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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Info over deze handleiding

Doel en beoogd publiek

Deze Handleiding voor planning op de locatie is bedoeld als referentie voor een effectieve en
juiste implementatie van Buzz. Hierin staat alle informatie die nodig is om de locatie voor te
bereiden op op-de-muur- en in-de-muur-bevestiging, inclusief tekeningen.
Deze handleiding is bedoeld voor alle leden van het klinische, bouwkundige, structurele,
ziekenhuis- of adviesteam die betrokken zijn bij de planning en implementatie van Buzz of
onderdelen 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 handleiding zorgvuldig door en
zorg ervoor dat u voldoende op de hoogte bent van het systeem voorafgaand aan de planning
van de implementatie ervan.
OPMERKING. Lees dit document zorgvuldig door. Het bevat belangrijke informatie over de
verantwoordelijkheden en verplichtingen van alle betrokken partijen. Let vooral op de
waarschuwingen en aandachtspunten die in deze handleiding worden gegeven. 

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Cen-
traal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

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

Feedback

Ondanks een zorgvuldige controle kan deze gebruikershandleiding fouten bevatten. Neem
contact met ons op via user.guides@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering van
deze handleiding.
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1.2 Juridische 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.

Aansprakelijkheid

De algemene beschrijvingen en specificaties in deze handleiding houden in geen geval een
juridisch bindende verklaring of garantie in. De geleverde informatie is onderhevig aan wijzigingen
zonder voorafgaande kennisgeving. Er bestaan geen juridische verplichtingen, noch van de kant
van Brainlab, noch van de klant of derden ten aanzien van de planning, verkoop, levering,
installatie of werking van een Buzz-systeem tenzij dit is bepaald in rechtsgeldig vastgestelde,
schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen en in mogelijke bijlagen ervan.
OPMERKING. De afbeeldingen en tekeningen in deze handleiding zijn NIET OP WARE SCHAAL! 

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• Buzz® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

CE-keurmerk

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de Richtlijn van de Raad 93/42/EEC (de MDD).
Volgens de principes in de MDD is de Buzz een Klasse I-product.

Certificeringen

Het Buzz-systeem is gecertificeerd op basis van de volgende normen:
• IEC 60601-1:2005+A1:2012(editie 3.1)
• ANSI/AAMI ES 60601-1:2005/(R)2012
• CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

Fabrikant

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

Juridische informatie
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Afvalverwerkingsrichtlijnen

Werp elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regel-
geving. Voor informatie wat betreft de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equi-
pment) richtlijn, consulteer de volgende site: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen
1.3.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Ze geven
veiligheidskritische informatie over mogelijke letsel, de dood of elk ander ernstig gevolg
verbonden aan een onjuist gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie over mogelijke
problemen met de apparatuur. Deze problemen omvatten storingen, instrumentenfouten,
instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

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

Symbolen
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1.4 Projectspecifieke informatie
1.4.1 Overzicht

Projectspecifieke informatie

Deze handleiding behandelt standaardinformatie en algemene specificaties. Omdat
projectvereisten van locatie tot locatie verschillen, dienen deze specificaties dienovereenkomstig
te worden aangepast. Voor de implementatie van een project is een gedetailleerde
locatieplanningsfase door Brainlab noodzakelijk.

Verantwoordelijkheid van de klant

Alle structurele voorbereidingen, zoals versteviging en/of versterking voor items die aan de wand
worden bevestigd, plafonds, draagconstructies of alle daarmee verbandvhoudende voorwerpen
zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Technische specificaties

In het geval van technische afwijkingen van de specificaties (die bijvoorbeeld verband houden met
landspecifieke codes en normen), dient de planning en uitvoering anders uitgevoerd te worden
zodat er wordt voldaan aan van toepassing zijnde regelgeving.
OPMERKING. De klant is verantwoordelijk voor het informeren van Brainlab over alle
noodzakelijke modificaties die nodig zijn om te voldoen aan van toepassing zijnde plaatselijke of
landspecifieke codes en regelgeving. 

Medisch-elektrische systemen

Waarschuwing
Aanvullende apparatuur die op medische elektrische apparatuur wordt aangesloten, moet
voldoen aan de betreffende IEC- of ISO-normen (bijv. IEC 60950 voor
gegevensverwerkingsapparatuur en IEC 60601-1 voor medische apparatuur). Daarnaast
moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor medische elektrische systemen
(zie IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3e editie van IEC 60601-1, respectievelijk). Een
ieder die aanvullende apparatuur aansluit op medische elektrische apparatuur configureert
een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan
de vereisten voor medische elektrische systemen. Houd er rekening mee dat de lokale
wetten een hogere prioriteit hebben dan de bovengenoemde vereisten. In geval van twijfel
overlegt u met uw eigen vertegenwoordiger of de technische afdeling.

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruikersgids grondig door. Het niet naleven van de richtlijnen die hierin zijn
opgenomen kan leiden tot ernstig en zelfs fataal letsel bij de patiënt of de gebruiker.
Gebruik de Buzz-componenten niet na een abnormale impact, zoals een aardbeving of explosie.
Er dient een nieuwe structurele evaluatie te worden uitgevoerd, vanwege de kans op een
fundamentele schade aan het gebouw.
Buzz mag alleen worden geïnstalleerd door getraind en gekwalificeerd personeel.
Systeemcomponenten en bijbehorende instrumentatie bevatten nauwkeurige mechanische
onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om.
Informatie over producten van derden in deze Brainlab-handleiding voor planning op de locatie
dienen uitsluitend als richtlijn - raadpleeg altijd de handleiding voor planning op de locatie van de
verkoper zelf voor de actuele informatie.
Controleer de juistheid van alle informatie die in het systeem wordt ingevoerd en die uit het
systeem komt, voorafgaand aan de behandeling van de patiënt.

ALGEMENE INFORMATIE
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De systeemonderdelen en accessoires mogen uitsluitend door getraind medisch personeel
worden bediend.

MR-veiligheid

Waarschuwing
Buzz is niet getest in een MR-omgeving.

Projectspecifieke informatie
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2 OVERZICHT VAN BUZZ
2.1 Buzz-configuraties

Algemene informatie

Buzz is een platform voor de integratie van verschillende apparaten en voor de distributie van
videosignalen en multimedia-inhoud. Het is bedoeld voor communicatie tussen compatibele
Brainlab-apparaten. Buzz zorgt voor een gecentraliseerde toegang voor het beheer van
videogegevens, medische beelden en patiëntgegevens.
Buzz kan in de professionele gezondheidszorgomgeving worden gebruikt voor diverse
chirurgische procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van videobewerking, beeldregistratie, het
bekijken van patiëntgegevens en bediening van de softwareapplicatie.

Varianten

Het systeem kent twee varianten:
• Buzz On-Wall
• Buzz In-Wall

Terminologie

Tenzij anders aangegeven worden in deze gebruikershandleiding alle varianten van het systeem
aangeduid als Buzz.

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall kan op drie manieren worden opgesteld.
1. Standaardopstelling: Computer op het scherm aangesloten:

① ② ③ ④
Afbeelding 1  

OVERZICHT VAN BUZZ
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2. Flexibele opstelling: Computer op 2,5 m afstand van het scherm bevestigd:

⑤

Afbeelding 2  

3. Opstelling op afstand: Computer op 100 m afstand van het (aanraak)scherm bevestigd.

Nr. Component

① Gebruikerspaneel (achter de klep)

② Computer (met klep)

③ Aanraakscherm

④ Functiepaneel

⑤ Klep aansluitpaneel

Buzz In-Wall

De Buzz In-Wall bestaat uit een aanraakscherm dat in de wand wordt geïntegreerd. De computer
is een losse unit en kan op maximaal 100 m afstand staan (bijvoorbeeld in een rek in de
bedieningsruimte).
De Buzz-computer kan ook worden vervangen door de digitale ok-computer voor Barco
Integration.

