1

Botsingdetectievergrendeling en Beweging inschakelen

Algemene informatie
Voor Varian TrueBeam lineaire versnellers ontvangt de ExacTrac het signaal Beweging
inschakelen van de TrueBeam via kabel 8a.
OPMERKING. Als er een botsing wordt waargenomen door de lineaire versneller, dan wordt het
signaal Beweging inschakelen niet geactiveerd met de Varian-logica. In dit geval wordt
botsingdetectie indirect herkend door ExacTrac en niet gelezen als een apart signaal.
OPMERKING. Dezelfde kabel levert het nood UIT signaal van de lineaire versneller en het noodSTOP-signaal van de ExacTrac.
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8.4

Deurcontactvergrendeling

Algemene informatie
De deurvergrendeling moet worden geleverd door het ziekenhuis. De vereisten zijn:
Onderdeel

Beschrijving

Veiligheidsfactor

Conform lokale regelgeving.

Bekabeling

Integreer de deurvergrendelingsschakelaar en circuits in de gebouwinstallatie. U moet minstens een controlekabel naar de ExacTrac-computerkast (1.0) aanleveren.

Vereisten voor deurcontacten

U bent er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de vereisten van lokale regelgevende instanties voor de installatie van het deurcontact. Het circuit moet worden ontworpen als een
functionele fail-safe.
Het deurcontact moet aangeven of de deur naar de behandelkamer gesloten is of iemand de
behandelkamer betreedt door een detectiecircuit te activeren.

Interface op de ExacTrac-systeemkast

Signalisatielogica

De interface beschikt over een geïsoleerde opto-ingang met de twee
contacten, anode en kathode. Als de ingang onder spanning staat
(bijv. door een eenvoudige deurcontactschakelaar die gesloten is
wanneer de deur wordt geopend), wordt dit waargenomen door
ExacTrac en wordt het systeem ingeschakeld voor verder gebruik
(bijv. röntgen).

Maximale elektrische
waarden

Stroom: 20 mA.
Spanning: 12 V gelijkstroom

Pen uit

Terminal 5: Positieve zijde van de deurvergrendelingslus (12 V gelijkstroom).
Terminal 6: Negatieve zijde van de deurvergrendelingslus (GND).

Connectortype

Aangebrachte schroefterminals met trekontlasting voor enkele draden van 0,14 mm² - 0,75 mm² = 25 AWG - 19 AWG (meegeleverde
stekker: Phoenix Contact Artikelnummer: MC 1.5/8-STF-3.81).

De ExacTrac ILK interface aan Brainlab’s zijde is gescheiden conGalvanische scheiding form IEC 60601-1 voor eerstefouttoestanden: 250 V wisselstroom
(elektrische veiligheid van medische hulpmiddelen).

Principe voor deurvergrendelingscircuit van gebouwinstallatie naar ExacTrac

Gebouwinstallatie

ExacTrac-kast
ET-elektronicarek

Deurcontactcircuit

EXT ILK-connector

ET ILK-inzetstuk
ILK15 0 V Ref.
ILK15 12 V gelijkstroom
MV_IsOff 0 V Ref.
MV_IsOff 12 V gelijkstroom
Auxillary 12 V gelijkstroom
Auxillary 0 V Ref.

12
11
10
9
8
7
DEUR 0 V Ref.
6
DEUR 12 V gelijkstroom
5
EMO 0 V Ref.
4
EMO 12 V gelijkstroom
3
RÖNTGENWAARSCHUWING 2 2
RÖNTGENWAARSCHUWING 1 1

Contacten
gaan open
wanneer
deur wordt
geopend

Afbeelding 42
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Deurcontact
Het bestaande deurschakelcircuit moet worden uitgebreid zodat beide systemen onafhankelijk de
galvanisch gescheiden schakelaarcontacten kunnen zien. Gebruik relais zoals in de volgende
afbeelding wordt getoond:
Lineaire versneller

Deur
vergrend.

24 V gelijkstroom

D
L
E
E

24 V gelijkstroom

Verdeel
kasten

B
R
O

Deur
vergrend.

O
V

Lineaire versneller
24 V gelijkstroom

Computerkast [1.0]
12 V gelijkstroom

Afbeelding 43
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8.5

ExacTrac-waarschuwingslampjes

Algemene informatie
De ExacTrac-waarschuwingslampjes waarschuwen de gebruiker dat röntgenbelichting kan
worden geactiveerd door de ExacTrac-software in specifieke stappen van de
positioneringsworkflow (bijvoorbeeld als röntgenbelichting mogelijk is) door op de trigger of
belichtingstoets op de röntgenconcole van de ExacTrac te drukken.

Verantwoordelijkheden
De klant moet:
• Controleren of de röntgenwaarschuwingslampjes voldoen aan de lokale veiligheidsregelgeving
voorafgaand aan de installatie.
• Beslissen of de röntgenwaarschuwingslampjes wel of niet moeten worden geïnstalleerd en
waar zij moeten worden geplaatst.
• De kabels en kasten van de röntgenwaarschuwingslampjes installeren.
Brainlab moet:
• De waarschuwingslampjes aansluiten op het ExacTrac-systeem.
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8.5.1

Beschikbare alternatieven Varian TrueBeam

Alternatieven
U kunt kiezen uit de volgende alternatieven:
• Alternatief A: Gebruik de ExacTrac-waarschuwingslampjes (inbegrepen in de preinstallatiezending).
• Alternatief B: Zorg voor uw eigen installatie van de waarschuwingslampjes voor de ExacTrac.
Het is mogelijk om alternatief A + alternatief B te combineren.
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Waarschuwingslampjes

8.5.2

Waarschuwingslampjes

Alternatief A: ExacTrac-waarschuwingslampje
Twee eenheden van de ExacTrac-waarschuwingslampjes zijn inbegrepen in de pre-installatiekit.

Afbeelding 44

Onderdeel

Beschrijving

Afmetingen

135 mm x 170 mm x 100 mm (breedte x hoogte x diepte).

Gewicht

Ongeveer 0,7 kg (volledige uitrusting).

Veiligheidsfactor

Conform lokale regelgeving.

Bouten

Aantal schroeven en plastic wandankers voor massieve wanden: 4 (elk).
Bevestigingsmiddelen die worden geleverd bij de waarschuwingslampjes.

Bekabeling

Kabellengte: 2 x 30 m.
De waarschuwingslampjes zijn geïnstalleerd volgens een parallelschakeling.
Het waarschuwingslampje in de behandelruimte kan worden gebruikt als een verdeelpunt
voor het waarschuwingslampje in de bedieningsruimte.

Interface op de ExacTrac-systeemkast

ExacTrac DXR inzetstuk, connector "Röntgenwaarschuwingslampje" (als de dual generator
aanwezig is).
Waarschuwingslampje 1

Het waarschuwingslampje in de behandelruimte moet in de röntgenbunker worden geïnstalleerd met duidelijke zichtbaarheid voor alle
gebruikers van het systeem.

Waarschuwingslampje 2

Het waarschuwingslampje in de bedieningsruimte moet in de bedieningsruimte worden geïnstalleerd, boven de toegang tot de bunker
of een andere plaats die duidelijk zichtbaar is.

Locatie
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Alternatief B: Door ziekenhuis aangeleverd waarschuwingslampje - EXT
Onderdeel

Beschrijving

Veiligheidsfactor

Conform lokale regelgeving.

Bekabeling

Integreer de bekabeling van het waarschuwingslampje in de gebouwinstallatie. U moet minstens
een controlekabel aanleveren om aan te sluiten op de ExacTrac-computerkast (1.0).

