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AirMini™ 
Leidraad en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische emissies en immuniteit 
Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden 
gesteld overeenkomstig de in dit document vermelde EMC-informatie. 

Deze verklaring is momenteel van toepassing op het volgende ResMed-apparaat: 

• AirMini™ 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet er 
zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom zijn 

de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, met inbegrip van 
wooninstellingen en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het 
openbare laagspanningsnetwerk dat voor woondoeleinden gebruikte gebouwen 
van stroom voorziet. 

Harmonische emissies  
IEC 61000-3-2 

Klasse A  

Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3 Voldoet  
 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 

• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken dan voor het apparaat gespecificeerde accessoires. Zij leiden mogelijk tot 
verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 

 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet er 
zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving — leidraad 
Elektrostatische ontlading (ESO) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±15 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt met synthetisch 
materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen. 

Elektrische snelle 
transiënten/lawines 
IEC 61000-4-4 

±2 kV  
±1 kV voor in-/uitgangslijnen 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Stootspanning  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Kortstondige spanningsdalingen 
en -onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
voedingslijnen IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
Als de gebruiker ononderbroken werking van het apparaat vereist bij onderbrekingen van de 
netspanning, wordt aanbevolen het apparaat van stroom te voorzien met een onderbrekingsvrije 
voedingsbron. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Magnetische velden met voedingsfrequentie moeten een niveau hebben dat kenmerkend is voor een 
gangbare locatie in een gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

10  Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

De AirMini voldoet aan alle toepasselijke elektromagnetische compatibiliteitsvereisten (EMC) volgens 
IEC60601-1-2:2014 voor gebruik in woningen en in commerciële en lichtindustriële omgevingen. 
Draagbare en verplaatsbare RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij welk onderdeel van de 
machine dan ook worden gebruikt, inclusief de kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand van 10 cm. 
De AirMini is ontworpen om te voldoen aan de EMC-normen. Als u echter vermoedt dat de werking van 
de machine (bijv. de druk of flow) wordt beïnvloed door andere apparatuur, moet u de machine 
weghalen uit de buurt van de mogelijke storingsbron. 
De AirMini voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en de RSS-normen voor licentievrijstelling van 
Industry Canada. Voor het gebruik gelden twee voorwaarden: Deze machine mag geen schadelijke 
storing veroorzaken, en deze machine moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing 
die een ongewenste werking zou kunnen veroorzaken. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Aanvullende informatie over de FCC-voorschriften en IC-naleving voor deze machine vindt u op 
www.resmed.com/downloads/devices 

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

9  V/m tot 85 V/m bij frequenties tot 
5,785  GHz 
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Air10™-serie | Lumis™-serie | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Leidraad en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische emissies en immuniteit 
Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden 
gesteld overeenkomstig de in dit document vermelde EMC-informatie. 

Deze verklaring is momenteel van toepassing op de volgende ResMed-apparaten: 

• Air10™-serie 

• Lumis™-serie 

• Stellar™ 

• Astral™  

• ResMed Connectiviteitsmodule (ResMed Connectivity Module) (RCM) 

• ResMed Connectiviteitsmodule ziekenhuis (ResMed Connectivity Module Hospital) (RCMH) 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
er zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom zijn 

de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, met inbegrip van 
wooninstellingen en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk dat voor woondoeleinden gebruikte gebouwen van stroom 
voorziet. 

Harmonische emissies  
IEC 61000-3-2 

Klasse A  

Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3 Voldoet  
 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 
• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken (zoals kabels, bevochtigers) dan voor het apparaat gespecificeerde 

accessoires. Deze leiden mogelijk tot verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
er zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest IEC60601-1-2 testniveau - het apparaat 
is getest tot het conformiteitsniveau 

Elektromagnetische omgeving — leidraad 

Elektrostatische ontlading (ESO) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±15 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt met synthetisch 
materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen. 