① ② ③ ④
Afbeelding 3  

Nr. Component

① Computer

② Aanraakscherm

③ Functiepaneel

④ Digitale ok-computer voor Barco Integration

Buzz-configuraties
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Buzz In-Wall of On-Wall met extra aanraakscherm

De Buzz In-Wall of Buzz On-Wall kan optioneel worden geïnstalleerd met maximaal vier
aanraakschermen (hoofd-aanraakscherm en maximaal drie aanvullende aanraakschermen).

①
Afbeelding 4  

Nr. Component

①
Extra aanraakscherm
OPMERKING. In dit voorbeeld wordt de In-Wall-variant getoond. 

Gerelateerde links

Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 63

OVERZICHT VAN BUZZ

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 13



2.2 Buzz-componenten

Aanraakscherm

Het Buzz-aanraakscherm wordt op de wand bevestigd met behulp van het On-Wall-
bevestigingsframe of met het In-Wall-bevestigingsframe wanneer het scherm in de wand moet
vallen.
Dit is het centrale bedieningspunt voor Buzz en moet buiten de patiëntomgeving worden
bevestigd.

Computer

De op de wand bevestigde Buzz-computer kan ofwel vlakbij de aanraakschermmodule worden
geplaatst, ofwel op maximaal 2,5 m afstand. Voor de opstelling op afstand kan de Buzz-computer
elders worden geplaatst (bijv. in een rek in de bedieningsruimte) op een afstand van maximaal
100 m.
U kunt ook de extra computer digitale ok-computer voor Barco Integration gebruiken.

Buzz 2.0-componenten

Buzz 2.0 (artikelnummer 15800) bestaat uit de volgende componenten:

Component Artikelnummer

Medische computer-unit 15835

Digitale ok-computer voor Barco Integration (al-
ternatief) 15410

Aanraakscherm op de wand (optioneel) 15866

Extra aanraakscherm op de wand (optioneel) 15867

Aanraakscherm in de wand (optioneel) 15868

Extra aanraakscherm in de wand (optioneel) 15869

Gerelateerde links

Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 63

Buzz-componenten
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2.3 Buzz-aansluitingen
2.3.1 Belangrijkste aansluitingen

Algemene informatie

In dit hoofdstuk worden de verschillende kabelconcepten beschreven. Raadpleeg ook de
systeemaansluitingen.

Gerelateerde links

Systeemaansluitingen op pagina 27
Aansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 65

OVERZICHT VAN BUZZ
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2.3.2 Buzz On-Wall-systeemaansluitingen

Buzz On-Wall

Afbeelding 5  

Buzz On-Wall-systeemaansluitingen
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Buzz On-Wall met extra aanraakschermen

Afbeelding 6  

OVERZICHT VAN BUZZ

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 17



2.3.3 Buzz In-Wall-systeemaansluitingen

Buzz In-Wall met extra aanraakschermen

Afbeelding 7  

Buzz In-Wall-systeemaansluitingen
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3 SYSTEEMSPECIFICATIES
3.1 Mechanische specificaties

Verantwoordelijkheid van de klant

Alle aangegeven specificaties zijn vereisten waar rekening mee moet worden gehouden door de
klant tijdens planning, opslag, installatie en werking.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een structurele/statische belastingsanalyse uit te
voeren en het ontwerp en de constructie van de onderconstructie te garanderen.
De klant is verantwoordelijk voor een veilige bevestiging van de bevestigingsplaten op de wand in
geval van een Buzz On-Wall, dan wel voor een veilige bevestiging van het bevestigingsframe in
de wand in geval van een Buzz In-Wall. Dit omvat de definitie van de componenten die worden
gebruikt om het apparaat te monteren. Deze componenten, inclusief materiaal en
materiaalkwaliteit, moeten afdoende zijn voor de structuur/onderstructuur van de wand en het
gewicht en de afmetingen van het betreffende apparaat.

Overwegingen ten aanzien van de installatie

Het aanraakschermonderdeel van Buzz kan over de onderrand worden gedraaid om
servicewerkzaamheden aan alle componenten te kunnen uitvoeren. De gekozen
bevestigingslocatie moet voldoende ruimte vóór en onder het Buzz-aanraakscherm bieden.
De ventilatieopeningen van de Buzz-componenten mogen niet worden afgedekt.
Wanneer de Buzz gelijk met de wand wordt bevestigd (In Wall-systeem), moet er voldoende
warmte kunnen worden afgevoerd door structurele maatregelen of een actief ventilatiesysteem.
De omgevingstemperatuur tijdens normaal gebruik mag niet hoger zijn dan de gedefinieerde
grenswaarden.

Op de wand bevestigde apparaten

• Voor bevestiging van de componenten op de wand moeten roestvrijstalen of gegalvaniseerde
schroeven/moeren worden gebruikt.

• Afhankelijk van de wand moet de klant bevestigingselementen gebruiken die afdoende zijn
voor de totale belasting van de systeemcomponenten, dit met inachtneming van de lokale
codes (veiligheidsfactoren, etc.).

SYSTEEMSPECIFICATIES
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3.1.1 Fysieke specificaties

Buzz On-Wall

Buzz On-Wall-computer en -aanraak-
scherm naast elkaar

Extra aanraakscherm op de
wand

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 1.866 mm 1.054 mm

Diepte 184 mm 103 mm

Gewicht 64 kg 30 kg

Flexibele opstelling Buzz On-Wall-
computer

Flexibele opstelling Buzz
On-Wall-aanraakscherm

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 756 mm 1.189 mm

Diepte 184 mm 103 mm

Gewicht 31 kg 38 kg

Buzz In-Wall

Buzz In-Wall (aanraakscherm) Extra aanraakscherm in de
wand

Hoogte 667 mm 667 mm

Breedte 1.189 mm (alleen Buzz 42"-aanraakscherm) 1.054 mm

Diepte 103 mm (diepte in de wand = 98 mm) 103 mm (diepte in de wand =
98 mm)

Gewicht 38 kg 30 kg

Buzz-computer

Computer

Hoogte 164,5 mm

Breedte 439 mm

Diepte 414 mm

Gewicht 17 kg

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Gerelateerde links

Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 63

Fysieke specificaties
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3.1.2 Technische specificaties

Computer

Computerunit

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

Geheugen 16 GB DDR4

Massa-opslag 256 GB SSD

Externe stations Cd-/dvd-schrijfstation

Grafisch 2 x Nvidia Quadro K2200

Besturingssysteem Windows 10 64-bit

Aanraakscherm

Aanraakscherm

Schermtype 42" lcd, led-backlight

Resolutie 1.920 x 1.080

Aanraak Capacitief multi-aanraking

Stroomvereisten

Computer Aanraakscherm

Bedrijfsspanning 100-240 V 100-240 V

Stroom 8-4 A 3,5-1,5 A

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz

Stroomverbruik Max. 850 W (doorgaans 350 W) Max. 350 W (doorgaans 200 W)

Wisselstroomnetvoeding

Controleer of het wisselstroomcircuit van de netvoeding waarop de Buzz is aangesloten, niet
overbelast raakt. Zo beperkt u het risico op persoonlijk letsel, brand en schade aan de apparatuur.
De belasting van de Buzz mag niet meer zijn dan 80% van het vermogen van het stroomcircuit.
Raadpleeg het elektriciteitsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de bedradings- en
installatievereisten van uw instelling.

