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Atellica Direct Load
Especificações Técnicas

O Atellica™ Direct Load* é a unidade de gestão das amostras para um único analisador de imunoensaio ou 
analisador de química clínica Atellica™ Solution*. O Atellica Direct Load possibilita a entrada/saída de amostras, 
calibradores e amostras de controlo de qualidade (CQ).

Especificações do Produto

Descrição Componente de gestão de amostras para um único analisador de imunoensaio ou analisador de química clínica 
Atellica Solution, que possibilita a entrada/saída de amostras, calibradores e amostras de CQ. O Atellica Direct Load 
poderá incluir de forma opcional o Atellica™ Direct Connect,† permitindo a ligação aos sistemas de Automação Aptio  
e Flexlab Automation e FlexLab.‡

Configurações Oferece a gestão das amostras para um único analisador; ligação ao Aptio Automation e FlexLab através  
do Atellica Direct Connect†

Manipulação das Amostras

Produtividade de Amostras Até 250 tubos por hora

Capacidade de Amostras 60 amostras utilizando 10 racks de seis posições

Amostragem a Partir  
do Tubo Primário

Sim, para tipos específicos de tubos

Tubos Suportados 12 x 75 a 16 x 100

Permite Tubos com Cup Sim

Refrigerado Não

 *A disponibilidade do produto varia consoante o país. 
 †Em desenvolvimento. Não disponível para venda. 
‡Flexlab é uma marca comercial da Inpeco SA.
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Aptio, Atellica e todas as marcas associadas são marcas comerciais  
da Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ou das suas afiliadas.  
Todas as outras marcas comerciais e marcas são propriedade dos seus 
respetivos proprietários. 

O sistema de Automação Aptio é fabricado pela Inpeco e é 
exclusivamente distribuído pela Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 
Inpeco é uma marca comercial da Inpeco SA. 

A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está sujeita 
a requisitos regulamentares variáveis. Por favor contacte o seu 
representante local para mais informações sobre a disponibilidade.

Interface do Utilizador/Gestão de Dados
Monitor Monitor único de interface do utilizador

Sistema Operativo MICROSOFT WINDOWS EMBEDDED STANDARD

Documentos do Sistema Manual do operador, guia de iniciação rápida e ajuda online

Armazenamento de Dados Pelo menos 500,000 resultados de testes; podem ser arquivados em dispositivos amovíveis

Ligação Informática TCP/IP bidirecional - Ethernet

Host Query TCP/IP-ASTM, IHE LAW-certified HL7 interface; o sistema solicita uma ordem de trabalho ou lote de ordens  
de trabalho a partir do sistema informático 

Acesso e Serviço Remoto Siemens Remote Service através de uma porta 1000BASE-T Ethernet 

Manutenção
Diária Automatizada: <3 minutos; manual: 0 minutos

Registos de Manutenção a Bordo Agendamento e monitorização das atividades de manutenção de rotina através do software

Especificações Gerais
Requisitos Elétricos 220 VAC ±10%; fornecidos pelo analisador

Requisitos de Água Nenhum

Requisitos de Drenagem Nenhum

Dimensões Sem monitor: 136 (a) x 42.5 (l) x 110 (p) cm; 53.5 (a) x 16.7 (l) x 43.3 (p) polegadas

Peso 141.7 kg (312 lb)

Conformidade Em conformidade com as normas internacionais de ambiente, saúde e segurança incluindo CE e RoHS

Emissão de Ruído Nível de Pressão Média do Som (quando ligado ao Analisador de Imunoensaios Atellica™): 60.7 dBA 
Nível de Pressão Média do Som (quando ligado ao Analisador de Química Atellica™): <=50 dBA

Temperatura Ambiente 18–30°C (64–86°F)  

Humidade Ambiente 20–80% sem condensação

Altitude 0–2000 m (0–6562 pés)

Classificação de Sobretensão Categoria II

Dispositivos Amovíveis USB

Ar Comprimido Nenhum

Controlo mais apertado do seu laboratório, fluxo  
de trabalho simplificado e mais tempo para se 
concentrar em chegar a melhores resultados de 
negócio e clínicos — é essa a promessa do nosso 
portefólio Atellica™ de produtos laboratoriais.

Controlo. 
Simplicidade. 
Melhores 
Resultados.

Portefólio Atellica de 
Produtos de Laboratório
Concebido pela Siemens Healthineers para 
proporcionar controlo e simplicidade para 
que possa obter melhores resultados.