Elektrische snelle 
transiënten/lawines 
IEC 61000-4-4 

±2 kV voor voedingslijnen 
±1 kV voor in-/uitgangslijnen 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Stootspanning  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Kortstondige spanningsdalingen 
en -onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
voedingslijnen IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 cyclus 
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 
315° 
0% UT; 1 cyclus en 
70% UT; 25/30 cycli. Enkele fase: bij 0° 
0% UT; 250/300 cyclus 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 
Als de gebruiker ononderbroken werking van het apparaat vereist bij onderbrekingen van de 
netspanning, wordt aanbevolen het apparaat van stroom te voorzien met een onderbrekingsvrije 
voedingsbron. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Magnetische velden met voedingsfrequentie moeten een niveau hebben dat kenmerkend is voor een 
gangbare locatie in een gangbare commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 
6 Vrms  
in ISM-banden tussen 150 kHz en 80 MHz 

Draagbare en verplaatsbare RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij welk onderdeel van het 
apparaat dan ook worden gebruikt, inclusief de kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend 
volgens de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand 
d = 0,6 √P 

Waarbij (P) het nominale maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens de fabrikant van de zender is 
en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald 
door middel van een elektromagnetisch veldonderzoeka, moeten minder bedragen dan het 
nalevingsniveau in elk frequentiebereik. Er kan storing optreden in de nabijheid van apparatuur die is 

gemarkeerd met het volgende symbool:  

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot 2,7 GHz 
(Professionele gezondheidszorg) 
10 V/m 
80 MHz tot 2,7 GHz  
(Thuiszorg) 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (gsm/draadloos) en landmobiele radio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en televisiezenders kunnen 
niet nauwkeurig worden voorspeld op grond van de theorie. Ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-zenders moet worden overwogen om een 
elektromagnetisch veldonderzoek uit te voeren. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke RF-nalevingsniveau hierboven, 
moet het apparaat worden geobserveerd om te controleren of het normaal werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals 
draaien of verplaatsen van het apparaat. 
Opmerkingen: 
• Ut is de netspanning vóór het toepassen van het testniveau. 
• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 

structuren, objecten en personen. 
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Mogelijke impact van elektromagnetische storingen (van toepassing op 
beademingsapparaten) 
Het verlies of de achteruitgang van de volgende klinische functies als gevolg van elektromagnetische storingen kan de patiëntveiligheid in gevaar 
brengen: 

• Nauwkeurigheid van beademingscontrole 

• Nauwkeurigheid van monitoring van luchtwegdruk en -volume 

• Therapie-alarmen. 

Detectie van deze verslechtering kan worden waargenomen door het volgende apparaatgedrag: 

• Onregelmatige afgifte beademingen 

• Snelle fluctuaties in bewaakte parameters 

• Foutieve activering van therapie of technische alarmen (bijv. alarmen voor systeemfout of batterijcomm. verloren) 
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Air11™-serie 
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies en immuniteit 
Bij medische elektrische apparatuur zijn speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van EMC nodig. De apparatuur dient geïnstalleerd en in gebruik 
genomen te worden volgens de EMC-informatie in dit document. 

Deze verklaring geldt momenteel voor de volgende ResMed-apparaten: 

• Air11™-serie 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving – leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt de RF-energie uitsluitend voor zijn interne werking. Daarom 

zijn de RF-emissies van dit hulpmiddel zeer gering en is het niet waarschijnlijk dat 
deze storingen aan elektronische apparatuur in de omgeving zullen veroorzaken. 

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle faciliteiten, met inbegrip van 
woongebouwen en andere gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het 
openbare laagspanningsnet dat voor huishoudelijk gebruik bestemde gebouwen van 
stroom voorziet. 

Harmonische emissies  IEC 61000-3-2 Klasse A  
Spanningsschommelingen/Flikkeringsemissies IEC 61000-3-3 Voldoet  
 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 

• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken (zoals kabels, bevochtigers) dan voor het apparaat gespecificeerde 
accessoires. Deze leiden mogelijk tot verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder aangegeven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest Testniveau IEC 60601-1-2 – het 
apparaat wordt getest op conformiteit 

Elektromagnetische omgeving – leidraad 

Elektrostatische ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±15 kV lucht 

De vloerbedekking dient te bestaan uit hout, beton of keramische tegels. Als de vloer bedekt is met een 
synthetisch materiaal, dient de relatieve vochtigheid ten minste 30% te zijn. 