Gerelateerde links

Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 63

SYSTEEMSPECIFICATIES
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3.2 Elektrische en netwerkspecificaties
3.2.1 Elektrische

Elektrische overwegingen

• Netvoedingsaansluitingen en contactdozen volgens de planningstekeningen van Brainlab.
• De toepassingskoppeling moet goed toegankelijk zijn of er moet een hoofdschakelaar of een

indicator geïnstalleerd zijn volgens de specificaties van Brainlab.

Veiligheidsoverwegingen

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag Buzz (klasse 1)-apparatuur alleen
worden aangesloten op netvoeding die is voorzien van beschermende aarding,
overeenkomstig IEC 60601-1:2012 Clausule 7.9.2.2.

Vereisten voor de externe netvoedingsschakelaar of indicator

Scenario’s:

Component Opstelling Netvoedingsstekker
toegankelijk en zicht-
baar voor de opera-
tor

Externe netvoedings-
schakelaar of indica-
tor vereist?

Buzz-computer
Digitale ok-computer
voor Barco Integration

In de wand Nee Ja

Op de wand (n.v.t.
voor digitale ok-com-
puter voor Barco Inte-
gration)

Ja Nee

Installatie in een rek Ja Nee

Plat oppervlak (bijv. ta-
fel) Ja Nee

Aanraakscherm en/of
extra aanraakscherm

In de wand Nee Ja

Op de wand Ja Nee

Vereisten voor externe netvoedingsschakelaar

Er moet een netvoedingsschakelaar vlakbij het Buzz-component aanwezig zijn die voldoet aan de
volgende eisen:
• Moet voldoen aan IEC 61058-1 voor een transiënt netvoedingsvoltage van 4 kV
• Moet de fase en de neutraal gelijktijdig loskoppelen
• Beschermende aarding mag niet door de schakelaar worden afgescheiden
• Moet duidelijk zijn dat de schakelaar bij het/de Buzz-component(en) hoort
• De schakelaar moet zijn gelabeld in navolging van IEC 60601-1:2012 Clausule 7.4.1
• Moet geschikt zijn voor de elektrische specificaties van het/de component(en) die op de

schakelaar zijn aangesloten
OPMERKING. De componenten kunnen ook in serie worden geschakeld (bijv. aanraakscherm en
extra scherm), mits de netvoedingsschakelaar geschikt is voor de stroomvereisten. 

Vereisten voor indicator

De door de klant geïnstalleerde indicator moet:

Elektrische en netwerkspecificaties
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• Aangeven of het/de Buzz-component(en) door netvoeding wordt/worden gevoed
• Duidelijk herkenbaar zijn als onderdeel van het/de Buzz- component(en) in de normale

operatorpositie (IEC 60601-1:2012 Clausule 15.4.4)
OPMERKING. Houd rekening met de nationale afwijkingen waaraan moet worden voldaan. 

Aarding (beschermende aarding) / Equipotentiaalpin (alleen Buzz-computer)

• Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voorzien in een middel voor het aansluiten
van de door Brainlab geleverde aardgeleidingskabels van de monitor(s) dichtbij de
installatielocatie, voordat het systeem wordt geïnstalleerd. De klant moet kiezen voor een
dwarsdoorsnede van de aansluitklem die voldoet aan de nationale en plaatselijke standaards
voor bescherming.

• De equipotentiaalpin, aan de achterzijde van de computer, kan worden gebruikt om andere
apparatuur aan te sluiten, waarbij alle apparaten een gelijke potentiaal hebben. (Opmerking:
De potentiaalvereveningspin is niet beschikbaar wanneer de Buzz-computer aan de wand
wordt bevestigd.)

• Het gebruik van de potentiaalvereveningsaansluiting is niet verplicht.

①

Afbeelding 8  

Nr. Component

① Aansluiting potentiaalverevening: Buzz-computer

Leidingwerk/leidingbuizen

Voorbereiding op de locatie, omvang en traject van het leidingwerk voor ELV-vermogen en
glasvezellijnen volgens de tekeningen van Brainlab. De lay-out van het leidingwerk moet worden
aangepast aan de locatiespecifieke vereisten.

Netwerken

Netwerktoegangspunten (LAN-punten) als aangegeven op de tekeningen van Brainlab.

Gerelateerde links

Standaard lay-outs en bedradingsschema’s op pagina 35
Technische specificaties op pagina 21
Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 63

SYSTEEMSPECIFICATIES
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3.3 Ondersteunde resoluties

Buzz-computer: Ondersteunde invoerresoluties

In de tabel hieronder worden de ondersteunde invoerresoluties gespecificeerd voor elke invoer
die mogelijk is op de Buzz.
Signalen buiten de gespecificeerde resoluties worden mogelijk niet ondersteund. Voor meer
informatie over de invoerresolutie kunt u contact opnemen met Brainlab support.

Beeldvormingsin-
put

Kleurcodering Connector Signaaltype Indeling

S-Video In
PAL

Mini-DIN YC
576i/25

NTSC 480i/29,97

Composite In
PAL

BNC CVBS
576i/25

NTSC 480i/29,97

SDI In YCbCr BNC

SDI
576i/25

480i/29,97

HD-SDI

720p/50

720p/60

1080i/30

1080i/60

1080p/25

1080p/30

3G-SDI

1080p/50

1080p/59,94

1080p/60

DVI In 8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D

640 x 480@60 Hz

800 x 600@60 Hz

1.024 x 768@60 Hz

1.280 x 720@60 Hz

1.280 x
1.024@60 Hz

1.920 x
1.080@60 Hz

1.920 x
1.200@60 Hz

1.600 x
1.200@60 Hz

480p/60

576p/50

720p/50

1080p/50

DVI In RGB/YCbCr HD-15 RGB/YCbCr Neem contact op
met Brainlab support

Ondersteunde resoluties
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Buzz-computer: Ondersteunde uitvoerresoluties

In de tabel hieronder worden de ondersteunde uitvoerresoluties gespecificeerd voor elke uitvoer
die mogelijk is op de Buzz.
Voor meer informatie over de uitvoerresolutie kunt u contact opnemen met Brainlab support.

Schermen Kleurcodering Connector Signaaltype Indeling

Scherm 1 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x
1.080@60 Hz

3.840 x
2.160@30 Hz

3.840 x
2.160@60 Hz

Scherm 2 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x
1.080@60 Hz

3.840 x
2.160@30 Hz

3.840 x
2.160@60 Hz

Scherm 3 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x
1.080@60 Hz

3.840 x
2.160@30 Hz

3.840 x
2.160@60 Hz

Scherm 4 Schermpoort Schermpoort 1.2

1.920 x
1.080@60 Hz

3.840 x
2.160@30 Hz

3.840 x
2.160@60 Hz

Scherm 5 8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D 1.920 x
1.080@60 Hz

Microscoop

8-bit RGB DVI-I Single-link DVI-D 1.920 x
1.080@60 Hz

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

1.280 x 1.024/60 Hz

Uitgang grafische kaart 3D

De grafische kaart levert een progressief enkelstroomssignaal. De 3D-inhoud wordt gecreëerd
door Brainlab software (aanvullende software kan nodig zijn). Een extern scherm moet 3D lijn-
voor-lijn technologie ondersteunen om de 3D-inhoud correct weer te geven.

Ondersteunde video-invoeraansluitingen

Beeldvormingsin-
put

Aansluitingen Signaaltype Impedantie (Ohm)

S-Video In Mini-DIN YC 75

Composite In BNC CVBS 75

SYSTEEMSPECIFICATIES
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Beeldvormingsin-
put

Aansluitingen Signaaltype Impedantie (Ohm)

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

DVI In DVI-I
Single-link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Ondersteunde video-uitvoeraansluitingen

Schermen Aansluitingen Signaaltype Impedantie (Ohm)

Scherm 1

Schermpoort
Schermpoort 1.2
Schermpoort ++

100
Scherm 2

Scherm 3

Scherm 4

Scherm 5 DVI-I Single-link DVI-D 100

Microscoop DVI-I
Single-link DVI-D 100

RGB/YCbCr 75

Ondersteunde resoluties
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3.4 Systeemaansluitingen
3.4.1 Beperkingen

Kritieke signalen

Voor toepassingen met levensondersteunende of andere kritieke signalen moet deze informatie
onafhankelijk van Buzz beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld door het signaal direct op een
aanraakscherm aan te sluiten (Buzz overslaan).

