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AirMini™ 
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει να 
εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα στοιχεία περί ΗΜΣ που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτή η δήλωση ισχύει επί του παρόντος για την παρακάτω συσκευή ResMed: 
• AirMini™ 
 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Ομάδα 1 Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία της. 

Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Κατηγορία B Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος 
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Αρμονικές εκπομπές  
IEC 61000-3-2 

Κατηγορία A  

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές με τρεμόσβημα IEC 61000-3-3 Συμμορφώνεται  
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλο εξοπλισμό. Αν απαιτείται η χρήση της συσκευής δίπλα ή 

στοιβαγμένη με άλλον εξοπλισμό, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά στη διαμόρφωση στην 
οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

• Δεν συνιστάται η χρήση παρελκόμενων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται για τη συσκευή. Η χρήση διαφορετικών παρελκόμενων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής. 

 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV μέσω επαφής 
±15 kV μέσω αέρα 

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται από 
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. 

Ηλεκτρικό ταχύ μετάβασμα/ριπή, 
σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 61000-4-4 

±2 kV  
±1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Υπέρταση  
IEC 61000-4-5 

±1 kV, διαφορική κατάσταση λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση λειτουργίας 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Πτώσεις τάσης, σύντομες διακοπές 
και διακυμάνσεις τάσης στις γραμμές 
παροχής ρεύματος εισόδου, 
IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Αν ο χρήστης της συσκευής χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστάται η συσκευή 
να τροφοδοτείται με ρεύμα από τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). 

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος 
(50/60 Hz), IEC 61000-4-8 

30 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να φθάνουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε ένα 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6 

10 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 

Η συσκευή AirMini συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) 
κατά IEC60601-1-2:2014, για περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς βιομηχανίας. Ο φορητός και κινητός 
εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού των 10 cm, από οποιοδήποτε τμήμα του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων του. Η συσκευή AirMini έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τα πρότυπα περί ΗΜΣ. Ωστόσο, σε περίπτωση που 
υπάρχει υποψία ότι η απόδοση του μηχανήματος (π.χ. πίεση ή ροή) επηρεάζεται από άλλον εξοπλισμό, απομακρύνετε το 
μηχάνημα από την πιθανή αιτία παρεμβολής. 
Η συσκευή AirMini συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των 
Η.Π.Α.) και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS (Radio Standards Specifications [Προδιαγραφές για 
τα πρότυπα περί ραδιοσυχνοτήτων]) του Industry Canada (Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Καναδά). Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: Αυτό το μηχάνημα μπορεί να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και αυτό το μηχάνημα πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, 
συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τους κανόνες της FCC και τη συμμόρφωση με το IC για αυτό το 
μηχάνημα στην ιστοσελίδα www.resmed.com/downloads/devices. 

Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3 

9 V/m έως 85 V/m σε συχνότητες έως 
5,785 GHz 
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Σειρά Air10™ | Σειρά Lumis™ | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει να 
εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα στοιχεία περί ΗΜΣ που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτή η δήλωση ισχύει επί του παρόντος για τις παρακάτω συσκευές ResMed: 
• Σειρά Air10™ 

• Σειρά Lumis™ 
• Stellar™ 

• Astral™  
• Μονάδα Συνδεσιμότητας ResMed (ResMed Connectivity Module, RCM) 

• Νοσοκομείο με Μονάδα Συνδεσιμότητας ResMed (ResMed Connectivity Module for Hospital, RCMH) 
 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Ομάδα 1 Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία της. 

Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Κατηγορία B Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος 
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Αρμονικές εκπομπές  
IEC 61000-3-2 

Κατηγορία A  

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές με τρεμόσβημα IEC 61000-3-3 Συμμορφώνεται  
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλο εξοπλισμό. Αν απαιτείται η χρήση της συσκευής δίπλα ή 

στοιβαγμένη με άλλον εξοπλισμό, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά στη διαμόρφωση στην 
οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

• Δεν συνιστάται η χρήση παρελκόμενων (π.χ. καλώδια, υγραντήρες) διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται για τη συσκευή. Η χρήση 
διαφορετικών παρελκόμενων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής. 

 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC60601-1-2 — η 

συσκευή ελέγχεται σύμφωνα με το επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV μέσω επαφής 
±15 kV μέσω αέρα 

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται από 
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. 