Vereisten voor het
waarschuwingslampje

U bent er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de vereisten van lokale regelgevende instanties met betrekking tot het uiterlijk van het waarschuwingslampje.
Als er wordt verwacht dat het waarschuwingslampje knippert, dan moet u voor een elektrisch circuit zorgen om de periodieke fasen te genereren. De uitgang van het ExacTrac-röntgenwaarschuwingslampje is een permanent signaal tijdens de actieve status.
Signalisatielogica

De interface beschikt over een geïsoleerde schakelaar met twee contacten
die statisch zijn gesloten in geval van een geactiveerde waarschuwing.

Maximale elektrische waarden

Stroom: 500 mA.
Spanning 24 V wisselstroom/gelijkstroom.
Terminal 1: Schakelaarcontact 1 (eerste bovenpositie).
Terminal 2: Schakelaarcontact 2.

Pen uit
Interface op de
ExacTrac-systeemkast

Aanbevolen locatie
voor waarschuwingslampjes

Connectortype

Aangebrachte schroefterminals met trekontlasting voor enkele draden.
Phoenix Contact, artikelnummer: MC 1.5/8-STF-3.81, voor enkele draden
0,14-1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Galvanische
scheiding

De EXT ILK interface aan Brainlab’s zijde is gescheiden conform IEC 60601-1
voor eerstefouttoestanden: 250 V wisselstroom (elektrische veiligheid van medische hulpmiddelen)

Waarschuwingslampje 1

Het waarschuwingslampje in de behandelruimte moet in de röntgenbunker
worden geïnstalleerd zodat hij duidelijk zichtbaar is voor alle gebruikers van
het systeem.

Waarschuwingslampje 2

Het waarschuwingslampje in de bedieningsruimte moet in de bedieningsruimte worden geïnstalleerd, boven de toegang tot de bunker of een andere plaats
die duidelijk zichtbaar is.

Voorbeeldcircuit uitgang röntgenwaarschuwingslampje naar gebouwinstallatie
Gebouwinstallatie

ExacTrac-kast
ET-elektronicarek

Circuit klantspecifiek
waarschuwingslampje

EXT ILK-connector

ET ILK-inzetstuk
ILK15 0 V Ref.
12
ILK15 12 V gelijkstroom
11
MV_IsOff 0 V Ref.
10
MV_IsOff 12 V Ref.
9
Auxillary 12 V gelijkstroom
8
Auxillary 0 V Ref.
7
DEUR 0 V Ref.
6
DEUR 12 V gelijkstroom
5
4
EMO 0 V Ref.
3
EMO 12 V gelijkstroom
RÖNTGENWAARSCHUWING 2 2
RÖNTGENWAARSCHUWING 1 1

Max. 24 V

Afbeelding 45
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Uitgangen van stroomlampje van dual generator

8.6

Uitgangen van stroomlampje van dual generator

Algemene informatie
Beide röntgengeneratorkasten beschikken over een uitgang voor het aansluiten van een extern
stroomindicatorlampje. De uitgang is actief zolang de betreffende kast is ingeschakeld. Het
signaal kan nodig zijn om te voldoen aan vereisten van regelgevende instanties in bepaalde
landen.

Verantwoordelijkheden
De klant moet:
• Controleren of de waarschuwingslampjes van de dubbele röntgengenerator voldoen aan de
lokale veiligheidsregelgeving voorafgaand aan de installatie.
• Beslissen of de waarschuwingslampjes van de dubbele röntgengenerator wel of niet moeten
worden geïnstalleerd en waar zij moeten worden geplaatst.
• De stroomlampjes van de dubbele röntgengenerator, kabels, voeding en interface installeren in
de richting van de generatorinterface.
Brainlab moet:
• De algehele werking van de indicatorlampjes met de generator testen, zoals gedefinieerd
tijdens de planning van de locatie.

Specificaties voor de uitgangen van stroomlampje van dual generator
Onderdeel

Beschrijving

Veiligheidsfactor

Raadpleeg uw lokale regelgeving.

Bekabeling

Integreer de bekabeling van het stroomlampje van de generator in de gebouwinstallatie. Uw installatie moet over een kabel beschikken die wordt
aangesloten op de generatorkasten (beide kasten beschikken over een gelijkwaardige interface).

Vereisten voor het indicatorlampje

U bent er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de vereisten van lokale
regelgevende instanties met betrekking tot het uiterlijk van het indicatorlampje.

Interface van de ExacTrac-systeemkast

Signalisatielogica

De uitgang van het stroomindicatorlampje van de generator is een permanent signaal tijdens de actieve status. De interface beschikt over een geïsoleerde schakelaar met twee contacten die statisch zijn gesloten in geval van
een geactiveerde waarschuwing.

Maximale elektrische waarden

Stroom: 1 A.
Spanning: 24 V wisselstroom/gelijkstroom.

Connectortype

Schroef terminals in de generatorkast. Laat de draadeinden open zodat onderhoudsmonteurs van Brainlab de terminals van de kast kunnen aansluiten.
Maximale afmeting: 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Galvanische scheiding
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De schakelaarcontacten zijn galvanisch gescheiden van de generatorcircuits
conform IEC 60601-1 voor eerstefouttoestanden: 250 V wisselstroom (elektrische veiligheid van medische hulpmiddelen).
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Voorbeeldcircuit uitgang röntgenindicatorlampje naar gebouwinstallatie

ExacTrac dual generatorkast 1

Gebouwinstallatie

Verdeelpaneel achterzijde

Circuit
klantspecifiek controlelampje

Stroomindicatorinterface

Max 24 V wisselstroom
Schroefterminals
Contact COM
Contact NO

1
2

Stroomindicatorlampje
generator

ExacTrac dual generatorkast 2
Verdeelpaneel achterzijde
Stroomindicatorinterface
Schroefterminals
Contact COM
Contact NO

1
2
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8.7

Uitgangen van stralingsindicatorlampje van dual
generator

Algemene informatie
Beide röntgengeneratorkasten beschikken over een uitgang voor het aansluiten van een extern
stralingsindicatorlampje. De uitgang is actief zolang de betreffende kast röntgen uitstraalt.
Daarnaast kan de uitgang worden geconfigureerd om gedurende een langere tijd van minstens
vijf seconden actief te blijven. Het signaal kan nodig zijn om te voldoen aan vereisten van
regelgevende instanties in bepaalde landen.
De uitgang van het stralingsindicatorlampje van de dual generator is alleen actief tijdens de
installatie. In tegenstelling daarop is het ExacTrac-waarschuwingslampje actief zodra de
hoofdtoepassing aan een stap van de workflow begint, waarbij de straling kan worden gestart bij
de volgende gebruikersactie.

Verantwoordelijkheden
De klant moet:
• Controleren of de röntgenindicatorlampjes voldoen aan de lokale veiligheidsregelgeving
voorafgaand aan de installatie.
• Beslissen of de waarschuwingslampjes wel of niet moeten worden geïnstalleerd, waar zij
moeten worden geplaatst en welke kleur zij moeten hebben.
• De waarschuwingslampjes, kabels, voeding van het lampje en interface installeren in de
richting van de generatorinterface.
Brainlab moet:
• De algehele werking van de indicatorlampjes met de generator testen, zoals gedefinieerd
tijdens de planning van de locatie.

Uitgangspecificaties van stralingsindicatorlampje van dual generator
Onderdeel

Beschrijving

Veiligheidsfactor

Raadpleeg uw lokale regelgeving.

Bekabeling

Integreer de bekabeling van het stralingsindicatorlampje van de generator in
de gebouwinstallatie. Uw installatie moet over een kabel beschikken die
wordt aangesloten op de generatorkasten (beide kasten beschikken over
een gelijkwaardige interface).

Vereisten voor het indicatorlampje

U bent er verantwoordelijk voor om te voldoen aan de vereisten van lokale
regelgevende instanties met betrekking tot het uiterlijk van het indicatorlampje.

Interface van de ExacTrac-systeemkast

Signalisatielogica

De uitgang van het stralingsindicatorlampje van de generator is een permanent signaal tijdens de actieve status. De interface beschikt over een geïsoleerde schakelaar met twee contacten die statisch zijn gesloten in geval van
een geactiveerde waarschuwing.