Realtime video

Het Buzz-videosysteem is niet bedoeld voor realtime videodistributie.
Tijdkritieke videobronnen (zoals een endoscoopsignaal) moet aangesloten blijven op het
standaardscherm of ander doel.

Extern aanraakscherm

Een extern aanraakscherm (niet door Brainlab geleverd) moet compatibel zijn met Windows 8 of
hoger.
OPMERKING. Het externe aanraakscherm mag niet als primair scherm worden gebruikt. 

Gerelateerde links

Standaard lay-outs en bedradingsschema’s op pagina 35
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3.4.2 Aansluitpaneel - Buzz-computer

Aansluitpaneel gebruiker

De omcirkelde gebieden op het aansluitpaneel bevatten aansluitpoorten met een soortgelijke
functie.

②
①

④

③

⑤

⑥ ⑨⑧⑦
Afbeelding 9  

Nr. Component

① Cd/dvd-station

②
Analoge video-input
• 1 x S-Video IN
• 1 x Composite IN

③ SDI-video-inputs

④
Beeldvormingsuitput voor microscoop
• 1 x DVI-I Out (1 x DVI-I-uitgang)
• 1 x USB B

⑤ DVI-video-inputs

⑥

5V-gelijkstroomoutpt voor video in overdrachtslijnen
• 6 x 5V DC / 2A

OPMERKING. Sluit uitsluitend door Brainlab gespecificeerde apparatuur aan op de gelijk-
stroomoutput. 

⑦
Netwerkverbinding
• Tracking Unit/Camera (Trackingunit/camera) (nog niet verschenen)
• Intraoperatieve gegevens/navigatie

⑧
Gegevenspoorten
• 2 x USB 3.0

⑨ Startknop met status-ledlampje en netstroom-ledlampje

Aansluitpaneel - Buzz-computer
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Aansluitpaneel achterzijde

③

①

⑤④ ⑥

⑨

⑧

⑩⑪

②

⑦

Afbeelding 10  

Nr. Component Gebruikersgroep

① Netstroomingang Getrainde gebruiker

② Hoofdschakelaar Getrainde gebruiker

③ Potentiaalvereffening Getrainde gebruiker

④ Netwerk/USB 2.0 naar Feature Panel (Functiepaneel) Brainlab support

⑤ Hospital Network (Ziekenhuisnetwerk) (1 GbE) Brainlab support

⑥ Hospital Network (Ziekenhuisnetwerk) (10 GbE) - Niet in ge-
bruik Brainlab support

⑦

Audio In / Out
• Microfoon in
• Audio In
• Audio Out (Audio uit)

Brainlab support

⑧ Video-output en USB 2.0 voor scherm 1-4 Brainlab support

⑨ Video-output voor scherm 5 Brainlab support

⑩

Voedingsaansluitingen voor transferlijncomponenten
4 x 5 V DC / 0,5 A elk
OPMERKING. Sluit uitsluitend door Brainlab gespecificeerde
apparatuur aan op de gelijkstroomoutput. 

Brainlab support

⑪ 2 x USB 3.0 Brainlab support

OPMERKING. De netstroomschakelaar, netstroomingang en equipotentiaalpin zijn niet
toegankelijk wanneer de computer aan de wand is bevestigd. Aansluitingen 4-11 zijn uitsluitend
bedoeld voor gebruik door Brainlab support. De aansluitingen op dit paneel mogen niet worden
gewijzigd of uitgebreid, omdat deze bedoeld zijn voor de interne systeemcommunicatie.
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3.5 Geteste kabels

Gebruik van gespecificeerde kabels

Waarschuwing
Het gebruik van andere accessoires, transducers en kabels dan gespecificeerd of geleverd
door de fabrikant van deze apparatuur zou kunnen resulteren in toegenomen
elektromagnetische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit van deze
apparatuur en daarmee in een onjuiste werking.

Specificaties kabels en accessoires

Buzz-kabels die zijn getest voor compatibiliteit inzake emissie en immuniteit:

Kabels Specificatie

Netsnoer Geleverd door Brainlab

Equipotentiaalkabel Geleverd door Brainlab (optioneel)

S-Video 2 x BNC-coaxkabel, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm

CVBS / SDI 1 x BNC-coaxkabel, afgeschermd, afgesloten, 75 Ohm

DVI 1 x DVI-D 24 AWG, afgeschermd, afgesloten, 100 Ohm

DP 1 x schermpoort 1.2 kabel 30 AWG, afgeschermd, afgesloten, 100 Ohm

Ziekenhuisnetwerk Geleverd door Brainlab

Microscoop Geleverd door Brainlab

Buzz-computer: Compatibele kabels en connectoren

Poort Voorbeeld Hantering

DVI In/Uit

Directe invoer en uitvoer via DVI. Voor het signaal in en
uit kunnen koperen kabels en een DVI EO-omvormer
worden gebruikt.
Maak altijd de schroeven vast om de kabelaansluiting
te vergrendelen.
OPMERKING. Gebruik een goede kwaliteit koperen
DVI-kabels (max. 5 m) om de DVI-bronnen of een DVI-
scherm aan te sluiten. 

SDI In Sluit de digitale video-inputs van een SD-, HD-SDI- of
3G-SDI-bron (max. 10 m) of analoge videosignalen van
een samengestelde (CVBS) bron (max. 5 m) aan met
een BNC-connector voor interactie met Brainlab-soft-
ware.
Duw de mannelijke connector over de vrouwelijke con-
nector, zodat de twee kleine knoppen op de vrouwelijke
connector vergrendelen in de spiraalgleuven in de
mannelijke connector. Draai de bajonethuls rechtsom
om de connector te vergrendelen.
Om de kabel te verwijderen, draait u de bajonethuls op
de mannelijke connector linksom en trekt u de stekker
eruit.

Composite In

Geteste kabels
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Poort Voorbeeld Hantering

S-Video In

Sluit de S-Video-bron met een coaxkabel (max. 10 m)
aan op een Mini-DIN 4 Hosiden-plug om een videobron
aan te sluiten.
Lijn de plastic coderingsknop op de juiste wijze uit
voordat u de kabel aansluit. Deze aansluiting kan niet
worden vergrendeld.
Gebruik alleen 4-pin Mini-DIN Hosiden-connectoren.
Soortgelijke connectoren kunnen ogenschijnlijk pas-
sen, maar kunnen resulteren in schade aan de appara-
tuur.

USB

USB-poorten voor het aansluiten van USB 2.0- en 3.0-
apparaten voor de overdracht van patiëntgegevens.
OPMERKING. Sluit geen netwerkadapters of USB-ver-
lengkabels aan op de USB-poorten. 

Ziekenhuisnet-
werk

Galvanisch geïsoleerde ethernetpoort voor aansluiting
op het ziekenhuisnetwerk.
Er is een lipje aan de onderkant dat vergrendelt als u
de stekker in de poort steekt. Bij het verwijderen van
de connector drukt u op het lipje en trekt u de stekker
eruit.

Functiepaneel

Microscoop

Sluit microscopen alleen aan via een Brainlab-micro-
scoopkabel. Sluit de kabel aan door alle connectoren
(DVI-I, USB, CVBS) op de bijbehorende poort aan te
sluiten.
Voor meer informatie over microscoopintegratie, raad-
pleegt u de bijbehorende Instrumentenhandleiding.