Elektrische snelle 
transiënten/lawines 
IEC 61000-4-4 

±2 kV voor stroomtoevoerleidingen 
±1 kV voor ingangs-/uitgangsleidingen 

De kwaliteit van de netvoeding moet die van een typische ziekenhuis- of commerciële omgeving zijn. 

Spanningsbeveiliging  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differentiële modus 
±2 kV common-modus 

De kwaliteit van de netvoeding moet die van een typische ziekenhuis- of commerciële omgeving zijn. 

Spanningsdalingen, 
kortstondige onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
ingangsleidingen van de 
stroomtoevoer IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 cyclus 
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 
315° 
0% UT; 1 cyclus en 
70% UT; 25/30 cycli. Enkele fase: bij 0° 
0 % UT; 250/300 cyclus 

De kwaliteit van de netvoeding moet die van een typische ziekenhuis- of commerciële omgeving zijn. 
Als de gebruiker van het apparaat constante werking vereist tijdens stroomonderbrekingen, wordt 
aanbevolen het apparaat via een ononderbreekbare stroombron aan te drijven. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m De magnetische velden van de voedingsfrequentie dienen van een niveau te zijn dat kenmerkend is voor 
een gebruikelijke locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 
6 Vrms  
in ISM-banden tussen 150 kHz en 80 MHz 

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij enig deel van het apparaat 
(waaronder kabels) worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend uit de vergelijking 
die van toepassing is op de frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand 
d = 0,6 √P 

Waarbij (P) het maximaal toelaatbare uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de 
fabrikant van de zender, en d de aanbevolen scheidingsafstand in meters (m). Veldsterkten van vaste RF-
zenders, zoals vastgesteld tijdens een elektromagnetisch onderzoek van de locatiea, dienen lager te zijn 
dan het conformiteitsniveau in elk frequentiebereik. Interferentie kan voorkomen in de nabijheid van 

apparatuur waarop het volgende symbool staat:  

 

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot 2,7 GHz 
(professionele gezondheidszorg) 
10 V/m 
80 MHz tot 2,7 GHz  
(thuiszorg) 
27 tot 85 V/m* 
385 MHz tot 5,785 GHz*  
(smartphone-connectiviteit) 
*Getest volgens IEC60601-1-2:2020 Tabel 
9 met een scheidingsafstand van 0,1 m 

Nabijheid magnetisch veld IEC 
61000-4-39 

8 A/m bij 30 KHz  
65 A/m bij 134,2 KHz 
7,5 A/m bij 13,56 MHz 

 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele telefoons/draadloze telefoons) en mobiele landradio's, amateurradio, AM en FM radio- en televisie-
uitzendingen, kunnen theoretisch gezien niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te bepalen, dient een 
elektromagnetisch onderzoek van de locatie te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het apparaat wordt gebruikt het toepasselijke bovenstaande RF-
conformiteitsniveau overschrijdt, dient het apparaat te worden gecontroleerd om een normale werking te verifiëren. Als het systeem niet normaal werkt, zijn aanvullende maatregelen 
wellicht nodig. Zo kunt u de apparatuur anders oriënteren of verplaatsen. 
Opmerkingen: 

• Ut is de netspanning vóór toepassing van het testniveau. 

• Deze richtlijnen zijn niet in alle gevallen van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische straling wordt beïnvloed door absorptie en 
reflectie van gebouwen, voorwerpen en mensen. 
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S9™-serie 
Leidraad en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische emissies en immuniteit 
Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden 
gesteld overeenkomstig de in dit document vermelde EMC-informatie. 

Deze verklaring is momenteel van toepassing op de volgende ResMed-apparaten: 

• S9™-serie (met of zonder H5i™ en ClimateLine™) 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
er zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom zijn 

de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

RF-emissies CISPR 11 

met of zonder USB-adapter 
met of zonder Oximeter-adapter 

Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, met inbegrip van 
wooninstellingen en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk dat voor woondoeleinden gebruikte gebouwen van stroom 
voorziet. 

Harmonische emissies  
IEC 61000-3-2 

met of zonder USB-adapter 
met of zonder Oximeter-adapter 

Klasse A  

Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3 

met of zonder USB-adapter 
met of zonder Oximeter-adapter 

Voldoet  

 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 

• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken dan voor het apparaat gespecificeerde accessoires. Zij leiden mogelijk tot 
verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 

 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet er 
zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest Testniveau IEC60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving — leidraad 
Elektrostatische 
ontlading (ESO) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt 
met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% 
bedragen. 