Ηλεκτρικό ταχύ μετάβασμα/ριπή, 
σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 61000-4-4 

±2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος 
±1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Υπέρταση  
IEC 61000-4-5 

±1 kV, διαφορική κατάσταση λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση λειτουργίας 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Πτώσεις τάσης, σύντομες διακοπές 
και διακυμάνσεις τάσης στις γραμμές 
παροχής ρεύματος εισόδου, 
IEC 61000-4-11 

0 % UT, 0,5 κύκλο 
Στις 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315° 
0 % UT, 1 κύκλο και 
70 % UT, 25/30 κύκλους. Μονής φάσης: στις 0° 
0 % UT, 250/300 κύκλους 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του ρεύματος που παρέχεται σε 
ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Αν ο χρήστης της συσκευής χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστάται η συσκευή 
να τροφοδοτείται με ρεύμα από τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). 

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος 
(50/60 Hz), IEC 61000-4-8 

30 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να φθάνουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε ένα 
τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 
6 Vrms  
σε ζώνες ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz 

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση 
μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων 
των καλωδίων της. Η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που αφορά τη συχνότητα 
του πομπού. 
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
d = 0,6 √P 

Όπου (P) είναι η ονομαστική τιμή μέγιστης ισχύος εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές έντασης 
πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζονται από μια επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτηα, θα 
πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων. Ενδέχεται να 
δημιουργηθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό, ο οποίος φέρει το εξής σύμβολο:  

Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz έως 2,7 GHz 
(Επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη) 
10 V/m 
80 MHz έως 2,7 GHz  
(Κατ’ οίκον υγειονομική περίθαλψη) 

α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως π.χ. σταθμοί βάσης για τηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες και για κινητούς ραδιοπομπούς ξηράς, ερασιτεχνικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος από 
σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η 
συσκευή υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνει εξέταση της συσκευής, για να εξακριβωθεί η κανονική της λειτουργία. Αν διαπιστωθεί 
μη ομαλή λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής. 
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Σημειώσεις: 

• Ut είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου. 
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 

από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα. 
 

Πιθανός αντίκτυπος ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών (ισχύει για τους αναπνευστήρες) 
Η απώλεια ή υποβάθμιση των παρακάτω κλινικών λειτουργιών λόγω ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ασφάλεια των ασθενών: 

• Ακρίβεια ελέγχου αερισμού 
• Ακρίβεια παρακολούθησης πίεσης και όγκου αεραγωγού 

• Συναγερμοί θεραπείας. 
Ανίχνευση αυτής της υποβάθμισης θα μπορούσε να παρατηρηθεί από την παρακάτω συμπεριφορά της συσκευής: 

• Εσφαλμένη χορήγηση αερισμού 

• Ταχείες διακυμάνσεις στις παρακολουθούμενες παραμέτρους 
• Συναγερμοί ψευδούς ενεργοποίησης θεραπείας ή τεχνικοί συναγερμοί (π.χ. συναγερμοί σφάλματος συστήματος ή απώλειας επικοινωνίας 

μπαταρίας) 
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Σειρά S9™  
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει να 
εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα στοιχεία περί ΗΜΣ που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτή η δήλωση ισχύει επί του παρόντος για τις παρακάτω συσκευές ResMed: 
• Σειρά S9™ (με ή χωρίς H5i™ και ClimateLine™) 
 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Ομάδα 1 Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία της. 

Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 

με ή χωρίς προσαρμογέα USB 

με ή χωρίς προσαρμογέα οξυμέτρου 

Κατηγορία B Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος 
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Αρμονικές εκπομπές  
IEC 61000-3-2 

με ή χωρίς προσαρμογέα USB 

με ή χωρίς προσαρμογέα οξυμέτρου 

Κατηγορία A  

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές με τρεμόσβημα IEC 61000-3-3 

με ή χωρίς προσαρμογέα USB 

με ή χωρίς προσαρμογέα οξυμέτρου 

Συμμορφώνεται  

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλο εξοπλισμό. Αν απαιτείται η χρήση της συσκευής δίπλα ή 

στοιβαγμένη με άλλον εξοπλισμό, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά στη διαμόρφωση στην 
οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

• Δεν συνιστάται η χρήση παρελκόμενων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται για τη συσκευή. Η χρήση διαφορετικών παρελκόμενων 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής. 

 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου κατά το πρότυπο 

IEC60601-1-2 
Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
(ESD) IEC 61000-4-2 

±6 kV μέσω επαφής 
±8 kV μέσω αέρα 

±6 kV μέσω επαφής 
±8 kV μέσω αέρα 

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα 
δάπεδα καλύπτονται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
30%. 