Schermpoort

Sluit met behulp van schermpoort 1.2-kabel (max. 5 m
van 1.920 x 1.080/60 Hz en max. 3,6 m voor
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz) een schermpoort-scherm
aan.

Gerelateerde links

Aansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 65
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4 PLANNING EN
VOORBEREIDING VAN DE
LOCATIE

4.1 Introductie
4.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Om de beste werkwijze en een korte implementatieperiode te garanderen, moeten bepaalde
vereisten door de klant (of door externe leveranciers die zijn aangewezen door de klant) zijn
vervuld voorafgaand aan de Brainlab-installatie. De volgende paragraaf geeft een beknopt
overzicht van de omvang van de gebruikelijke werkzaamheden.

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.1.2 Planningspecificaties

Patiëntomgeving

De patiëntomgeving wordt gedefinieerd als een afstand van 1,5 m rond de patiënttafel en 2,5 m
boven de vloer van de ok.
Apparatuur die in het plafond en de wanden is ingebouwd valt niet binnen de patiëntomgeving,
ook niet wanneer dit technisch gezien wel binnen het patiëntomgevingsbereik zou vallen.

Afbeelding 11  

Positionering van het apparaat

Matrix met toegestane locaties voor componenten:

Binnen de patiëntomgeving In de ok (cabine)

Aanraakscherm
Niet toegestaan Toegestaan

Computer

Alle Buzz-componenten moeten buiten de patiëntomgeving worden gemonteerd.
Alle Buzz-componenten zijn niet-steriel en mogen niet binnen of boven een steriel veld worden
gepositioneerd.
Buzz-componenten moeten op een locatie worden gemonteerd waar de luchtflow uit de Buzz niet
op de patiëntomgeving is gericht.

Planningspecificaties
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4.2 Standaard lay-outs en bedradingsschema’s

Gerelateerde links

Buzz-aansluitingen op pagina 15
Aansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 65

4.2.1 Buzz On-Wall

Buzz On-Wall - Voorbeeld bedradingsschema

Afbeelding 12  

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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Buzz On-Wall naast elkaar - Voorbeeld plattegrond

Afbeelding 13  

Buzz On-Wall
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Afbeelding 14  

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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Buzz On-Wall met extra aanraakschermen - Voorbeeld plattegrond

Afbeelding 15  

Buzz On-Wall
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4.2.2 Buzz In-Wall

Buzz In-Wall - Voorbeeld STC-schema

Afbeelding 16  

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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Buzz In-Wall - Voorbeeld plattegrond

Afbeelding 17  

Buzz In-Wall
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Buzz In-Wall met extra aanraakschermen - Voorbeeld plattegrond

Afbeelding 18  

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.3 Omgevingsvereisten

Tijdelijke voorzieningen/services

• Voeding op de locatie
• Verhitting / afkoelen
• Afvalcontainer of afvalgebied
• Verlichting (wanneer de omgevingsverlichting onvoldoende is)

Voorziening voor opslag ter plaatse

Sla de apparatuur op, op een locatie met de volgende omgevingscondities:

Omgevingscondities Toelaatbare waarden

Omgevingstemperatuur -10 °C tot 45 °C

Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 90% (niet-condenserend)

Barometrische druk 500 tot 1.060 hPa

Belangrijke omgevingsinformatie

De Buzz is bedoeld voor gebruik bij de volgende omgevingscondities:

Omgevingscondities Toelaatbare waarden

Omgevingstemperatuur 10 tot 35 °C

Relatieve luchtvochtigheid 30% tot 75% (niet-condenserend)

Barometrische druk 700 tot 1.060 hPa

Waarschuwing
Buzz is niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van brandbare anestheticamengsels met
lucht, zuurstof of stikstofoxide.

Omgevingsvereisten
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4.4 Installatievereisten
4.4.1 Logistiek ter plaatse

Algemene informatie

Om de beste werkwijze en een korte implementatieperiode te garanderen, moet aan bepaalde
vereisten door de klant (of door derde-leveranciers die zijn aangewezen door de klant) zijn
voldaan voorafgaand aan de Brainlab-installatie. De volgende paragraaf geeft een beknopt
overzicht van de omvang van de gebruikelijke werkzaamheden.

Wand/substructuur

Structurele/statische goedkeuring door bevoegde ingenieur.

Definitie van beschermende aarding, functionele aarding en potentiaalverevening

BESCHERMENDE AARDING (PE, protective earth): De conductor moet worden
aangesloten tussen de BESCHERMENDE AARDINGSTERMINAL en een extern be-
schermende aardingssysteem (bijv. elektrische beveiliging).

FUNCTIONELE AARDING (FE, functional earth): Aansluiting, direct verbonden met
een circuit of op een screeningdeel dat bedoeld is om te worden geaard voor functio-
nele doeleinden (bijv. EMC, SHLD).

POTENTIAALVEREFFENING: Een andere conductor dan een BESCHERMENDE
AARDINGSCONDUCTOR of een neutrale conductor, die zorgt voor een directe ver-
binding tussen de elektrische apparatuur en de potentiaalvereveningsrails van de
elektrische installatie (bijvoorbeeld compensatie van voltage, eerstefouttoestand
(SFC, single fault condition)).

Leidingwerk/leidingbuizen

• Implementatie van leidingbuizen volgens de tekeningen van Brainlab.
• Inwendige diameter: 40 mm (tenzij anders aangeduid - raadpleeg de tekeningen van Brainlab).
• Alle leidingbuizen moeten worden voorbereid met trekdraden.
• Raadpleeg de schema’s voor een overzicht van de trajecten.

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.4.2 Geadviseerde bevestigingshoogte

Algemene informatie

De aanbevolen centrale bevestigingshoogte voor het Buzz-aanraakscherm is 150 cm boven de
afgewerkte vloer.

Afbeelding 19  

Geadviseerde bevestigingshoogte
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4.5 Bevestigingsinformatie Buzz On-Wall

Algemene informatie

Het metalen frame voor het hoofdscherm van Buzz On-Wall wordt eerder geleverd dan het
systeem zelf. Prepareer en monteer de bevestigingsplaten volgens de tekeningen van Brainlab.
De bevestigingsplaatset op de wand bestaat uit twee componenten:
• (A) Bevestigingsplaat voor de computer
• (B) Metalen frame voor het scherm

OPMERKING. Naast deze afmetingen moet u 10 cm ruimte rondom het scherm en 30 cm
ruimte aan de kant van de computeraansluiting vrijhouden (linkerkant van de afbeelding). 

Afbeelding 20  

De Buzz On-Wall installeren

Stap

1. Monteer het metalen frame voor het scherm (B) aan de wand via het middelste schroef-
gat ①. Deze schroef wordt uitsluitend gebruikt om het frame eenvoudig waterpas te stel-
len en wordt later verwijderd. De aanbevolen bevestigingshoogte is 177 cm vanaf de af-
gewerkte vloer tot het bevestigingsgat ①.

2. Stel het metalen frame voor het scherm (B) waterpas en bevestig de plaat via de vier
langwerpige schroefgaten ②.

3. Verwijder de schroef ① uit het middelste schroefgat.

4. Creëer een silicone afdichting aan de bovenzijde tussen de wand en de On-Wall-behui-
zing van het Buzz 2.0-scherm om een klasse IP21-bescherming tegen indringing te ver-
krijgen. Gebeurt dit niet, dan is IP20 het hoogst haalbare.

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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Stap

5. Buzz On-Wall (naast elkaar): Stel de bevestigingsplaat van de computer (A) af via het
fixatiepunt in het metalen frame voor het scherm (B). Bevestig de bevestigingsplaat voor
de computer (A) naast het metalen frame voor het scherm (B) via de vier langwerpige
schroefgaten ③.

