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AirMini™ 
Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiliste emissioonide ja immuunsuse kohta 
Elektrilised meditsiiniseadmed vajavad seoses elektromagnetilise ühilduvusega erilisi ettevaatusabinõusid ning need tuleb paigaldada ja kasutusele 
võtta käesolevas dokumendis elektromagnetilise ühilduvuse kohta esitatud teabe põhjal. 

Käesolev deklaratsioon kehtib praegu järgmise ResMedi seadme kohta: 

• AirMini™ 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid 
Seade on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise 
sellises keskkonnas. 

Kiirgustest Ravisoostumus Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 1. grupp Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiseks toimimiseks. 

Seetõttu on selle raadiosageduslik kiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei põhjusta 
häiringuid lähedal asuvatele elektroonikaseadmetele. 

Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 Klass B Seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sealhulgas elamud ja rajatised, mis 
on otse ühendatud eluhooneid varustavasse riiklikku madalpinge toitevõrku. 

Harmooniline kiirgus  
IEC 61000-3-2 

Klass A  

Pinge kõikumised/värelus IEC 61000-3-3 Vastab  
 

 HOIATUS 
• Seadet ei ole soovitatav kasutada kõrvuti teiste seadmetega ega nende peal või all. Kõrvuti või peal või all kasutuse vajadusel tuleb 

seadet kontrollida selle nõuetekohase töö suhtes antud konfiguratsioonis. 
• Seadme jaoks soovitatutest erinevate lisaseadmete kasutamine ei ole soovitatav. See võib põhjustada emissiooni suurenemist või 

seadme häiringukindlustaseme langust. 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus 
Seade on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise 
sellises keskkonnas. 

Immuunsustest Vastavustase Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Elektrostaatiline lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontaktil ±8 kV 
õhus ±15 kV 

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on kaetud 
sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%. 

Vastuvõtlikkus kiiretele 
pingemuutustele/pingelainetele 
IEC 61000-4-4 

±2 kV  
sisend-/väljundliinidel ±1 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Liigpinge  
IEC 61000-4-5 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Pingelohud, lühikatkestused ja 
aeglased pingemuutused 
toitevõrgu sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 
Kui seadme kasutaja peab jätkama tööd voolukatkestuse ajal, soovitatakse kasutada toidet pidevast 
toiteallikast. 

Võrgusageduse (50/60 Hz) 
magnetväli IEC 61000-4-8 

30 A/m Võrgusageduse magnetväljad peaksid olema tasemetel, mis on iseloomulikud tavapärasele asukohale 
tavalises büroo või haigla keskkonnas. 

Edastatav raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

10 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 

AirMini vastab kõikidele kohalduvatele elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavalt standardile 
IEC60601-1-2:2014 olme- ja äri- ning kergetööstuse keskkonna kohta. Portatiivseid ja mobiilseid 
raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohi kasutada seadme ühelegi osale, sealhulgas kaablitele, lähemal 
kui soovitatud kaugusel 10 cm. AirMini on konstrueeritud kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse 
nõuetega. Kui teil aga tekib kahtlus, et muud seadmed mõjutavad seadme tööomadusi (nt rõhku või 
voolu), viige seade võimalikust häiringu allikast eemale. 
AirMini vastab USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjade 15. osale ja Industry Canada (IC) 
litsentsist vabastatud RSS standarditele. Seadme töö allub kahele tingimusele: see seade ei tohi 
põhjustada kahjulikke häiringuid ega võtta vastu saadud häiringuid, sealhulgas häiringuid, mis võivad 
soovimatut talitlust põhjustada. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Lisateavet käesolevat seadet puudutavate FCC eeskirjade ja IC nõuetele vastavuse kohta võib leida 
veebiaadressilt www.resmed.com/downloads/devices. 

Kiiratav raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

9 V/m kuni 85 V/m sagedustel kuni 
5,785 GHz 
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Air10™ seeria | Lumis™ seeria | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiliste emissioonide ja immuunsuse kohta 
Elektrilised meditsiiniseadmed vajavad seoses elektromagnetilise ühilduvusega erilisi ettevaatusabinõusid ning need tuleb paigaldada ja kasutusele 
võtta käesolevas dokumendis elektromagnetilise ühilduvuse kohta esitatud teabe põhjal. 