Ηλεκτρικό ταχύ 
μετάβασμα/ριπή, σύμφωνα 
με το πρότυπο 
IEC 61000-4-4 

±2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος 
±1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου 

±2 kV 
Δεν εφαρμόζεται 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Υπέρταση  
IEC 61000-4-5 

±1 kV, διαφορική κατάσταση 
λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση 
λειτουργίας 

±1 kV, διαφορική κατάσταση 
λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση λειτουργίας 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Πτώσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και διακυμάνσεις 
τάσης στις γραμμές παροχής 
ρεύματος εισόδου, 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% πτώση της Ut) για 
0,5 κύκλο 
40% Ut (60% πτώση της Ut) για 
5 κύκλους 
70% Ut (30% πτώση της Ut) για 
25 κύκλους 
<5% Ut (>95% πτώση της Ut) για 
5 δευτερόλεπτα 

<12V (>95% πτώση σε 240V) για 
0,5 κύκλο 
96V (60% πτώση σε 240V) για 
5 κύκλους 
168V (30% πτώση σε 240V) για 
25 κύκλους 
<12V (>95% πτώση σε 240V) για 
5 δευτερόλεπτα 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Αν ο χρήστης της συσκευής χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές ηλεκτρικού 
ρεύματος, συνιστάται η συσκευή να τροφοδοτείται με ρεύμα από τροφοδοτικό αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS). 

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας 
ισχύος (50/60 Hz), 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να φθάνουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα μιας 
τυπικής θέσης σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από 
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Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου κατά το πρότυπο 

IEC60601-1-2 
Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων της. Η συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που αφορά τη συχνότητα του πομπού. 
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz έως 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz έως 2,5 GHz 

Όπου (P) είναι η ονομαστική τιμή μέγιστης ισχύος εξόδου του πομπού σε Watt (W) 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως 
καθορίζεται από μια επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτηα θα πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.β Ενδέχεται να 
δημιουργηθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό, ο οποίος φέρει το εξής σύμβολο: 

 
α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως π.χ. σταθμοί βάσης για τηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες και για κινητούς ραδιοπομπούς ξηράς, ερασιτεχνικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος από 
σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η 
συσκευή υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνει εξέταση της συσκευής, για να εξακριβωθεί η κανονική της λειτουργία. Αν διαπιστωθεί 
μη ομαλή λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής. 
β Πέρα από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m. 
Σημειώσεις: 

• Ut είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου. 

• Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 

από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα. 
 

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες και της συσκευής 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι παρεμβολές από ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες είναι ελεγχόμενες. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής είναι δυνατό να βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της συσκευής, όπως συνιστάται παρακάτω, 
ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών. 

 
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του 
πομπού (W) 

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m) 
150 kHz έως 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz έως 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 
 
Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εκπομπής διαφορετική από τις τιμές που παρατίθενται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί μέσω της εξίσωσης που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική 
τιμή ισχύος εκπομπής του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 

Σημειώσεις: 

• Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 

από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα. 
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S8™ & S8™ Σειρά II | VPAP™ Σειρά III 
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και την ατρωσία 
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και πρέπει να 
εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τα στοιχεία περί ΗΜΣ που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτή η δήλωση ισχύει επί του παρόντος για τις παρακάτω συσκευές ResMed: 
• S8™ και S8 Σειρά II 

• VPAP™ Σειρά III 
 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή — ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Ομάδα 1 Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την εσωτερική λειτουργία της. 

Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να 
προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 
με σειριακό προσαρμογέα 
με προσαρμογέα USB 

Κατηγορία B 
Κατηγορία B* 
Κατηγορία B 

Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος 
χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. 

Αρμονικές εκπομπές  
IEC 61000-3-2 

Κατηγορία A  

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές με τρεμόσβημα IEC 61000-3-3 Συμμορφώνεται  
 

* Κατηγορία B για όλες τις διαμορφώσεις του συστήματος εκτός από όταν είναι συνδεδεμένος ένας Η/Υ στη συσκευή μέσω ενός σειριακού προσαρμογέα, στην οποία περίπτωση το σύστημα 
θεωρείται Κατηγορίας Α.  
(Μόνο για S8 Σειρά II) Κατηγορία Β για όλες τις διαμορφώσεις του συστήματος εκτός από όταν είναι συνδεδεμένο ένα ResLink με οξύμετρο σε μια συσκευή S8 Σειρά II που τροφοδοτείται από 
έναν προσαρμογέα DC-12, στην οποία περίπτωση το σύστημα θεωρείται Κατηγορίας A. 
Η Κατηγορία Α είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός των κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης, το 
οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.  
 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίπλα ή στοιβαγμένη με άλλο εξοπλισμό. Αν απαιτείται η χρήση της συσκευής δίπλα ή 

στοιβαγμένη με άλλον εξοπλισμό, η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται για να διαπιστωθεί ότι λειτουργεί κανονικά στη διαμόρφωση στην 
οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

• Δεν συνιστάται η χρήση παρελκόμενων (π.χ. καλώδια, υγραντήρες) διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται για τη συσκευή. Η χρήση 
διαφορετικών παρελκόμενων ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες εκπομπές ή μειωμένη ατρωσία της συσκευής. 