Elektrische snelle 
transiënten/lawines 
IEC 61000-4-4 

±2 kV voor voedingslijnen 
±1 kV voor in-/uitgangslijnen 

±2 kV 
Niet van toepassing 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Stootspanning  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Kortstondige 
spanningsdalingen en -
onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
voedingslijnen 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% daling van Ut) 
gedurende 0,5 cyclus 
40% Ut (60% daling van Ut) 
gedurende 5 cycli 
70% Ut (30% daling van Ut) 
gedurende 25 cycli 
<5% Ut (>95% daling van Ut) 
gedurende 5 s 

<12V (>95% daling in 240 V) 
gedurende 0,5 cyclus 
96V (60% daling in 240 V) 
gedurende 5 cycli 
168V (30% daling in 240 V) 
gedurende 25 cycli 
<12V (>95% daling in 240 V) 
gedurende 5 s 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 
Als de gebruiker ononderbroken werking van het apparaat vereist bij 
onderbrekingen van de netspanning, wordt aanbevolen het apparaat van stroom te 
voorzien met een onderbrekingsvrije voedingsbron. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden met voedingsfrequentie moeten een niveau hebben dat 
kenmerkend is voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

Draagbare en verplaatsbare RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij welk 
onderdeel van het apparaat dan ook worden gebruikt, inclusief de kabels, dan de 
aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz tot 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz tot 2,5 GHz 

Waarbij (P) het nominale maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens de 
fabrikant van de zender is en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). 
Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald door middel van een 
elektromagnetisch veldonderzoeka, moeten minder bedragen dan het 
nalevingsniveau in elk frequentiebereikb. Er kan storing optreden in de nabijheid 

van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:  

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (gsm/draadloos) en landmobiele radio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en televisiezenders kunnen 
niet nauwkeurig worden voorspeld op grond van de theorie. Ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-zenders moet worden overwogen om een 
elektromagnetisch veldonderzoek uit te voeren. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke RF-nalevingsniveau hierboven, 
moet het apparaat worden geobserveerd om te controleren of het normaal werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals 



6 

 

 
draaien of verplaatsen van het apparaat. 
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m bedragen. 
Opmerkingen: 

• Ut is de netspanning vóór het toepassen van het testniveau. 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 

 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en verplaatsbare RF-
communicatieapparatuur en het apparaat 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in een omgeving waar beheersingsmaatregelen gelden voor uitgestraalde RF-storingen. De klant of de 
gebruiker kan bijdragen tot het voorkomen van elektromagnetische storingen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en 
verplaatsbare RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat volgens de aanbevelingen hieronder, afhankelijk van het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

 
Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen van zender (W) 

Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender (m) 
150 kHz tot 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz tot 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz tot 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,070 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,2 0,35 0,70 
10 3,7 1,1 2,2 
100 12 3,5 7,0 

 
Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) worden bepaald 
aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. 

Opmerkingen: 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 
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ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air 
Leidraad en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische emissies en immuniteit 
Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden 
gesteld overeenkomstig de in dit document vermelde EMC-informatie. 

Deze verklaring is momenteel van toepassing op de volgende ResMed-apparaten: 

• AnpeaLink™ 

• AnpeaLink™ Plus 

• AnpeaLink™ Air 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
er zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom zijn 

de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, met inbegrip van 
wooninstellingen en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het 
openbare laagspanningsnetwerk dat voor woondoeleinden gebruikte gebouwen 
van stroom voorziet. 

Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld overeenkomstig de in dit 
document vermelde EMC-informatie. 
 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 
• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken dan voor het apparaat gespecificeerde accessoires. Zij leiden mogelijk tot 

verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet er 
zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest Testniveau IEC60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving — leidraad 
Elektrostatische 
ontlading (ESO) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt 
met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% 
bedragen. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden met voedingsfrequentie moeten een niveau hebben dat 
kenmerkend is voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

Draagbare en verplaatsbare RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij welk 
onderdeel van het apparaat dan ook worden gebruikt, inclusief de kabels, dan de 
aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand 
d = 1,2 √P 
d = 1,2  √P 80  MHz tot 800  MHz 
d = 2,3  √P 800  MHz tot 2,5  GHz 

Waarbij (P) het nominale maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens de 
fabrikant van de zender is en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). 
Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald door middel van een 
elektromagnetisch veldonderzoeka, moeten minder bedragen dan het 
nalevingsniveau in elk frequentiebereikb. Er kan storing optreden in de nabijheid 

van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:  

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (gsm/draadloos) en landmobiele radio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en televisiezenders kunnen 
niet nauwkeurig worden voorspeld op grond van de theorie. Ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-zenders moet worden overwogen om een 
elektromagnetisch veldonderzoek uit te voeren. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke RF-nalevingsniveau hierboven, 
moet het apparaat worden geobserveerd om te controleren of het normaal werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals 
draaien of verplaatsen van het apparaat. 
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m bedragen. 
Opmerkingen: 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en verplaatsbare RF-
communicatieapparatuur en het apparaat 
Het apparaat is bestemd voor gebruik in een omgeving waar beheersingsmaatregelen gelden voor uitgestraalde RF-storingen. De klant of de 
gebruiker kan bijdragen tot het voorkomen van elektromagnetische storingen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en 
verplaatsbare RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat volgens de aanbevelingen hieronder, afhankelijk van het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

 
Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen van zender (W) 

Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender (m) 
150 kHz tot 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz tot 800 MHz 
d = 1,17 √P 

800 MHz tot 2,5 GHz 
d = 2,33 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 23 

 
Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) worden bepaald 
aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. 

Opmerkingen: 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 

• Aangezien ApneaLink™ Air geen essentiële prestatie levert, zijn alle immuniteitstests voor ApneaLink™ Air uitgevoerd tijdens de opnamemodus 
en tijdens de USB-communicatiemodus. 
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S8™ & S8™-serie II | VPAP™-serie III 
Leidraad en verklaring van de fabrikant inzake elektromagnetische emissies en immuniteit 
Medische elektrische apparatuur vereist bijzondere voorzorgsmaatregelen op het gebied van EMC en moet worden geïnstalleerd en in bedrijf worden 
gesteld overeenkomstig de in dit document vermelde EMC-informatie. 

Deze verklaring is momenteel van toepassing op de volgende ResMed-apparaten: 

• S8™ en S8-serie II 

• VPAP™-serie III 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – Elektromagnetische emissies 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet 
er zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving — leidraad 
RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie uitsluitend voor de interne werking. Daarom zijn 

de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen storing veroorzaken in 
elektronische apparatuur in de nabijheid. 

RF-emissies CISPR 11 
met seriële adapter 
met USB-adapter 

Klasse B 
Klasse B* 
Klasse B 

Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle instellingen, met inbegrip van 
wooninstellingen en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het 
openbare laagspanningsnetwerk dat voor woondoeleinden gebruikte gebouwen 
van stroom voorziet. 

Harmonische emissies  
IEC 61000-3-2 

Klasse A  

Spanningsschommelingen/flikkering IEC 61000-3-3 Voldoet  
 

* Klasse B voor alle systeemconfiguraties, behalve wanneer een pc via een seriële adapter op het apparaat is aangesloten. In dat geval voldoet het systeem aan Klasse A.  
(Alleen S8 Serie II) Klasse B voor alle systeemconfiguraties, behalve wanneer een ResLink met oximeter is aangesloten op een S8-serie II-apparaat dat wordt gevoed door een DC-12-
adapter, in welk geval het systeem voldoet aan Klasse A. 
Klasse A is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, behalve woonhuizen en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet dat gebouwen voor huishoudelijk 
gebruik van stroom voorziet.  
 

 WAARSCHUWING 
• Het apparaat mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur worden gebruikt. Als het nodig is het apparaat naast of gestapeld met 

andere apparatuur te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het normaal werkt in de configuratie waarin het zal worden gebruikt. 

• Het wordt niet aanbevolen andere accessoires te gebruiken (zoals kabels, bevochtigers) dan voor het apparaat gespecificeerde 
accessoires. Deze leiden mogelijk tot verhoogde emissies of verlaagde immuniteit van het apparaat. 