Käesolev deklaratsioon kehtib praegu järgmiste ResMedi seadmete kohta: 

• Air10™ seeria 

• Lumis™ seeria 

• Stellar™ 

• Astral™  

• ResMed ühenduvus moodul (ResMed Connectivity Module, RCM) 

• ResMed ühenduvus moodul haiglale (ResMed Connectivity Module Hospital, RCMH) 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme 
kasutamise sellises keskkonnas. 

Kiirgustest Ravisoostumus Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 1. grupp Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiseks toimimiseks. Seetõttu 

on selle raadiosageduslik kiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei põhjusta häiringuid 
lähedal asuvatele elektroonikaseadmetele. 

Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 Klass B Seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sealhulgas elamud ja rajatised, mis on 
otse ühendatud eluhooneid varustavasse riiklikku madalpinge toitevõrku. 

Harmooniline kiirgus  
IEC 61000-3-2 

Klass A  

Pinge kõikumised/värelus IEC 61000-3-3 Vastab  
 

 HOIATUS 
• Seadet ei ole soovitatav kasutada kõrvuti teiste seadmetega ega nende peal või all. Kõrvuti või peal või all kasutuse vajadusel tuleb 

seadet kontrollida selle nõuetekohase töö suhtes antud konfiguratsioonis. 
• Ei ole soovitatav kasutada muid tarvikuid (nt kaablid, niisutid) peale seadme jaoks ettenähtute. Need võivad suurendada emissiooni või 

vähendada seadme häirekindlust. 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme 
kasutamise sellises keskkonnas. 

Immuunsustest IEC60601-1-2 testitase – seadet on 
testitud vastavustasemel 

Elektromagnetiline keskkond – juhend 

Elektrostaatiline lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontaktil ±8 kV 
õhus ±15 kV 

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on kaetud 
sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%. 

Vastuvõtlikkus kiiretele 
pingemuutustele/pingelainetele 
IEC 61000-4-4 

toiteliinidel ±2 kV 
sisend-/väljundliinidel ±1 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Liigpinge  
IEC 61000-4-5 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Pingelohud, lühikatkestused ja 
aeglased pingemuutused 
toitevõrgu sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 tsüklit 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ja 
315° juures 
0% UT; 1 tsükkel ja 
70% UT; 25/30 tsüklit. Üks faas: 0° juures 
0% UT; 250/300 tsüklit 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või haiglakeskkonna elektrivõrguga. 
Kui seadme kasutaja peab jätkama tööd voolukatkestuse ajal, soovitatakse kasutada toidet pidevast 
toiteallikast. 

Võrgusageduse (50/60 Hz) 
magnetväli IEC 61000-4-8 

30 A/m Võrgusageduse magnetväljad peaksid olema tasemetel, mis on iseloomulikud tavapärasele asukohale 
tavalises büroo või haigla keskkonnas. 

Edastatav raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 
6 Vrms  
on ISM-ribad vahemikus 150 kHz kuni 80 
MHz 

Portatiivseid ja mobiilseid raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohiks kasutada seadme ühelegi osale, 
sealhulgas kaablitele, lähemal kui soovitatud kaugusel, mis on arvutatud kasutatava saatja sageduse 
suhtes kohaldatavat võrrandit kasutades. 
Soovitatav vahekaugus 
d = 0,6 √P 

kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootjale ja d on soovitatav 
minimaalne vahekaugus meetrites (m). Kindla raadiosagedusega saatjate väljatugevused, mis on 
kindlaks määratud elektromagnetilise mõõtmisegaa kasutuskohal, peavad olema väiksemad kui iga 
sagedusvahemiku vastavustase. Häireid võib tekkida seadme lähedal, mis on tähistatud järgmise 

sümboliga:  