Maximale elektrische waarden

Stroom: 1 A.
Spanning: 24 V wisselstroom/gelijkstroom.

Connectortype

Schroef terminals in de generatorkast. Laat de draadeinden open zodat onderhoudsmonteurs van Brainlab de terminals van de kast kunnen aansluiten.
Maximale afmeting: 1,5 mm2 = 28 AWG - 16 AWG.

Galvanische scheiding
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De schakelaarcontacten zijn galvanisch gescheiden van de generatorcircuits
conform IEC 60601-1 voor eerstefouttoestanden: 250 V wisselstroom (elektrische veiligheid van medische hulpmiddelen).
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Voorbeeldcircuit uitgang röntgenindicatorlampje naar gebouwinstallatie

ExacTrac dual generatorkast 1

Gebouwinstallatie

Verdeelpaneel achterzijde

Circuit
klantspecifiek controlelampje

Stralingsindicatorinterface

Max 24 V wisselstroom
5 sec tijd
verlengings
circuit

Schroefterminals
Contact COM
Contact NO

1
2

Stralingsindicatorlampje
generator

ExacTrac dual generatorkast 2
Verdeelpaneel achterzijde
Stralingsindicatorinterface
5 sec tijd
verlengings
circuit

Schroefterminals
Contact COM
Contact NO

1
2
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9

NETWERKVEREISTEN

9.1

Netwerkverbinding, Varian TrueBeam

Algemene informatie
Sluit alle ExacTrac-werkstations aan op het ziekenhuisnetwerk met een standaard 100 Mb/s LANverbinding. Zorg er dicht bij de computerkast een netwerkaansluiting beschikbaar is. Brainlab
levert een 4 m lange netwerkkabel mee.
De volgende afbeelding toont een typische netwerkopstelling voor ExacTrac:

Ziekenhuisnetwerk

ExacTracwerkstation voor
behandeling

Netwerk van lineaire versneller

Varian/ADI

DICOM-gegevens
bijv. CBCT
ExacTracwerkstation voor
voorbereiding en
beoordeling
Gelokaliseerde
patiëntgegevens

Lineaire
versneller

Ziekenhuis
R&V-systeem

Plannings
systeem

Internet
Fusie
goedkeuring

Pc met
VNC

Toegang
op afstand

I-Help
Brainlab
Support

Afbeelding 46

Netwerkverbinding
De netwerkverbinding is noodzakelijk voor:
• de import en export van patiëntgegevens, afhankelijk van de opstelling zelfs in real-time
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• ADI-verbinding met de lineaire versneller (positionering, laden van patiënt, autorisatie van
behandeling enz.)
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9.2

Netwerkgebruik

Netwerkprestaties
• De netwerksnelheid moet minimaal 10 Mbit/s zijn (Brainlab raadt 1 Gbit/s aan).
• De reactietijd moet minder dan 100 ms zijn.
• Het netwerk moet volledig geschakeld zijn.
Brainlab raadt een externe firewall aan. Netwerkbeveiliging is uw verantwoordelijkheid of de
verantwoordelijkheid van een respectievelijke verantwoordelijke organisatie.
Waarschuwing
Er moet een stabiele, betrouwbare en veilige netwerkomgeving/-verbinding beschikbaar
zijn om een veilig en effectief gebruik van het ExacTrac-systeem te kunnen garanderen.

Virusscanner
Brainlab adviseert het gebruik van een state-of-the-art antivirusscanner. U of een
verantwoordelijke organisatie bent/is verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud en
moet de aanbevelingen van Brainlab in overweging nemen.
Raadpleeg de klinische gebruikershandleiding voor uitgebreide informatie.

Back-up en herstel van behandelgegevens
Met behulp van het tabblad Import/Export kunt u in een externe map een back-up maken van de
behandelgegevens en deze indien nodig later herstellen. Alle patiëntgegevens kunnen worden
opgeslagen op een externe schijf of een server, indien beschikbaar.
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10 EXACTRAC ROBOTICS
10.1 Installatievereisten Robotics
Algemene informatie
• Voor ExacTrac Robotics is de Brainlab imaging couch top nodig.
• ExacTrac Robotics en Brainlab imaging couch top zijn ongeveer 0,1 m hoger dan de originele
Varian Exact couch top.
• Kalibreer uw Varian Exact tafel na de installatie van ExacTrac Robotics en de Brainlab
imaging couch top opnieuw vanwege dit hoogteverschil. Deze service wordt geleverd door
Varian en is opgenomen in het Brainlab-artikelnummer 24440-61: RTM/ICT Mod Varian
TrueBeam STS ST-502.
• De totale installatietijd inclusief Varian service is ongeveer 2 dagen.
• De third-party videocamera’s die de bunker van de lineaire versneller bewaken, moeten altijd
vanuit elke tafelhoek goed zicht hebben op de patiënt.
• ExacTrac Robotics wordt permanent aan het onderstel van de behandeltafel aangebracht.
• ExacTrac Robotics werkt op batterijen die elke nacht moeten worden opgeladen. U moet
zorgen voor een stroomstekker voor de batterijoplader (landspecifiek; beschermingsklasse II,
niet-geaard) op een maximale afstand van 6 m van de behandeltafel (kabellengte: 1,5 m
netvoeding + 8 m gelijkstroom).
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10.2

Externe bluetoothmodule

Algemene informatie
De ExacTrac maakt gebruik van een bluetoothverbinding voor de datacommunicatie met de
Robotics, die over een interne bluetoothmodule beschikt. Verder moet een externe
bluetoothmodule in de behandelkamer wordt geïnstalleerd. Hieronder vindt u een lijst van de
specificaties van de externe bluetoothmodule:
• Gewicht: 0,5 kg.
• Installatie Ongeveer 2,60 m achter het isocentrum op het tussenplafond of de tussenwand op
een hoogte van ongeveer 2,70 m.
• Plaats geen metalen onderdelen tussen de externe bluetoothmodule en de bluetoothantenne
(ontvangst van data) aan het voeteneinde van de ExacTrac Robotics.
• De maximale afstand van de externe bluetoothmodule en het voeteneinde van de ExacTrac
Robotics is 5 m.
• De voeding van de externe bluetoothmodule wordt geïnstalleerd in de "verdeelkast in de
behandelruimte". De kabellengte is 5 m. Zorg voor kabelbuizen.
• De externe bluetoothmodule wordt aangesloten op de ExacTrac-computerkast met behulp van
een 30 m lange cross-overkabel.
• De externe bluetoothmodule wordt geleverd bij het ExacTrac-systeem zelf en kan worden
geïnstalleerd door de klantenservice van Brainlab. Het statusledlampje moet zichtbaar blijven.
• Afmetingen (mm):

96

32

105

Afbeelding 47
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Positie van de externe bluetoothmodule in de behandelkamer
De volgende afbeelding toont de positie van de bluetoothmodule ① vanuit twee verschillende
weergaven:

①

①

2600

Afbeelding 48
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11 COMFORMITEIT
11.1 Conformiteitsverklaring van ziekenhuis of
aannemer, Varian TrueBeam
Conformiteitsformulier
CONFORMITEITSVERKLARING VAN ZIEKENHUIS OF AANNEMER
___________________________________

(Naam ziekenhuis of aannemer)

(Naam en adres in blokletters)
bevestigt dat (markeer de betreffende items met een "✓", indien van toepassing):
☐ de elektrische installatie van de instelling operationeel is en voldoet aan de toepasselijke veiligheidsnormen;
☐ een correct aantal kabels, kabelklemmen en kabelspanners voor plafondbeugels zijn gebruikt.
En dat alle hierna genoemde aan het plafond bevestigde apparatuur is geïnstalleerd volgende
respectievelijke lokale regelgeving en de pre-installatieparameters van Brainlab zoals beschreven in de ExacTrac-handleiding voor planning op de locatie:
☐ plafondbeugels van de vlakke beelddetectoren
☐ bovenste deel van de aan het plafond gemonteerde monitorarm
☐ verdeelkast in de bedieningsruimte
☐ verdeelkast in de behandelruimte
☐ vloerbehuizingen
Als hieraan niet wordt voldaan, dan zijn eventuele gerelateerde toekomstige incidenten de verantwoordelijkheid van de ondergetekende.