 

Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 
Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder omschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat moet er 
zorg voor dragen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest Testniveau IEC60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving — leidraad 
Elektrostatische 
ontlading (ESO) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

±6 kV contact 
±8 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als vloeren zijn bedekt 
met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% 
bedragen. 

Elektrische snelle 
transiënten/lawines 
IEC 61000-4-4 

±2 kV voor voedingslijnen 
±1 kV voor in-/uitgangslijnen 

±2 kV 
Niet van toepassing 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Stootspanning  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

±1 kV differential mode 
±2 kV common mode 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 

Kortstondige 
spanningsdalingen en -
onderbrekingen en 
spanningsvariaties op 
voedingslijnen 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% daling van Ut) 
gedurende 0,5 cyclus 
40% Ut (60% daling van Ut) 
gedurende 5 cycli 
70% Ut (30% daling van Ut) 
gedurende 25 cycli 
<5% Ut (>95% daling van Ut) 
gedurende 5s 

< 12V (>95% daling in 240 V) 
gedurende 0,5 cyclus 
96 V (60% daling in 240 V) 
gedurende 5 cycli 
168 V (30% daling in 240 V) 
gedurende 25 cycli 
<12V (>95% daling in 240 V) 
gedurende 5s 

De kwaliteit van de netvoeding moet gelijk zijn aan die van een gangbare 
commerciële of ziekenhuisomgeving. 
Als de gebruiker ononderbroken werking van het apparaat vereist bij 
onderbrekingen van de netspanning, wordt aanbevolen het apparaat van stroom te 
voorzien met een onderbrekingsvrije voedingsbron. 

Magnetisch veld met 
voedingsfrequentie 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetische velden met voedingsfrequentie moeten een niveau hebben dat 
kenmerkend is voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële of 
ziekenhuisomgeving. 

Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

10  Vrms 
150 kHz tot 80 MHz 

Draagbare en verplaatsbare RF-communicatieapparatuur mag niet dichter bij welk 
onderdeel van het apparaat dan ook worden gebruikt, inclusief de kabels, dan de 
aanbevolen scheidingsafstand berekend volgens de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz tot 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz tot 2,5 GHz 

Waarbij (P) het nominale maximale uitgangsvermogen in watt (W) volgens de 
fabrikant van de zender is en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). 
Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald door middel van een 
elektromagnetisch veldonderzoeka, moeten minder bedragen dan het 
nalevingsniveau in elk frequentiebereikb. Er kan storing optreden in de nabijheid 

van apparatuur die is gemarkeerd met het volgende symbool:  

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz 

10 V/m 

a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (gsm/draadloos) en landmobiele radio's, amateurzenders, AM- en FM-radiozenders en televisiezenders kunnen 
niet nauwkeurig worden voorspeld op grond van de theorie. Ter beoordeling van de elektromagnetische omgeving ten gevolge van vaste RF-zenders moet worden overwogen om een 
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elektromagnetisch veldonderzoek uit te voeren. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke RF-nalevingsniveau hierboven, 
moet het apparaat worden geobserveerd om te controleren of het normaal werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals 
draaien of verplaatsen van het apparaat. 
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m bedragen. 
Opmerkingen: 

• Ut is de netspanning vóór het toepassen van het testniveau. 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 

 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en verplaatsbare RF-
communicatieapparatuur en het apparaat 
Deze apparaten zijn bestemd voor gebruik in een omgeving waar beheersingsmaatregelen gelden voor uitgestraalde RF-storingen. De klant of de 
gebruiker kan bijdragen tot het voorkomen van elektromagnetische storingen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en 
verplaatsbare RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat volgens de aanbevelingen hieronder, afhankelijk van het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen van zender (W) 

Scheidingsafstand afhankelijk van de frequentie van de zender (m) 
150 kHz tot 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz tot 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz tot 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,17 0,04 0,07 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,17 0,35 0,7 
10 3,69 1,11 2,21 
100 11,70 3,50 7,0 

 
Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m) worden bepaald 
aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. 

Opmerkingen: 

• Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. 

• Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties geldig. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door 
structuren, objecten en personen. 
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