Kiiratav raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz kuni 2,7 GHz 
(Professionaalne tervishoid) 
10 V/m 
80 MHz kuni 2,7 GHz  
(Kodune tervishoid) 

a Väljatugevusi fikseeritud saatjatelt, nagu (mobiil-/juhtmeta) raadiotelefonide ja maismaa mobiilsete raadiote, amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaadete ja TV-ülekannete 
baasjaamad, ei saa teoreetiliselt õigesti ette näha. Et hinnata elektromagnetilist keskkonda fikseeritud raadiosagedussaatjate tõttu, tuleb arvestada kohapealset elektromagnetilist 
mõõtmist. Kui mõõdetud väljatugevus kohas, kus seadet kasutatakse, ületab kehtiva ülalnimetatud raadiosageduse vastavustaseme, tuleb seadet jälgida, et kontrollida selle 
normaalset tööd. Kui täheldatakse ebanormaalseid tööomadusi, võivad osutuda vajalikuks täiendavad meetmed, nagu seadme ümberorienteerimine või -paigutamine. 
Märkused: 

• UT on vahelduvvoolu pinge enne kasutamist testimisel. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja 
inimestelt. 

 



 Eesti 3 
 

 
Elektromagnetiliste häirete potentsiaale mõju (kehtib ventilaatorite kohta) 
Järgmiste kliiniliste funktsioonide kadumine või halvenemine, mis on tingitud elektromagnetilistest häiretest, võib kahjustada patsiendiohutust: 

• ventilatsiooni juhtimistäpsus; 

• hingamisteede rõhu ja mahu jälgimise täpsus; 

• ravi alarmid. 

Halvenemise esinemist saab jälgida seadme järgmise toimimisega: 

• ebaühtlaselt toimiv ventilatsioon; 

• jälgitavate parameetrite kiire muutumine; 

• ravi või tehniliste alarmide ebaõige aktiveerimine (nt süsteemi rikke või akuühenduse katkemise alarmid). 
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S9™ seeria  
Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiliste emissioonide ja immuunsuse kohta 
Elektrilised meditsiiniseadmed vajavad seoses elektromagnetilise ühilduvusega erilisi ettevaatusabinõusid ning need tuleb paigaldada ja kasutusele 
võtta käesolevas dokumendis elektromagnetilise ühilduvuse kohta esitatud teabe põhjal. 

Käesolev deklaratsioon kehtib praegu järgmiste ResMedi seadmete kohta: 

• S9™ seeria (koos tarvikutega H5i™ ja ClimateLine™ või ilma nendeta) 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme 
kasutamise sellises keskkonnas. 

Kiirgustest Ravisoostumus Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 1. grupp Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiseks toimimiseks. Seetõttu 

on selle raadiosageduslik kiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei põhjusta häiringuid 
lähedal asuvatele elektroonikaseadmetele. 

Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 

koos USB-adapteriga või ilma selleta 
koos oksümeetri adapteriga või ilma selleta 

Klass B Seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sealhulgas elamud ja rajatised, mis on 
otse ühendatud eluhooneid varustavasse riiklikku madalpinge toitevõrku. 

Harmooniline kiirgus  
IEC 61000-3-2 

koos USB-adapteriga või ilma selleta 
koos oksümeetri adapteriga või ilma selleta 

Klass A  

Pinge kõikumised/värelus IEC 61000-3-3 

koos USB-adapteriga või ilma selleta 
koos oksümeetri adapteriga või ilma selleta 

Vastab  

 

 HOIATUS 
• Seadet ei ole soovitatav kasutada kõrvuti teiste seadmetega ega nende peal või all. Kõrvuti või peal või all kasutuse vajadusel tuleb 

seadet kontrollida selle nõuetekohase töö suhtes antud konfiguratsioonis. 
• Seadme jaoks soovitatutest erinevate lisaseadmete kasutamine ei ole soovitatav. See võib põhjustada emissiooni suurenemist või 

seadme häiringukindlustaseme langust. 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus 
Seade on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise 
sellises keskkonnas. 