___________________________________

___________________________________

Vertegenwoordiger van ziekenhuis, of aannemer

Datum

Naam in blokletters

___________________________________

___________________________________
Vertegenwoordiger van ziekenhuis/aannemer
Handtekening
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Autoriteiten

11.2

Autoriteiten

Zweden
De vereiste van de Zweedse autoriteiten is dat Brainlab moet verifiëren dat de klant een geldige
licentie heeft van de autoriteit (Strålsäkerhetsmyndigheten) en voldoet aan S-137 Tillstandsvilkor
16.
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12 BIJLAGE
12.1 Pre-installatiekit Varian TrueBeam
Algemene informatie
Controleer zending op volledigheid.
Bewaar overtollig materiaal zorgvuldig en geef dit aan de klantenservice van Brainlab tijdens de
ExacTrac-systeeminstallatie.

IR/XR-pre-installatiekit
De volgende tabel bevat een lijst van onderdelen die worden meegeleverd in de IR/XR-preinstallatiekit:
Onderdeelnummer

Beschrijving

Aantal

49302C

ET-stroominstallatiekit

1

49367

ET Infarood USBadapter, 30 m

1

47103

ET-patchkabel CAT6
40 m, zwart

3

Beeld
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Onderdeelnummer

Beschrijving

Aantal

49202-6

ET-videokabel

1

49025A

ET seriële verlengkabel
2
Vierde kabel alleen als
(4)
u ExacTrac Robotics
hebt besteld

49360A/-B

ET-plafondbeugel

49351

Fixatie van ET-plafondarm (optioneel)
Alleen als u de aan het 1
plafond gemonteerde
touchscreenmonitor
hebt besteld

49352

Interfaceplaat van ETplafondarm (optioneel)
Alleen als u de aan het 1
plafond gemonteerde
touchscreenmonitor
hebt besteld

Beeld

2
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Onderdeelnummer

Beschrijving

Aantal

10900-92A

ET-wandbeugel voor
monitor (standaard)
Niet inbegrepen als u
de aan het plafond ge- 1
monteerde touchscreenmonitor hebt
besteld

49341

ET touch VGA-kabel
(standaard)
Niet inbegrepen als u
de aan het plafond ge- 1
monteerde touchscreenmonitor hebt
besteld

49342

ET touch datakabel
(standaard)
Niet inbegrepen als u
de aan het plafond ge- 1
monteerde touchscreenmonitor hebt
besteld

49301-09

ET touch stroomkabel
(standaard)
Niet inbegrepen als u
de aan het plafond ge- 1
monteerde touchscreenmonitor hebt
besteld

Beeld
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Onderdeelnummer

118

Beschrijving

Aantal

49545

ET-waarschuwingslampje

1

49541

Kabel voor röntgenbe1
dieningspaneel (UL)

46133-01

ET-consolekabel

49445-02

Beschrijfbare ET-kabelbinders, 100 mm (1 50
stuk)

49776-10

RTM2 cross-overkabel
(optioneel)
Alleen als u ExacTrac
Robotics/RTM bestelt
Mechanische specificaties:
1
Diameter: 7,3 mm
Lengte: 30 m
Verbuiging: Minimaal
55 mm
Diameter stekker:
35 mm

49826-04

ET-aansluitkabel dual
generator (20 m)

Beeld

1

1

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

BIJLAGE

ExacTrac röntgen 12" vloerbehuizing
Onderdeelnummer

Beschrijving

Aantal

49373

ET-vloerbehuizing 12"
basis

2

49374

ET-vloerbehuizing 12"
afdekplaat

2

Beeld
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12.2

Standaardverzendlijst, Varian TrueBeam

Verzending voorafgaand aan de installatie
Beschrijving

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)

Kratten

Vloerbehuizing 12"

1.200 x 800 x 450

60

1

Op-de-vloer-behuizing

1.200 x 800 x 650

50

1

Pre-installatiekit

1.200 x 800 x 1.200

Ongeveer 150

1

Verzending van het systeem zelf
Beschrijving

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)

Kratten

Basiscomputersysteem

950 x 880 x 1.930

286

1

Medische hardware

1.200 x 800 x 1.200

150

1

Medische hardware

1.200 x 800 x 1.200

110

1

Dubbele röntgengenerator

Ongeveer 1.750 x 680 x 1.020

Ongeveer 250

2

Röntgenbuizen, pre-transformator en bekabeling

Ongeveer 1.750 x 680 x 1.020

Ongeveer 245

1

Imaging Couch Top

2.050 x 800 x 580

40

1

ExacTrac Robotics

1.050 x 900 x 380

75

1

Waarschuwing
De röntgenbuizen moeten voorzichtig worden behandeld. Ze moeten altijd worden
vervoerd en opgeslagen zoals is aangegeven op de transportkrat om de glazen bol te
beschermen tegen barsten door mechanische schokken. Mechanische schokken moeten
over het algemeen worden vermeden.
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12.3

Kabelclassificaties

Algemene informatie
De volgende tabel bevat uitgebreide informatie over kabeltypen die mogelijk door uw
regelgevende instanties worden vereist:
Artikelnummer

Naam

SpanToegeningspaste
spanning waarde

UL-geType
aanslui- certificeerd
ting

UL-erkende
AWM-stijlen

ExacTracapplicatie

Classificatie

24 V gelijkstroom

250 V

PUR

CMX

Nr.

Communicatie

Klasse II

49541

Kabel voor
röntgenbedieningspaneel

49302-03

ET4-stroomka- 230 V
belkit (net 3 x wisselstroom
2,5q mm2)

600 V

Pvc

Nr.

21098/2587

Gezekerde
voeding, lage Klasse I
spanning

49302-03

ET4-stroomkabelkit (aarde
N.v.t.
2,5 qmm)

600 V

Pvc

Nr.

1015

BeschermenNr.
de aarde

49302-03

ET4-stroomkabelkit (aarde
N.v.t.
16 qmm)

600 V

Pvc

Nr.

1015

BeschermenNr.
de aarde

49073

ET KVM-kabel < 15 V

125 V

Pvc

CMR

Nr.

Communicatie

Klasse II

49025A

ET seriële extensie

< 15 V

30 V

Pvc

Nr.

2502

Communicatie

Klasse II

49341-10

ET Touch
VGA-kabel

< 15 V

30 V

Pvc

Nr.

20276/2990

Video

Klasse II

49342

ET Touch datakabel

< 15 V

300 V

Pvc

Nr.

2095

Communicatie

Klasse II

49301-09

ET Touch-verlengkabel

12 V gelijkstroom

300 V

Pvc

Nr.

2464

Voeding, extra lage span- Klasse II
ning

49202-6

ET-videokabel

< 15 V

300 V

Pvc

Nr.

2464

Video

Klasse II

49367

ET IR USBadapter

< 15 V

150 V

Pvc

CL2

Nr.

Stroombegrensde circuitkabel

Klasse II

49525-11A

Hoogspanningsröntgenkabel UL 11 m

70 kV

75 kV

Pvc

Nr.

(E187096)

Röntgen
hoogspanning

Nr.

Klasse I

Hoogspan49526-26A ningsstatorkabel 11 m

230 V
wisselstroom

600 V

Pvc

Nr.