 

Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία 
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον. 
Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου κατά το πρότυπο 

IEC60601-1-2 
Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
(ESD) IEC 61000-4-2 

±6 kV μέσω επαφής 
±8 kV μέσω αέρα 

±6 kV μέσω επαφής 
±8 kV μέσω αέρα 

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα 
δάπεδα καλύπτονται από συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
30%. 

Ηλεκτρικό ταχύ 
μετάβασμα/ριπή, σύμφωνα 
με το πρότυπο 
IEC 61000-4-4 

±2 kV για γραμμές παροχής ρεύματος 
±1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου 

±2 kV 
Δεν εφαρμόζεται 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Υπέρταση  
IEC 61000-4-5 

±1 kV, διαφορική κατάσταση 
λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση 
λειτουργίας 

±1 kV, διαφορική κατάσταση 
λειτουργίας 
±2 kV, συνήθης κατάσταση λειτουργίας 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Πτώσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και διακυμάνσεις 
τάσης στις γραμμές παροχής 
ρεύματος εισόδου, 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% πτώση της Ut) για 
0,5 κύκλο 
40% Ut (60% πτώση της Ut) για 
5 κύκλους 
70% Ut (30% πτώση της Ut) για 
25 κύκλους 
<5% Ut (>95% πτώση της Ut) για 5 
δευτερόλεπτα 

< 12V (>95% πτώση σε 240V) για 0,5 
κύκλο 
96V (60% πτώση σε 240V) για 5 
κύκλους 
168V (30% πτώση σε 240V) για 25 
κύκλους 
<12V (>95% πτώση σε 240V) για 5 
δευτερόλεπτα 

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με την ποιότητα του 
ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 
Αν ο χρήστης της συσκευής χρειάζεται συνεχή λειτουργία κατά τις διακοπές ηλεκτρικού 
ρεύματος, συνιστάται η συσκευή να τροφοδοτείται με ρεύμα από τροφοδοτικό αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS). 

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας 
ισχύος (50/60 Hz), 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα πρέπει να φθάνουν στα χαρακτηριστικά επίπεδα μιας 
τυπικής θέσης σε ένα τυπικό εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. 

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 

10 Vrms 
150 kHz έως 80 MHz 

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από 
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Έλεγχος ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου κατά το πρότυπο 

IEC60601-1-2 
Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον — οδηγίες 

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz έως 2,5 GHz 

10 V/m οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων της. Η συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που αφορά τη συχνότητα του πομπού. 
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz έως 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz έως 2,5 GHz 

Όπου (P) είναι η ονομαστική τιμή μέγιστης ισχύος εξόδου του πομπού σε Watt (W) 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως 
καθορίζεται από μια επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτηα θα πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων.β Ενδέχεται να 
δημιουργηθούν παρεμβολές κοντά στον εξοπλισμό, ο οποίος φέρει το εξής σύμβολο: 

 
α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως π.χ. σταθμοί βάσης για τηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες και για κινητούς ραδιοπομπούς ξηράς, ερασιτεχνικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος από 
σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης. Αν η μετρούμενη ένταση πεδίου στην τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται η 
συσκευή υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, τότε θα πρέπει να γίνει εξέταση της συσκευής, για να εξακριβωθεί η κανονική της λειτουργία. Αν διαπιστωθεί 
μη ομαλή λειτουργία, ίσως χρειαστεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, όπως η αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της συσκευής. 
β Πέρα από το εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m. 
Σημειώσεις: 

• Ut είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου. 

• Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 

από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα. 
 

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες και της συσκευής 
Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι παρεμβολές από ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες είναι ελεγχόμενες. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής είναι δυνατό να βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της συσκευής, όπως συνιστάται παρακάτω, 
ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών. 

 
Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του 
πομπού (W) 

Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού (m) 
150 kHz έως 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz έως 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz έως 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 
 
Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εκπομπής διαφορετική από τις τιμές που παρατίθενται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί μέσω της εξίσωσης που ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική 
τιμή ισχύος εκπομπής του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού. 

Σημειώσεις: 

• Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων. 
• Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζεται 

από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα. 
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