③

6. Gebruik het schuimverpakkingsdeksel als bescherming tegen krassen in het metalen fra-
me voor het scherm (B).

Bevestigingsinformatie Buzz On-Wall
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4.5.2 Bevestigingsinformatie extra scherm Buzz On-Wall

Algemene informatie

Het metalen frame voor het extra aanraakscherm van Buzz On-Wall wordt eerder geleverd dan
het systeem zelf. Prepareer en monteer de bevestigingsplaten volgens de tekeningen van
Brainlab.
De bevestigingsplaatset op de wand bestaat uit één component:
• (A) Metalen frame voor scherm

OPMERKING. Naast deze afmetingen moet u 10 cm ruimte rondom het scherm vrijhouden. 

Afbeelding 21  

De Buzz On-Wall-behuizing installeren

Stap

1. Bevestig de On-Wall-behuizing van het Buzz 2.0-scherm (A) op de wand met één schroef
via het gat ① boven aan de achterzijde. Deze schroef wordt uitsluitend gebruikt om de
behuizing eenvoudig waterpas te stellen en wordt later verwijderd. De aanbevolen beves-
tigingshoogte is 177 cm vanaf de afgewerkte vloer tot het bevestigingsgat ①.

2. Stel de On-Wall-behuizing voor het Buzz 2.0-scherm (A) waterpas en bevestig de plaat
via de vier langwerpige schroefgaten ②.

3. Verwijder de schroef ① uit het schroefgat.

4. Creëer een silicone afdichting aan de bovenzijde tussen de wand en de On-Wall-behui-
zing van het Buzz 2.0-scherm om een klasse IP21-bescherming tegen indringing te ver-
krijgen. Gebeurt dit niet, dan is IP20 het hoogst haalbare.

5. Gebruik het schuimverpakkingsdeksel als bescherming tegen krassen in de On-Wall-be-
huizing van het Buzz 2.0-scherm (A). Raadpleeg de gedetailleerde beschrijving in de bij-
gevoegde bijsluiter.

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.6 Bevestigingsinformatie Buzz In-Wall

Algemene informatie

Het metalen frame voor het Buzz In-Wall-scherm wordt eerder geleverd dan het systeem zelf.
Voor de aanbevolen bevestigingshoogte wordt de uitsparing op 150 cm boven de afgewerkte
vloer gecentreerd. Wanneer een andere bevestigingshoogte gewenst is past u dit aan.
De uitsparing voor installatie van het frame moet 1.140-1.144 mm x 619-625 mm zijn.
De minimale diepte van de opening is 98 mm.
Er moet voldoende ventilatie zijn. Dek de ventilatieopeningen boven- en onderop het frame niet
af.
De bevestigingsplaatset in de wand bestaat uit het metalen frame voor het scherm.
OPMERKING. Wanneer er meerdere Buzz 2.0 In-Wall-aanraakschermen naast elkaar zijn
bevestigd, moet er een opening van 6-10 cm tussen de In-Wall-frames zitten om te voorkomen
dat de uitstekende punten aan de voorzijde elkaar raken. 

Afbeelding 22  

De vóórinstallatieset voor de Buzz In-Wall installeren

Stap

1. Schuif de In-Wall-behuizing van het Buzz 2.0-scherm in de uitsparing in de wand.

2. Stel de In-Wall-behuizing van het Buzz 2.0-scherm waterpas en bevestig de behuizing via
de 16 langwerpige schroefgaten aan de zijkanten van de In-Wall-behuizing van het Buzz
2.0-scherm.

3. Creëer een silicone afdichting tussen het gele frame en het wandoppervlak om een klas-
se IP44-bescherming tegen indringing te verkrijgen.
Gebeurt dit niet, dan is IP20 het hoogst haalbare.

4. Gebruik het schuimverpakkingsdeksel als bescherming tegen krassen in de In-Wall-be-
huizing van het Buzz 2.0-scherm. Raadpleeg de gedetailleerde beschrijving in de bijge-
voegde bijsluiter.

Bevestigingsinformatie Buzz In-Wall

48 Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0



4.6.2 Bevestigingsinformatie extra schermen Buzz In-Wall

Algemene informatie

Het metalen frame voor het extra aanraakscherm van Buzz In-Wall wordt eerder geleverd dan het
systeem zelf.
• Voor de aanbevolen bevestigingshoogte wordt de uitsparing op 150 cm boven de afgewerkte

vloer gecentreerd. Wanneer een andere bevestigingshoogte gewenst is past u dit aan.
• De uitsparing voor installatie van het frame moet 1.005-1.009 mm x 619-623 mm zijn.
• De minimale diepte van de opening is 98 mm.
• Er moet voldoende ventilatie zijn. Dek de ventilatieopeningen boven- en onderop het frame niet

af.
Prepareer en monteer de bevestigingsplaten volgens de tekeningen van Brainlab. De
bevestigingsplaatset in de wand bestaat uit één component:
• (A) Metalen frame voor scherm

OPMERKING. Wanneer er meerdere Buzz In-Wall-aanraakschermen naast elkaar zijn bevestigd,
moet er een opening van 6-10 cm tussen de In-Wall-frames zitten om te voorkomen dat de
uitstekende punten aan de voorzijde elkaar raken. 

Afbeelding 23  

Gerelateerde links

Installatie digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 67
Ventilatie op pagina 54

De Buzz In-Wall-behuizing installeren

Stap

1. Plaats het metalen frame voor het scherm (A) in de wand.

2. Stel het metalen frame voor het scherm (A) waterpas en bevestig de behuizing via de 16
langwerpige schroefgaten aan weerszijden van het metalen frame voor het scherm ①.

3. Creëer een silicone afdichting tussen het gele frame en de wand (klasse IP44-bescher-
ming tegen indringing).

4. Gebruik het schuimverpakkingsdeksel als bescherming tegen krassen in het metalen fra-
me voor het scherm (A).

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.6.3 Het aanraakscherm upgraden

Het Buzz 2.0 On-Wall Touch-aanraakscherm bevestigen in het gatenpatroon van de Digital Lightbox

Het Buzz 2.0 On-Wall-aanraakscherm kan tijdens een upgrade worden geïnstalleerd met behulp
van het Digital Lightbox-gatenpatroon van het bevestigingsframe (zie punt A). Voor de juiste
hoogte zijn er drie verschillende bevestigingsposities. Hiervoor moet de klant aan de volgende
specificaties voldoen:
• Het totale gewicht van de Buzz 2.0 (aanraakschermeenheid inclusief bevestigingsframe) is:

38 kg*
• De hoogte waarmee het Buzz 2.0-aanraakscherm uit de wand steekt: 103 mm*
• Voor de installatie van het Buzz 2.0-aanraakscherm is een ruimte nodig van 200 mm rondom

de Digital Lightbox
* Nauwkeurigheid: ±10%
OPMERKING. Alleen de Buzz 2.0 On-Wall-aanraakschermversie kan worden bevestigd met
behulp van het Digital Lightbox-gatenpatroon. 

Afbeelding 24  

Het Buzz 2.0 On-Wall Touch-aanraakscherm bevestigen in het gatenpatroon van de Buzz 1.0

Het Buzz 2.0 On-Wall-aanraakscherm kan tijdens een upgrade worden geïnstalleerd met behulp
van het Buzz 1.0-gatenpatroon van de bevestigingsplaat van de computer (A) en het metalen
frame voor het scherm (B). Hiervoor moet de klant aan de volgende specificaties voldoen:
• Het totale gewicht van de Buzz 2.0 (aanraakschermeenheid inclusief bevestigingsframe) is:

38 kg*
• De hoogte waarmee het Buzz 2.0-aanraakscherm uit de wand steekt: 103 mm*
• Voor de installatie van het Buzz 2.0-aanraakscherm is een ruimte nodig van 200 mm rondom

de Buzz 1.0
* Nauwkeurigheid: ±10%

Het aanraakscherm upgraden
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OPMERKING. Alleen de Buzz 2.0 On-Wall-aanraakschermversie kan worden bevestigd met
behulp van het Buzz 1.0-gatenpatroon. 