2839

Gezekerde
motoraandrijving, lage
spanning

49545

Kabel voor ET12 V gewaarschulijkstroom
wingslampje

300 V

Pvc

CL2P

Nr.

Stroombegrensde circuitkabel

Klasse II

46133-01

ET-consolekabel

24 V gelijkstroom

250 V

PUR

CMX

Nr.

Communicatie

Klasse II

49776-10

RTM crossoverkabel

< 15 V

250 V

PUR

CMX

Nr.

Communicatie

Klasse II

49776-10

RTM crossoverkabel

< 15 V

250 V

PUR

CMX

Nr.

Communicatie

Klasse II
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Artikelnummer

Naam

SpanToegeningspaste
spanning waarde

UL-geType
aanslui- certificeerd
ting

UL-erkende
AWM-stijlen

ExacTracapplicatie

Classificatie

18562-37

Patchkabel
Cat. 5E

< 15 V

125 V

Pvc

Nr.

2835

Netwerkcommunicatie

Nr.

47103

ET-patchkabel
CAT6, 40 m,
zwart

< 15 V

125 V

PUR

Nr.

Nr.

Netwerkcommunicatie

Nr.

47104

Receptorkabel
24 V gevoor ET vlakke
lijkstroom
beelddetector

300 V

PUR

Nr.

2464

Voeding, ELV Klasse II

49842-11

Röntgen HE
en vergrendelingskabel
11 m

49841-11

HSS röntgens- 400 V
tatorkabel
wissel11 m
stroom

122

24 V gelijkstroom

300 V

Pvc

Nr.

2464

Temperatuurschakelaar
Nr.
van buis, data

600 V

Pvc

Nr.

Nr.

Stroomstator
van buis

Nr.
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12.4

Overzicht pre-installatiekit voor zorginstellingen,
Varian TrueBeam

12.4.1

Overzicht van netvoeding en vergrendelingen

Aanbevelingen voor installatie
Dit overzicht bevat aanbevelingen voor de naleving van de ExacTrac-vereisten uit de eerdere
hoofdstukken. Vereisten van lokale regelgevende instanties en uw specifieke wensen kunnen
leiden tot een andere oplossing voor het implementeren van ingangen en uitgangen voor
voedingsschakeling en vergrendelingen.
De volgende diagram bevat een voorbeeld van een elektrisch schema voor de vooraf
geïnstalleerde voedings- en vergrendelingscircuits:
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Deurvergrendeling

Vanaf
nood UITcircuit

dwarsdoorsnede draad:
1 mm²

(**)

Computerkast

12 V gelijkstroom

ExacTracröntgen in gebruik

dwarsdoorsnede draad:
1 mm²

Uit

1.0

Aan

230 V wisselstroom
L, N & G

24 V gelijkstroom

230 V
wisselstroom

Aan

400 V wisselstroom
L1, L2, L3, N & G

Uit

Overspannings
beveiliging
Type 2/Klasse II

Fi
0,03 A

F 50 A/50 Hz
traag

ExacTrac
Bundel aan

Röntgengenerator

(****)

230 V wisselstroom

24 V gelijkstroom

2.0a

(***)

Waarschuwingslampje klant
Röntgengenerator ingeschakeld

①

Deurvergrend.

Waarschuwingslampjes klant
Bundel aan

Deurvergrend.

Verdeelkast

24 V gelijkstroom

D
L
E
E

ExacTracröntgengenerator ingeschakeld

B
R

O
O

V

(*)

Fi
0,03 A

230 V
wisselstroom

F 16 A/50 Hz

dwarsdoorsnede draad:
1 mm²

24 V gelijkstroom

dwarsdoorsnede draad:
2,5 ... max. 16 mm²

Flexibele
kabel

dwarsdoorsnede draad:
max. 25 mm²

Flexibele
kabel

24 V gelijkstroom

dwarsdoorsnede draad:
1 mm²
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Waarschuwingslampjes klant
ExacTrac-röntgen in gebruik

TN Star-netwerk

12 V gelijkstroom

1.0

Computerkast

Lineaire
versneller
24 V gelijkstroom

Lineaire
versneller
24 V gelijkstroom

Overzicht pre-installatiekit voor zorginstellingen, Varian TrueBeam

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

Afbeelding 49

BIJLAGE

① Aangeleverd door de klant, inclusief bekabeling naar aansluitpunt bij de computer en
röntgengeneratorkast, plus 3 m.
(*) De stroomuitschakeling is geen vereiste voor de installatie van de ExacTrac. Controleer of een
stroomuitschakeling een vereiste is in uw lokale regelgeving.
(**) ExacTrac kan een signaal van 12 V leveren. U kunt de waarschuwingslampjes van de bunker
gebruiken in plaats van de waarschuwingslampjes van de ExacTrac.
(***) Optie om de röntgengeneratoren aan te sluiten op de waarschuwingslampjes van de bunker.
(****) Optioneel signaal Bundel aan. De minimale signaalduur kan worden aangepast.
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Overzicht van draaddiameters in aardkabels en functionele kabels, Varian TrueBeam

12.4.2

Overzicht van draaddiameters in aardkabels en functionele kabels, Varian
TrueBeam

Aanbevelingen voor installatie
Dit overzicht bevat aanbevelingen voor de naleving van de minimale ExacTrac-vereisten uit de
eerdere hoofdstukken. Vereisten van lokale regelgevende instanties en uw specifieke wensen
kunnen leiden tot een andere oplossing voor het implementeren van draaddiameters voor
stroomkabels, aardkabels en vergrendelingskabels. De LAN-kabel moet worden geleverd voor de
juiste ethernetsnelheidsklasse.

Draadafmetingen van de computerkast van de lineaire versneller (computerkast buiten bunker)

ExacTracröntgengenerator ExacTrac
ingeschakeld Bundel aan

ExacTrac
röntgen in gebruik
Waarschuwingslampjes
bunker

L1, L2, L3, N, G / max. 25 mm²

L, N, G / min. 2,5 mm² / max. 16 mm²

16 mm²

12 volt

Aan

1 mm²

1 mm²

Multiplex 3 x 1 mm²

Aan

Uit

Flexibel

Uit

16 mm²

Flexibel

12 volt

Generatorkast

Generatorkast

2.0b

Stroomverdeelkast Stroomverdeelkast
in behandelruimte in bedieningsruimte

1.3

2,5 mm²

2,5 mm²

1.0

16 mm²

Computerkast

L, N, G / 2,5 mm²

2.0a
L, N, G / 2,5 mm²

16 mm²

16 mm²

16 mm²

R
O

O
V

Referentiebalk aarding in de ruimte waar
de ET computerkast (1.0) is geplaatst.
Toegankelijk voor onderhoud.

1 mm²
Multiplex 6 x 1 mm²

Referentiebalk aarding.
Maximaal op 3 meter van
computerkast.

Waarschuwingslampjes
bunker

D
L
E
E
B

Lineaire versneller

①

230 V 400 V

12 volt

Waarschuwingslampjes
bunker

Multiplex 3 x 1 mm²

Cat5

Deur
vergrendeling

1 mm²

Referentiebalk
aarding bunker.

Vloerbehuizing 2 Vloerbehuizing 1
2.1a

1.5

2.1b

Afbeelding 50
① Door klant aangeleverd, inclusief bekabeling (plus 3 m) naar het aansluitpunt bij de computeren röntgengeneratorkast.
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Draadafmetingen van de computerkast van de lineaire versneller (computerkast in de bunker)

230 V 400 V

L1, L2, L3, N, G / max. 25 mm²

Aan

1 mm²

1 mm²

Multiplex 3 x 1 mm²

Multiplex 3 x 1 mm²

Aan

Uit

Flexibel

L, N, G / min. 2,5 mm² / max. 16 mm²

12 volt

Generator
kast

2.0a

2.0b

2,5 mm²

Vloerbehuizing 2
2.1a

1.5

2,5 mm²

Generator
kast

Stroomverdeelkast Stroomverdeelkast
in behandelruimte in bedieningsruimte
1.3

Waarsch.
lampjes
bunker

D
L
E
16 mm²

Multiplex 6 x 1 mm²

Flexibel

Uit

16 mm²

1.0

L, N, G / 2,5 mm²

Computer
kast

L, N, G / 2,5 mm²

16 mm²

O
O

16 mm²

Referentiebalk aarding.
Maximum bij 3 meter vanaf
computerkast.