Immuunsustest IEC60601-1-2 testi tase Vastavustase Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Elektrostaatiline lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontaktil ±6 kV 
õhus ±8 kV 

kontaktil ±6 kV 
õhus ±8 kV 

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. 
Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus 
olema vähemalt 30%. 

Vastuvõtlikkus kiiretele 
pingemuutustele/pingelainetele 
IEC 61000-4-4 

toiteliinidel ±2 kV 
sisend-/väljundliinidel ±1 kV 

±2 kV 
Ei kohaldu 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Liigpinge  
IEC 61000-4-5 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Pingelohud, lühikatkestused ja 
aeglased pingemuutused 
toitevõrgu sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% pingelohk) 
0,5 tsüklit 
40% Ut (60% pingelohk) 
5 tsüklit 
70% Ut (30% pingelohk) 
25 tsüklit 
<5% Ut (>95% pingelohk) 5 sek 

<12V (>95% lohk pingel 240 V) 
0,5 tsüklil 
96 V (60% lohk pingel 240 V) 
5 tsüklil 
168 V (30% lohk pingel 240 V) 
25 tsüklil 
<12V (>95% lohk pingel 240 V) 
5 s 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 
Kui seadme kasutaja peab jätkama tööd voolukatkestuse ajal, soovitatakse 
kasutada toidet pidevast toiteallikast. 

Võrgusageduse (50/60 Hz) 
magnetväli IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Võrgusageduse magnetväljad peaksid olema tasemetel, mis on iseloomulikud 
tavapärasele asukohale tavalises büroo või haigla keskkonnas. 

Edastatav raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 

Portatiivseid ja mobiilseid raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohiks kasutada 
seadme ühelegi osale, sealhulgas kaablitele, lähemal kui soovitatud kaugusel, 
mis on arvutatud kasutatava saatja sageduse suhtes kohaldatavat võrrandit 
kasutades. 
Soovitatav vahekaugus 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz kuni 2,5 GHz 

kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja 
tootjale ja d on soovitatav minimaalne vahekaugus meetrites (m). Kindla 
raadiosagedusega saatjate väljatugevused, nagu määratud kohapealse 
elektromagnetilise mõõtmisegaa, peaksid olema väiksemad kui vastavustase 
igas sagedusvahemikusb. Häired võivad tekkida seadme naabruses, millel on 

tähistus järgmise sümboliga:  

Kiiratav raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz kuni 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz kuni 2,5 GHz 

a Väljatugevusi fikseeritud saatjatelt, nagu (mobiil-/juhtmeta) raadiotelefonide ja maismaa mobiilsete raadiote, amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaadete ja TV-ülekannete 
baasjaamad, ei saa teoreetiliselt õigesti ette näha. Et hinnata elektromagnetilist keskkonda fikseeritud raadiosagedussaatjate tõttu, tuleb arvestada kohapealset elektromagnetilist 
mõõtmist. Kui mõõdetud väljatugevus kohas, kus seadet kasutatakse, ületab kehtiva ülalnimetatud raadiosageduse vastavustaseme, tuleb seadet jälgida, et kontrollida selle 
normaalset tööd. Kui täheldatakse ebanormaalseid tööomadusi, võivad osutuda vajalikuks täiendavad meetmed, nagu seadme ümberorienteerimine või -paigutamine. 
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b Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema alla 3 V/m. 
Märkused: 

• UT on vahelduvvoolu pinge enne kasutamist testimisel. 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgem sagedusvahemik. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja 
inimestelt. 

 

Soovitatavad vahekaugused portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ning 
seadme vahel 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks keskkonnas, kus kiirgunud raadiosageduslikud häired on kontrolli all. Klient või seadme kasutaja saab aidata 
vältida elektromagnetilist häiringut, säilitades minimaalse vahekauguse portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja seadme 
vahel, nagu soovitatud allpool vastavalt sideseadmete maksimaalsele väljundvõimsusele. 