Afbeelding 25  

Het Buzz 2.0 In-Wall Touch-aanraakscherm bevestigen in het gatenpatroon van de Buzz 1.0

Het Buzz 2.0 In-Wall-aanraakscherm kan tijdens een upgrade worden geïnstalleerd met behulp
van het Buzz 1.0-wandsjabloon. Hiervoor moet de klant aan de volgende specificaties voldoen:
• Het totale gewicht van de Buzz In-Wall 2.0 (aanraakschermeenheid inclusief

bevestigingsframe) is: 38 kg*
• De hoogte waarmee het Buzz In-Wall 2.0-aanraakscherm uit de wand steekt: 5 mm*
• Voor de installatie van het Buzz In-Wall 2.0-aanraakscherm is een ruimte nodig van 50 mm

rondom de Buzz 1.0
* Nauwkeurigheid: ±10%
OPMERKING. Alleen de Buzz 2.0 In-Wall-aanraakschermversie kan worden bevestigd met
behulp van het Buzz 1.0-gatenpatroon en het wandsjabloon. 

PLANNING EN VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE
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4.7 Installatie van de Buzz-computer in een rek

Vereisten

Installatie van de Buzz-computer in een computerrek:
• De afstand tussen de computer en de zijwand van het computerrek moet ten minste 200 mm

bedragen.

• De hoogte van de bevestigingshoeken mag niet meer zijn dan 30 mm om voldoende ventilatie
van de MCU te waarborgen.

• De hitteverspreiding van de Buzz-computer is 400 W.
• De temperatuur in het rek mag niet hoger worden dan +35 °C.
• Aan de omgevingsvereisten moet worden voldaan.
• De minimaal vereiste hoogte in het rek voor de computer is vier rekeenheden: 177,8 mm (4 x

44,45 mm).

Gerelateerde links

Installatie digitale ok-computer voor Barco Integration op pagina 67
Ventilatie op pagina 54

Installatie van de Buzz-computer in een rek
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4.8 Vereiste servicetoegang voor het Buzz-
aanraakscherm

Algemene informatie

Voor servicewerkzaamheden door Brainlab kan het Buzz-aanraakscherm 90° naar beneden
worden gekanteld. Houd daarom bij het installeren voldoende ruimte vrij vóór en onder het
systeem en zorg dat er geen permanente objecten in die ruimte zijn geïnstalleerd.

Vereist toegangsgebied vóór de Buzz

Afbeelding 26  
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4.9 Ventilatie

Ventilatie waarborgen

Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Hierdoor kan het systeem
namelijk oververhit en ernstig beschadigd raken.

Ventilatieopeningen Buzz On-Wall

De ventilatieopeningen bevinden zich aan de bovenzijde, onderzijde en zijkanten van het
systeem, zoals hieronder weergegeven.

Afbeelding 27  

OPMERKING. Als de computer aan de wand is bevestigd, moet ook altijd de golfvormige kap
worden bevestigd. 

Ventilatieopeningen op het extra aanraakscherm op de wand

De ventilatieopeningen bevinden zich aan de onderzijde en zijkanten van het systeem, zoals
hieronder weergegeven.

Afbeelding 28  

OPMERKING. De hierboven weergegeven luchtflow vindt plaats in de wand. 

Ventilatie
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Ventilatieopeningen Buzz In-Wall

Hieronder wordt de locatie van de ventilatieopeningen weergegeven.

① ②

Afbeelding 29  

Nr. Component

① Aansluitpaneel computer

② Gebruikerspaneel computer

OPMERKING. Het aanraakscherm in de wand heeft geen zichtbare ventilatieopeningen. 

OPMERKING. De computer moet op de onderkant/basisplaat worden geïnstalleerd om te
voorkomen dat de ventilatieopeningen geblokkeerd worden. 

Bevestigingsframe Buzz In-Wall

Hieronder wordt de locatie van de ventilatieopeningen weergegeven.

Afbeelding 30  

OPMERKING. Het aanraakscherm in de wand heeft geen zichtbare ventilatieopeningen. 
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4.10 Koeling aanraakscherm
4.10.1 Overzicht

Algemene informatie

Tijdens de installatie moet ervoor worden gezorgd dat 100 W kan worden omgeleid vanuit de
wand.
De luchttemperatuur in de wand mag niet hoger zijn dan 35 °C. De installatie kan met actieve en
passieve koeling worden uitgevoerd.
Parameters die de warmtespreiding beïnvloeden en in acht moeten worden genomen, met name
voor passieve koeling, zijn:
• Het wandmateriaal rondom het luchtvolume in de wand (thermische geleiding, dikte van de

materialen).
• De temperatuur in de ok (verwarming onder of boven het Buzz-aanraakscherm moet worden

vermeden).
• Het ongehinderde luchtvolume in de wand (welke kan worden verbeterd, bijv. door een grotere

wanddiepte, opening naar het plafond en/of ventilatierasters).

Warmtespreiding zonder openingen

De afbeelding hieronder toont de warmtespreiding wanneer er geen openingen of ventilatierasters
zijn geïnstalleerd:

Afbeelding 31  

Koeling aanraakscherm
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Warmtespreiding met openingen

De afbeelding hieronder toont de verbeterde warmtespreiding met ventilatierasters onder en
boven het aanraakscherm geïnstalleerd:

Afbeelding 32  
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Koeling aanraakscherm
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5 IMPLEMENTATIE
5.1 Algemene tijdlijn/duur
5.1.1 Overzicht

Algemene informatie

Afbeelding 33  

De feitelijke tijdlijn voor elk project varieert per installatie. De hierboven genoemde tijdlijn geldt
slechts als richtlijn. De feitelijke tijdlijn kan alleen worden bevestigd nadat de Brainlab-lay-
outtekeningen zijn goedgekeurd en ondertekend door de klant. Dit vindt gewoonlijk plaats tijdens
de gedetailleerde planningsfase.
Wij raden de klant aan om een geschikte vaste projectmanager of technische vertegenwoordiger
aan te stellen voor planning en installatie, die klantspecifieke vereisten kan communiceren met de
klantconsulent van Brainlab. De ervaring heeft aangetoond dat een goed gecoördineerd
ziekenhuisprojectteam een grote bijdrage levert aan het volgens planning handhaven van de
tijdlijn.

IMPLEMENTATIE
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5.2 Projectfases
5.2.1 Overzicht

Advisering en analyse van benodigdheden

Dit is de voorbereidende geschiktheidsfase. Deze fase omvat het opstellen van voorlopige lay-
outs ter verificatie van de locatie en technische haalbaarheid.

Planning vooraf

Alvorens een Buzz-oplossing wordt bevestigd of gepland voor installatie, moeten de technisch
adviseurs van Brainlab worden geraadpleegd.
Alle klantinformatie (naam, adres, aangewezen contactpersonen, status van de ok, interface-
apparaten, plattegrond en indeling van de ok en omliggende kamers) moet worden overlegd met
een technisch adviseur van Brainlab voor planning vooraf en voorbereidende lay-outvoorstellen.
Deze lay-outs moeten zeer nauwgezet worden gecontroleerd door de klant en de lokale architect,
met name voor wat betreft de positie van de centrale plafondas en het gebied dat wordt afgedekt
door de aan het pafond bevestigde apparatuur.
De klant moet de voorgestelde locaties voor de apparatuur goedkeuren.