Waarsch.
lampjes
bunker
12 volt

E
B
R

Lineaire versneller

V

Deur
vergrend.

12 volt

1 mm²

Cat5

Waarsch.
lampjes
bunker

1 mm²

Referentiebalk
aarding bunker.

①

ExacTrac
-röntgen
generator
ExacTrac
ingeschakeld Bundel aan

ExacTracröntgen in gebruik

Vloerbehuizing 1
2.1b

Afbeelding 51
① Door klant aangeleverd, inclusief bekabeling (plus 3 m) naar het aansluitpunt bij de computeren röntgengeneratorkast.
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Overzicht van draaddiameters in aardkabels en functionele kabels, Varian TrueBeam

Aardrail

Aan-uitschakelaar
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12.4.3

Generatorvoeding (verdeelkast)

Bekabelingsplan van verdeelkast
U moet een verdeelkast en de voeding leveren (5 lijnen: L1, L2, L3, nul, aarde) naar de generator.
De kabel moet de onderzijde van de generator halen, plus 3 m speling en de dwarsdoorsnede
mag niet groter zijn dan 35 mm² (4 AWG).
OPMERKING. Een verdeelkast is niet verplicht voor de bediening van de generator en het
patiëntpositioneringssysteem. Vanwege elektrische veiligheidsredenen, toepasselijke lokale
regelgeving en werkgemak wordt een verdeelkast echter sterk aanbevolen.
De volgende afbeelding toont een voorbeeld van het bekabelingsplan van een verdeelkast
volgens Duitse regelgeving. Het design van deze verdeelkast kan worden aangepast aan lokale
regelgeving:
L1
L2
L3
N
Aarde
F1
F2

K1
0,03 A

F3

N

Aarde

L1 L2 L3 N Aarde X1

S0

Generator

Afbeelding 52

F1: Zekering van generator
De F1-generatorzekering is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast
gemonteerd. De zekeringen zijn klein vergeleken met de bedrijfsstroom en het bedrijfsvermogen.
Dit kan in strijd zijn met de transversale diameter van de stroomkabels die zijn gekozen voor de
benodigde voedingsweerstand.
OPMERKING. De röntgengeneratoren kunnen dit hoge vermogen slechts voor korte tijd aan.
Netvoeding

Trage zekering A

380/400 V

50
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Generatorvoeding (verdeelkast)

Netvoeding

Trage zekering A

420/440/480 V

50

208/220 V

100

F2: Controlezekering
De F2-controlezekering is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast
gemonteerd.
Het hulpcircuit voor het besturen van de hoofdrelais moet worden beschermd door een zekering
of stroomonderbreker van 10 A.

S0: Installatieschakelaar/Nood UIT schakelaar
De installatieschakelaar is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt op de verdeelkast
aangesloten.
OPMERKING. De schakelaar moet in de buurt van de generatorbedieningsconsole worden
gemonteerd.

K1: Hoofdrelais
Het hoofdrelais is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast gemonteerd.
Er wordt een relais van 63 A met een hulpcontact en spoel aanbevolen voor de EDITOR HFe dual
generator.

F3: Aardlekschakelaar
De aardlekschakelaar is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast
gemonteerd.
Er wordt een aardlekschakelaar met een lekstroom van 30 mA aanbevolen voor de EDITOR HFe
dual generator.
Netvoeding

Aardlekschakelaar

380/400 V

63 A

420/440/480 V

63 A

208/220 V

100 A

N: Nulrail
De nulrail is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast gemonteerd.

Aarde: Aardrail
De aardrail is onderdeel van de gebouwinstallatie en wordt in de verdeelkast gemonteerd.

X1: Transferterminalblok
Het transversale deel van de stroomkabel dat de verdeelkast en de röntgengenerator met elkaar
verbindt mag niet groter zijn dan 35 mm² vanwege de grootte van de ingangterminals op het
verbindingspaneel van de generator. Het wordt aanbevolen een kabel met een dunne draad met
eindhoesjes te gebruiken.
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12.5

Typen netwerk voor elektriciteitsvoorziening

Algemene informatie

C

B

A

D

E

DRIEFASIGE STER
MET VIER DRADEN
NIET-GEAARD NEUTRAAL

G

F

TWEEFASIGE STER
MET DRIE DRADEN
GEAARD NEUTRAAL

DRIEFASIGE DELTA
MET VIER DRADEN
GEAARD MIDDEN IN FASE

DRIEFASIGE OPEN DELTA
MET VIER DRADEN
GEAARD MIDDEN IN FASE

L
EENFASIG
MET DRIE DRADEN
GEAARD MIDDEN

N

DRIEFASIGE DELTA
MET DRIE DRADEN

J

H

K

DRIEFASIGE STER
MET DRIE DRADEN
GEAARDE NEUTRALE PUNT

DRIEFASIGE STER
MET DRIE DRADEN

DRIEFASIGE STER
MET VIER DRADEN
GEAARD NEUTRAAL

DRIEFASIGE OPEN DELTA
MET VIER DRADEN
GEAARD KRUISPUNT VAN FASEN

M
EENFASIG
MET TWEE DRADEN
GEAARD EINDE VAN FASE

EENFASIG
MET TWEE DRADEN
NIET-GEAARD NEUTRAAL

P
V

AV

SINGLE-WIRE
EARTHED RETURN (SWER)

GELIJKSTROOM
MET DRIE DRADEN

Afbeelding 53
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IT-beleid, schermbeveiliging, Varian TrueBeam

12.6

IT-beleid, schermbeveiliging, Varian TrueBeam

Algemene informatie
Er moet rekening worden gehouden met de mogelijke instellingen door het IT-beleid van
ziekenhuizen. De screensaver, instellingen voor slaap- en vergrendelscherm moeten allemaal
worden uitgeschakeld om ADI-onderbreking te voorkomen. Deze instellingen worden soms
ingesteld via een groepsbeleid van de IT-afdeling van uw ziekenhuis en zijn dan niet toegankelijk
via het ExacTrac-werkstation.
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13 PREINSTALLATIECHECKLISTS
13.1 Vloerbehuizingen
Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

1

Vloerbehuizingen

1.1

Uitsparing op de vloer markeren.

4.1.2

1.2

Uitsparing maken.

4.1.2

1.3

Het onderoppervlak van de
uitsparing moet waterpas
zijn en niet dieper dan
33 cm.

4.1.2

1.4

Vloerbehuizingen uitlijnen
en waterpas stellen.

4

1.5

Vloerbehuizingen op de
vloer bevestigen. De ankers
4
worden NIET GELEVERD
door Brainlab.

1.6

Buizen (minimale binnendiameter van 100 mm, maximale buitendiameter van
130 mm, bij voorkeur nietflexibele pvc-buizen) instal4
leren vanaf de vloerbehuizingen naar de kabel door
de achterwand van de bunker --> aansluiting op de generator.

1.7

Beton gieten.

4

1.8

Afgewerkte vloer.

4

Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
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Vloerbehuizingen

Naam en adres van ziekenhuis:
Taak

Lijst van taken

1

Vloerbehuizingen

1.9

134

Datum:
Verantwoordelijke
Hoofdstuk

Aluminium afdekplaten van
de vloerbehuizing opslaan
tot het moment van de definitieve installatie.