 
Saatja mõõdetud maksimaalne 
väljundvõimsus (W) 

Vahekaugus vastavalt saatja sagedusele (m) 
150 kHz kuni 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz kuni 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 

 
Saatjatele, mille maksimaalset väljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab määrata soovitatava vahekauguse d meetrites (m), kasutades saatja 
sagedusele kehtivat võrrandit, kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmeil. 

Märkused: 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgema sagedusvahemiku vahekaugus. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja 
inimestelt. 
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S8™ & S8™ seeria II | VPAP™ seeria III 
Juhised ja tootja deklaratsioon elektromagnetiliste emissioonide ja immuunsuse kohta 
Elektrilised meditsiiniseadmed vajavad seoses elektromagnetilise ühilduvusega erilisi ettevaatusabinõusid ning need tuleb paigaldada ja kasutusele 
võtta käesolevas dokumendis elektromagnetilise ühilduvuse kohta esitatud teabe põhjal. 

Käesolev deklaratsioon kehtib praegu järgmiste ResMedi seadmete kohta: 

• S8™ ja S8 seeria II 

• VPAP™ seeria III 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetilised emissioonid 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme 
kasutamise sellises keskkonnas. 

Kiirgustest Ravisoostumus Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 1. grupp Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiseks toimimiseks. 

Seetõttu on selle raadiosageduslik kiirgus väga väike ja tõenäoliselt ei põhjusta 
häiringuid lähedal asuvatele elektroonikaseadmetele. 

Raadiosageduslik kiirgus CISPR 11 
jadaadapteriga 
USB-adapteriga 

Klass B 
Klass B* 
Klass B 

Seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes, sealhulgas elamud ja rajatised, mis 
on otse ühendatud eluhooneid varustavasse riiklikku madalpinge toitevõrku. 

Harmooniline kiirgus  
IEC 61000-3-2 

Klass A  

Pinge kõikumised/värelus IEC 61000-3-3 Vastab  
 

* Klass B kõigile süsteemikonfiguratsioonidele peale juhu, kui seade on arvutiga ühendatud jadadapteri abil; sel juhul vastab süsteem klassile A.  
(Ainult S8 seeria II) Klass B kõigile süsteemikonfiguratsioonidele peale juhu, kui oksümeetriga varustatud ResLink on ühendatud adapterist DC-12 energiat saava S8 II seeria seadmega; 
sel juhul vastab süsteem klassile A. 
Klassi A seade sobib kasutamiseks kõigis rajatistes peale elamute ja rajatiste, mis on ühendatud otse elamuid varustava madalpingevõrguga.  
 

 HOIATUS 
• Seadet ei ole soovitatav kasutada kõrvuti teiste seadmetega ega nende peal või all. Kõrvuti või peal või all kasutuse vajadusel tuleb 

seadet kontrollida selle nõuetekohase töö suhtes antud konfiguratsioonis. 
• Ei ole soovitatav kasutada muid tarvikuid (nt kaablid, niisutid) peale seadme jaoks ettenähtute. Need võivad suurendada emissiooni või 

vähendada seadme häirekindlust. 
 

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus 
Seade on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või seadme kasutaja peab tagama seadme kasutamise 
sellises keskkonnas. 

Immuunsustest IEC60601-1-2 testi tase Vastavustase Elektromagnetiline keskkond – juhend 
Elektrostaatiline lahendus (ESD) 
IEC 61000-4-2 

kontaktil ±6 kV 
õhus ±8 kV 

kontaktil ±6 kV 
õhus ±8 kV 

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või kaetud keraamiliste plaatidega. 
Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline õhuniiskus 
olema vähemalt 30%. 