Bezoek ter plaatse

De technisch adviseur van Brainlab, de klant en de lokale architecten dienen het volgende
overeen te komen:
• De door Brainlab aangepaste ok-lay-out (inclusief alle apparaten)
• Alle technische kwesties (plafondonderconstructie, uiteindelijke locatie van de apparaten, etc.)
• Een tijdlijn (volgende stappen, mogelijke leverings- en installatiedatum)
• De omvang van de werkpakketten voor alle betrokken partijen en firma’s (indien nodig)

Gedetailleerde planning

Brainlab prepareert een gedetailleerde set met plannings-/constructietekeningen die door de klant
moeten worden goedgekeurd (d.w.z. getekend voor goedkeuring). De door Brainlab uitgegeven
gedetailleerde projecttijdlijn moet door de klant worden goedgekeurd.

Productie

Dit is de voorbereidingsfase voor de klant, Brainlab en andere betrokken partijen. In deze fase
worden de volgende punten uitgevoerd:
• Uitgifte van de definitieve lay-outtekeningen door Brainlab
• Brainlab bestelt locatiespecifieke onderdelen; voormontage en testen vindt plaats in Duitsland
• Voorbereiding ter plaatse door de klant, zoals gespecificeerd in de planningstekeningen van

Brainlab
• Verzending van alle Brainlab-onderdelen naar de locatie

Installatie

Deze fase omvat de installatie ter plaatse van Brainlab-onderdelen door Brainlab, evenals
systeemintegratie en het uitvoeren van testen door installatietechnici van Brainlab.

Projectfases
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Training

Brainlab support levert apparatuur- en onderhoudstrainingen evenals acceptatie- en
gebruikerstrainingen.

IMPLEMENTATIE
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6 DIGITALE OK-COMPUTER
VOOR BARCO

6.1 Specificaties digitale ok-computer voor
Barco Integration

Fysieke specificaties met bevestiging in een rek

Computer

Hoogte 221,1 mm

Breedte 482,6 mm

Diepte 729,8 mm

Gewicht 18 kg (plus het gewicht van het rek)

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Fysieke specificaties zonder bevestiging in een rek

Computer

Hoogte 186 mm

Breedte 430 mm

Diepte 481 mm

Gewicht ~18 kg

OPMERKING. De hierboven genoemde afmetingen zijn gebaseerd op een horizontale plaatsing
van de computer. 

Specificaties computer

Digitale ok-computer voor Barco Integration

Processor Intel Xeon E5-1650v4

Geheugen 16 GB DDR4

Massa-opslag 480 GB SSD

Externe stations Cd-/dvd-schrijfstation

Grafisch 2 x Nvidia Quadro P2000

Besturingssysteem Windows 10 64-bit

DIGITALE OK-COMPUTER VOOR BARCO
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Stroomvereisten

Digitale ok-computer voor Barco Integration

Bedrijfsspanning 100-240 V

Stroom 9,5-4,0 A

Frequentie 50-60 Hz

Stroomverbruik Max. 600 W (doorgaans 350 W)

Specificaties digitale ok-computer voor Barco Integration
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6.1.1 Aansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Aansluitingen op het achterpaneel

Raadpleeg voor een algemene beschrijving van de voor- en achterpanelen van de digitale ok-
computer voor Barco Integration de bedieningshandleiding voor Fujitsu Celsius M740.

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Nr. Component

① Netvoeding

② 6 x USB voor Touch (4 extra USB-aansluitingen op voorzijde)

③ Ziekenhuisnetwerk 1GbE WoL

④ Audio (in, uit, mic.)

⑤
(boven) Functiepaneel 1 GbE WoL
(onder) Ziekenhuisnetwerk 10 GbE

⑥ Schermen 1-4 (van onder naar boven)

⑦
(boven) Trackingunit / Camera 1GbE
(onder) Intraoperatieve gegevens 1 GbE

⑧ Schermen 5-8 (van onder naar boven)

⑨ Barco Nexxis Video 40 GbE QSFP+

Inputindelingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Digitale ok-computer voor Barco Integration heeft geen rechtstreekse video-inputs. Het biedt
een vorm van connectiviteit voor het Barco Nexxis-videoroutingnetwerk:
• Beeldvormingsinput: Barco Nexxis
• Kleurcodering: Divers
• Connector: QSFP+
• Signaaltype: Divers
• Formeel: Divers, tot UHD1/4k

DIGITALE OK-COMPUTER VOOR BARCO

Handleiding voor planning op de locatie Rev. 1.1 Buzz Ver. 2.0 65



Outputindelingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Schermen Connector Signaaltype Indeling

Schermen 1-8 Schermpoort Schermpoort 1.4

Indeling FullHD,
UHD1, 4k en tot HDR
5.120 x 2.880 bij
60 Hz (30-bit kleur)

Inputaansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Digitale ok-computer voor Barco Integration heeft geen rechtstreekse video-inputs. Het biedt
een vorm van connectiviteit voor het Barco Nexxis-videoroutingnetwerk:
• Beeldvormingsinput: Barco Nexxis
• Connector: QSFP+
• Signaaltype: Divers
• Impedantie: n.v.t. (vezel)

Outputaansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration

Schermen Connector Signaaltype Impedantie (Ohm)

Schermen 1-8 Schermpoort Schermpoort 1.4,
schermpoort++ 100

Compatibele kabels en connectoren

Poort Voorbeeld Hantering

USB

USB-poorten voor het aansluiten van USB 2.0- en 3.0-
apparaten voor de overdracht van patiëntgegevens.
OPMERKING. Sluit geen netwerkadapters of USB-ver-
lengkabels aan op de USB-poorten. 

Ziekenhuisnet-
werk

Galvanisch geïsoleerde ethernetpoort voor aansluiting
op het ziekenhuisnetwerk.
Er is een lipje aan de onderkant dat vergrendelt als u
de stekker in de poort steekt. Bij het verwijderen van
de connector drukt u op het lipje en trekt u de stekker
eruit.

Functiepaneel

Schermpoort

Sluit met behulp van schermpoort 1.2-kabel (max. 5 m
van 1.920 x 1.080/60 Hz en max. 3,6 m voor
3.840 x 2.160/30 Hz/60 Hz) een schermpoort-scherm
aan.

LAN Vezel-LAN-kabel met duplex LC-aansluiting.

Barco Nexxis
Video QSFP+ Steek QSFP+-module in QSFP+-kooi op de computer.

Aansluitingen digitale ok-computer voor Barco Integration
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6.1.2 Installatie digitale ok-computer voor Barco Integration

Installatie in een rek

Grootte van het rek (breedte x hoogte x diepte): 482 mm x 221 mm (5HU) x 730 mm
Vereiste vrije ruimte voor voldoende ventilatie:
• Achterzijde (met luchtventilatieopeningen): min. 200 mm
• Alle overige zijden (zonder luchtventilatieopeningen): min. 10 mm

Raadpleeg de installatiehandleiding voor het Fujitsu Rack en de Fujitsu-bedieningshandleiding.

Ventilatie

DIGITALE OK-COMPUTER VOOR BARCO
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Installatie digitale ok-computer voor Barco Integration
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7 REFERENTIES
7.1 Overige referenties

Referenties

Brainlab Handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie

Reiniging en ontsmetting

Raadpleeg de Brainlab Handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie, of de Buzz
Systeem- en Technische handleiding voor gedetailleerde reinigings- en
ontsmettingsprocedures.

Onderhoud

Raadpleeg de Buzz Systeem- en Technische handleiding voor onderhoudsintervallen en -
procedures.

REFERENTIES
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Overige referenties
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