4

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
De definitieve afdekplaten
worden opgeslagen tijdens
de systeeminstallatie. Deze
moeten op een veilige
plaats worden bewaard totdat zij door het team van
Brainlab worden geïnstalleerd.
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13.2

Plafondbeugels

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

2

Plafondbeugels

2.1

Positie van ankers markeren
5.2
op het plafond.

2.2

Obstakels verwijderen/alternatieve verankeringsplat5
forms leveren.

2.3

Ankers leveren.

5.2

2.4

Plafondbeugels monteren
en bevestigen:
IR-camerabeugel; 200 kg.

5.3

2.5

Plafondbeugels monteren
en bevestigen:
Beugels voor vlakke beelddetectoren (x 2); 200 kg.

5.3

2.6

Stalen kabelhoekplaten bevestigen (x 4); L-configuratie.

5.3

2.7

Plafondbeugels monteren
en bevestigen.

5.3

2.8

De wandmonitorbeugel
monteren en bevestigen;
10 kg of aan plafond gemonteerde monitorarm;
400 kg.

5.5

2.9

De verdeelkast in de behandelruimte monteren en be5.6
vestigen; 6 kg.

2.10

De verdeelkast in de bedieningsruimte bevestigen;
6 kg.

6.1

2.11

De waarschuwingslampjes
van Brainlab en/of de klant
monteren en bevestigen
(1 kg).

8.5.2

2.12

Klant of aannemer moet een
schriftelijke "conformiteitsverklaring" over de bevestiging van alle plafondbeugels
en vloerbehuizingen onder11
tekenen in overeenstemming met respectievelijke lokale regelgeving en pre-installatieparameters van
Brainlab.

Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
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De aannemer moet de juiste
ankers voor het gewicht van
de plafondbeugels leveren.

De conformiteitsverklaring
van de aannemer is verplicht voor het voltooien van
de acceptatieprotocollen.
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Plafondbeugels

Naam en adres van ziekenhuis:
Taak

Lijst van taken

2

Plafondbeugels

Datum:
Verantwoordelijke
Hoofdstuk

2.13

Het verlaagde plafond aanpassen aan de nieuwe door5.1.1
boringen (van plafondbeugels).

2.14

In het geval dat de afstand
tussen de betonnen en verlaagde plafonds niet voldoende is om de complete
5.1.1
ExacTrac-plafondbeugels
(< 15 cm) af te dekken, dan
is de klant verantwoordelijk
voor een correcte afdekking.

2.15

136

Opslag van kabels van
Brainlab tot het moment van 12.1
de definitieve installatie.

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
De definitieve positie van de
hangende apparatuur van
Brainlab kan pas precies
zijn aan het einde van de installatie. Het verlaagde plafond moet worden aangepast nadat de installatie van
Brainlab is voltooid.

De datakabels van Brainlab
worden samen met de plafondbeugels geleverd. Deze
moeten op een veilige
plaats worden bewaard tot
het moment van de installatie of tot het moment waarop
zij worden getrokken.
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13.3

Elektrische infrastructuur

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:
Taak

Lijst van taken

3

Elektrische infrastructuur

Datum:
Verantwoordelijke
Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

3.1

Een stroomverdeelkast leve7 & 12.4
ren.

Uw stroomverdeelkast moet
de stroom leveren en indien
van toepassing de benodigVoorafde signalen naar de Exacgaand
aan instal- Trac-apparatuur. Met een
latie
aan-uitcircuit zou u de apparatuur veilig moeten kunnen
in- en uitschakelen.

3.2

Een noodvoeding leveren
voor het ETX-systeem.

7

VoorafVoor het geval de netvoegaand
ding van het ziekenhuis niet
aan instalstabiel is.
latie

7 & 12.4

Voorafgaand
aan installatie

3.3

De schema’s van de
stroomverdeelkast leveren.

3.4

Een netvoeding leveren
voor het ExacTrac-apparaat:
Generator: 35 kVA (35 kVA
7.1
nominaal met piek van
75 kVA tijdens de blootstelling (0,2 ms)) en computerkast: 5 kVA.

Voorafgaand
aan installatie

3.5

Bevestigen dat er een TN
ster beschikbaar is.

Voorafgaand
aan installatie

3.6

Bevestigen dat de maximale
spanningsregeling binnen
7.1
de volgende specificaties
valt: +5% / -10% bij 400 V.

Voorafgaand
aan installatie

3.7

Flexibele netsnoer met drie
fasen + nul + aarde, 50/60
Hz; maximale draaddoorsnede van 35 mm2 (AWG 4)
tot de onderzijde van de
röntgengenerator met een
speling van minimaal 2 m.
7.1
Een spanning selecteren:
• 400 V,
• 420 V,
• 208 V, of
• Overig

Voorafgaand
aan installatie

7.1 & 12.5
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Door de schema’s voor de
aan te leggen stroomverdeelkast te leveren, kan
Brainlab garanderen of aan
de vereisten voor ExacTrac
wordt voldaan.

137

Elektrische infrastructuur

Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

3

Elektrische infrastructuur

3.8

Bevestigen dat de maximale
spanningsregeling binnen
de volgende specificaties
7.2
valt: 200 V, 220 V, 230 V,
240 V (elk ±5%).

Voorafgaand
aan installatie

3.9

Flexibele netsnoer met één
fase + nul + aarde, 50/60
Hz; draaddoorsnede van 2,5
mm2 (AWG 14) tot 16 mm2
(AWG 6) tot de onderzijde
van de röntgengenerator
met een speling van mini7.2
maal 2 m.
Een spanning selecteren:
• 240 V,
• 230 V,
• 120 V, of
• Overig

Voorafgaand
aan installatie

3.10

Om veiligheidsredenen:
is het verplicht om dicht bij
7.2 & 12.4
de computerkast een
stroomisolator te installeren.

Voorafgaand
aan installatie

3.11

Om veiligheidsredenen:
is het verplicht om dicht bij
7.1 & 12.4
de röntgengenerator een
stroomisolator te installeren.

Voorafgaand
aan installatie

3.12

Het aansluiten van de
stroomkabels op de computerkast en de röntgengenerator moet worden uitgevoerd door uw elektricien
met ondersteuning van een
monteur van Brainlab.

De stroomkabels tussen de
stroomisolator en de röntTijdens de gengenerator en computerinstallatie kabel moet flexibel zijn met
een speling van minimaal
2 m.

3.13

PEQ-referentiebalk: Moet
worden geïnstalleerd in de
buurt van de röntgengenera7.4
tor of computerkast; sluit alle aardkabels van Brainlab
aan.

Voorafgaand
aan installatie

3.14

PEQ 16 mm2 kabel tussen
PEQ-referentiebalk en com- 7.3 & 7.4
puterkast.

Voorafgaand
aan installatie

3.15

PEQ 16 mm² kabel tussen
PEQ-referentiebalk en röntgengenerator.

7.3 & 7.4

Voorafgaand
aan installatie

3.16

Deurvergrendeling: Zorg
voor een spanningsvrij contact bij de deur. Bekabeling
van deurcontact naar computerkast (optioneel).

8.1

Voorafgaand
Minimale speling van 2 m.
aan installatie

138

Verantwoordelijke
Hoofdstuk

7

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
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Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

3

Elektrische infrastructuur

3.17

Noodstop: Zorg voor een
normaal gesloten contact.
Als een van de noodknoppen wordt ingedrukt, moet
het contact open zijn. Bekabeling naar de computerkast.

3.18

De ExacTrac in gebruik: De
ExacTrac-computerkast
zorgt voor een vrij spanningscontact dat gesloten is
wanneer de ExacTrac in de
röntgenacquisitiemodus
8.5
staat. Optioneel: een signaal
van 12 V kan worden geleverd als de ExacTrac in de
röntgenacquisitiemodus
staat.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het
Voorafsignaallampje en de bijbegaand
horende voeding en bekaaan instalbeling met een minimale
latie
speling van 2 m te leveren
en te installeren.