Vastuvõtlikkus kiiretele 
pingemuutustele/pingelainetele 
IEC 61000-4-4 

toiteliinidel ±2 kV 
sisend-/väljundliinidel ±1 kV 

±2 kV 
Ei kohaldu 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Liigpinge  
IEC 61000-4-5 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

erifaasne ±1 kV 
tavarežiim ±2 kV 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 

Pingelohud, lühikatkestused ja 
aeglased pingemuutused 
toitevõrgu sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% lohk pingel Ut) 
0,5 tsüklit 
40% Ut (60% pingelohk) 
5 tsüklit 
70% Ut (30% pingelohk) 
25 tsüklit 
<5% Ut (>95% lohk pingel Ut) 5 
s 

< 12V (>95% lohk pingel 240 V) 
0,5 tsüklit 
96 V (60% lohk pingel 240 V) 5 
tsüklit 
168 V (30% lohk pingel 240 V) 25 
tsüklit 
<12V (>95% lohk pingel 240 V) 5 
s 

Toitevõrk peaks omadustelt sarnanema tüüpilise kaubandusliku või 
haiglakeskkonna elektrivõrguga. 
Kui seadme kasutaja peab jätkama tööd voolukatkestuse ajal, soovitatakse 
kasutada toidet pidevast toiteallikast. 

Võrgusageduse (50/60 Hz) 
magnetväli IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Võrgusageduse magnetväljad peaksid olema tasemetel, mis on iseloomulikud 
tavapärasele asukohale tavalises büroo või haigla keskkonnas. 

Edastatav raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 

10 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz 

Portatiivseid ja mobiilseid raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohiks kasutada 
seadme ühelegi osale, sealhulgas kaablitele, lähemal kui soovitatud kaugusel, 
mis on arvutatud kasutatava saatja sageduse suhtes kohaldatavat võrrandit 
kasutades. 
Soovitatav vahekaugus 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz kuni 2,5 GHz 

kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja 
tootjale ja d on soovitatav minimaalne vahekaugus meetrites (m). Kindla 
raadiosagedusega saatjate väljatugevused, nagu määratud kohapealse 
elektromagnetilise mõõtmisegaa, peaksid olema väiksemad kui vastavustase 
igas sagedusvahemikusb. Häired võivad tekkida seadme naabruses, millel on 

tähistus järgmise sümboliga:  

Kiiratav raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz kuni 2,5 GHz 

10 V/m 

a Väljatugevusi fikseeritud saatjatelt, nagu (mobiil-/juhtmeta) raadiotelefonide ja maismaa mobiilsete raadiote, amatöörraadiote, AM- ja FM-raadiosaadete ja TV-ülekannete 
baasjaamad, ei saa teoreetiliselt õigesti ette näha. Et hinnata elektromagnetilist keskkonda fikseeritud raadiosagedussaatjate tõttu, tuleb arvestada kohapealset elektromagnetilist 
mõõtmist. Kui mõõdetud väljatugevus kohas, kus seadet kasutatakse, ületab kehtiva ülalnimetatud raadiosageduse vastavustaseme, tuleb seadet jälgida, et kontrollida selle 
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normaalset tööd. Kui täheldatakse ebanormaalseid tööomadusi, võivad osutuda vajalikuks täiendavad meetmed, nagu seadme ümberorienteerimine või -paigutamine. 
b Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema alla 3 V/m. 
Märkused: 

• UT on vahelduvvoolu pinge enne kasutamist testimisel. 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgem sagedusvahemik. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja 
inimestelt. 

 

Soovitatavad vahekaugused portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ning 
seadme vahel 
Seadmed on mõeldud kasutamiseks keskkonnas, kus kiirgunud raadiosageduslikud häired on kontrolli all. Klient või seadme kasutaja saab aidata 
vältida elektromagnetilist häiringut, säilitades minimaalse vahekauguse portatiivsete ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja seadme 
vahel, nagu soovitatud allpool vastavalt sideseadmete maksimaalsele väljundvõimsusele. 

 
Saatja mõõdetud maksimaalne 
väljundvõimsus (W) 

Vahekaugus vastavalt saatja sagedusele (m) 
150 kHz kuni 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz kuni 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz kuni 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 

 
Saatjatele, mille maksimaalset väljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab määrata soovitatava vahekauguse d meetrites (m), kasutades saatja 
sagedusele kehtivat võrrandit, kus P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmeil. 

Märkused: 

• 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub kõrgema sagedusvahemiku vahekaugus. 

• Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levi võivad mõjutada neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja 
inimestelt. 
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