3.19

ExacTrac Bundel aan: De
ExacTrac-generator levert
een vrij spanningscontact
dat tijdens Bundel aan gesloten is. Het signaal kan
worden verlengd tot een
maximale duur van 5 s.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant het sigVoorafnaallampje, de relevante
gaand
voedingspoort en bekabeaan installing met een minimale spelatie
ling van 2 m te leveren en te
installeren.

3.20

ExacTrac-generator aan: De
ExacTrac-generator levert
een vrij spanningscontact
8.6
dat gesloten is wanneer de
röntgengenerator onder
spanning staat.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het
Voorafsignaallampje en de bijbegaand
horende voeding en bekaaan instalbeling met een minimale
latie
speling van 2 m te leveren
en te installeren.

3.21

Signaal Bundel aan van lineaire versneller: Normaal
gesloten contact aangesloten op het rode bunkerlampje. De relaiscontacten zijn
8.1
open wanneer het rode bunkerlampje is ingeschakeld.
Bekabeling naar de computerkast.

Voorafgaand
Minimale speling van 2 m.
aan installatie

3.22

Signaal Bundel uit van lineaire versneller: Normaal
open contact aangesloten
op het groene bunkerlampje. De relaiscontacten zijn
gesloten wanneer het groene bunkerlampje is ingeschakeld. Bekabeling naar
de computerkast.

Voorafgaand
Minimale speling van 2 m.
aan installatie

Hoofdstuk

8.1 & 8.2

8.7

8.1

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

Voorafgaand
Minimale speling van 2 m.
aan installatie
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Elektrische infrastructuur

Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

3

Elektrische infrastructuur

Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

8.1 & 8.3

Het is de verantwoordelijkheid van de klant aan te geven of volgens de lokale reVoorafgelgeving een nooduitschagaand
keling vereist is en of de
aan instalnooduitschakeling van toelatie
passing is op de röntgengenerator, de computerkast of
beide.

8

Voorafgaand
Minimale speling van 2 m.
aan installatie

3.23

Nood UIT: Als een van de
noodknoppen wordt ingedrukt, moet de stroom naar
de ExacTrac uitgeschakeld
worden.

3.24

Alle signaalkabels moeten
worden geleverd met een
multiplexkabel met een
draad met een maximale
dwarsdoorsnede van
1 mm2.

3.25

Zorg voor een standaardstekker van 230 V dicht bij
de computerkast.

Voorafgaand
Voor servicedoeleinden.
aan installatie

3.26

Trek Brainlab-kabels naar
de correcte posities.

Voorafgaand
aan installatie

3.27

De klant OF aannemer moet
de "conformiteitsverklaring"
ondertekenen voor de installatie van de elektrische
voorzieningen in overeen11
stemming met de respectievelijk lokale regelgeving en
pre-installatieparameters
van Brainlab.
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3.4
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13.4

Buizen

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

4

Buizen

4.1

Van de computerkast naar
de vlakke beelddetectoren.

4.2

Van de computerkast naar
de IR-camera.

4.3

Van de computerkast naar
de verdeelkast in de behandelruimte.

4.4

Van de computerkast naar
de verdeelkast in de bedieningsruimte.

4.5

Van de computerkast naar
de waarschuwingslampjes.

4.6

Van de computerkast naar
de lineaire versneller.

4.7

Van de computerkast naar
de röntgengeneratoren.

4.8

Van de röntgengeneratoren
naar de bijbehorende röntgenbuis.

4.9

Van de röntgengeneratoren
naar de geplande plaats van 3.4.2
de koeler.

Voorafgaand
Stroom- en signaallijnen.
aan installatie

4.10

Van de geplande koeler
naar elke vloerbehuizing.

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

4.11

Van de verdeelkast in de behandelruimte naar de vlakke 3.4.2
beelddetectoren.

Voorafgaand
aan installatie

Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie

3.4.2

Voorafgaand
aan installatie
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Buizen

Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

4

Buizen

4.12

Van de verdeelkast in de behandelruimte naar de moni- 3.4.2
tor in de behandelruimte.
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Verantwoordelijke
Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant
Voorafgaand
aan installatie
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13.5

Logistiek

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:
Taak

Lijst van taken

5

Logistiek

Datum:
Verantwoordelijke
Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Klant

Bezorgingsgebied geregeld. 12.2

Voorafgaand
aan preinstallatie

Toegangsweg obstakelvrij.

Voorafgaand
aan preinstallatie

5.3

Beveiliging geïnformeerd.

Voorafgaand
aan preinstallatie

5.4

Opslagruimte geregeld tot
aan het moment van installatie.

Voorafgaand
aan preinstallatie

5.5

Opslagruimte bij bunker
voor ExacTrac-accessoires.

Voorafgaand
aan preinstallatie

5.6

Inzameling van leeg verpakkingsmateriaal geregeld.

Voorafgaand
aan preinstallatie

5.7

Plaats de computerkast en
de röntgengeneratoren op
de installatiepositie.

Tijdens de
installatie

5.1

5.2

3.2 & 12.2

Opmerkingen

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 ExacTrac TrueBeam lineaire versnellers Ver. 6.5

143

Integratie van lineaire versneller en TPS

13.6

Integratie van lineaire versneller en TPS

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

6

Integratie van lineaire ver- Hoofdsneller en TPS
stuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

6.1

Regel ondersteuning van
Elekta of Varian en de benodigde items voor de integra- 9 & 10.1
tie van de ExacTrac en de
lineaire versneller.

Tijdens de
installatie

6.2

Informeer Brainlab over de
R&V en TPS die moeten
worden gebruikt met ExacTrac.

Voorafgaand
aan preinstallatie

6.3

Regel ondersteuning van de
TPS-administrator voor het
instellen van de import-export DICOM-knooppunten.

Tijdens de
installatie

6.4

Controleer de compatibiliteit
van het Brainlab-tafelblad
en de immobilisatieapparatuur van derden.

Voorafgaand
aan preinstallatie

De klant moet bij de fabrikanten van hun immobilisatieapparatuur de benodigde
wijzigingen van het indexeringssysteem controleren en
opvragen.

6.5

Lasers en de front pointer
uitlijnen.

Voorafgaand
aan preinstallatie

De laser- en front pointer
moeten nauwkeurig zijn uitgelijnd om het ExacTracsysteem te installeren.
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13.7

IT-checklist

Pre-installatiechecklist
Naam en adres van ziekenhuis:

Datum:

Taak

Lijst van taken

Verantwoordelijke

7

IT

7.1

Installeer een RJ 45-netwerkstekker op een afstand
van niet meer dan 2 m van
de computerkast.

7.2

Zorg voor een externe server waarop de ExacTracpatiëntmap kan worden gezet.

7.3

Vul de IT pre-installatievragenlijst in en stuur deze
naar Brainlab.

De klant moet de ingevulde
VoorafIT pre-installatievragenlijst
gaand
minstens vier weken voor de
aan instalinstallatie ter beoordeling
latie
naar Brainlab sturen.

7.4

Open de poorten van de firewall zodat ondersteuning
op afstand mogelijk is
(iHelp).

9

Voorafgaand
aan installatie

7.5

Zorg dat een IT-beheerder
beschikbaar is om de ExacTrac-werkstations te inte9
greren in het ziekenhuisnetwerk.

Tijdens de
installatie

7.6

Zorg dat er voor servicedoeleinden een internetverbinding beschikbaar is in de
bedieningsruimte (optioneel).

Voorafgaand
aan installatie

Hoofdstuk

Brainlab

Wanneer

Opmerkingen

Klant

9

Voorafgaand
aan installatie

9

Voorafgaand
aan installatie

HANDTEKENINGEN
___________________________________

___________________________________

Vertegenwoordiger van klant

Datum

___________________________________

___________________________________

Vertegenwoordiger van Brainlab

Datum
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IT-checklist
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