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AirMini™ 
Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie a imunita 
Elektrické zdravotnícke zariadenia si vyžadujú zvláštne opatrenia v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou. Pri inštalácii a uvedení do prevádzky 
sa musí postupovať podľa informácií o elektromagnetickej kompatibilite uvedených v tomto dokumente. 

Toto vyhlásenie sa v súčasnosti vzťahuje na toto zariadenie od spoločnosti ResMed: 

• AirMini™ 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 
Zariadenie je určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Emisná skúška Zhoda Elektromagnetické prostredie – poučenie 
RF emisie podľa CISPR 11 Skupina 1 V zariadení sa rádiofrekvenčná energia používa len na jeho internú funkciu. Z 

uvedeného dôvodu sú tieto rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke, nie je teda 
pravdepodobné, aby boli príčinou akéhokoľvek rušenia elektronických zariadení 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. 

RF emisie podľa CISPR 11 Trieda B Zariadenie je vhodné na použitie vo všetkých objektoch vrátane domácností a 
iných objektov priamo napojených na verejnú nízkonapäťovú sieť napájajúcu 
objekty používané na rezidenčné účely. 

Harmonické emisie  
IEC 61000-3-2 

Trieda A  

Kolísanie napätia/emisie pri kmitaní, IEC 61000-3-3 Vyhovuje  
 

 VAROVANIE 
• Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti iných zariadení ani stavať na seba. Ak sa zariadenie musí použiť v blízkosti iných zariadení alebo 

položené na ne, musí sa monitorovať na overenie normálnej prevádzky v konfigurácii, v ktorej sa bude používať. 
• Použitie iného príslušenstva, než je špecifikované pre toto zariadenie, sa neodporúča. Mohlo by to spôsobiť zvýšenie emisií alebo zníženie 

imunity tohto zariadenia. 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 
Zariadenie je určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Skúška imunity Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – poučenie 
Elektrostatický výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV, kontakt 
± 15 kV, vzduch 

Podlahy musia byť z dreva, betónu alebo keramickej dlažby. Ak sú podlahy pokryté syntetickým 
materiálom, relatívna vlhkosť musí byť najmenej 30 %. 

Rýchle elektrické prechodové 
javy IEC  61000-4-4 

± 2 kV  
± 1 kV pre vstupné/výstupné vedenia 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Náraz prúdu  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Poklesy, krátke prerušenia a 
kolísanie napätia v prívodnom 
napájacom vedení 
IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 
Ak používateľ zariadenia vyžaduje nepretržitú prevádzku aj pri výpadkoch sieťového napájania, odporúča 
sa, aby zariadenie bolo napájané z neprerušiteľného zdroja napájania. 

Magnetické pole sieťového 
kmitočtu (50/60 Hz)  

8-4-61000 IEC  

30 A/m Magnetické polia sieťových kmitočtov majú byť na úrovniach charakteristických pre bežné miesto v 
bežnom komerčnom alebo nemocničnom prostredí. 

Vedené RF 
IEC 61000-4-6 

10 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

Zariadenie AirMini vyhovuje všetkým príslušným požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) 
podľa normy IEC60601-1-2:2014 pre prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu. Prenosné 
a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia sa nesmú používať v blízkosti akejkoľvek časti 
zariadenia vrátane jeho káblov, ktorá je menšia ako odporúčaný odstup 10 cm. Zariadenie AirMini je 
navrhnuté tak, aby spĺňalo normy o elektromagnetickej kompatibilite. Ak by však vznikalo podozrenie, že 
výkon zariadenia (napr. tlak alebo prietok) je ovplyvnený iným vybavením, zariadenie premiestnite ďalej 
od možného zdroja rušenia. 
Zariadenie AirMini vyhovuje pravidlám FCC, časť 15 a normám RSS, na ktoré sa nevzťahuje licenčná 
povinnosť kanadského ministerstva priemyslu. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma 
podmienkami: Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a toto zariadenie musí akceptovať 
všetky prijímané rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Ďalšie informácie o pravidlách FCC a zhode s predpismi IC pre toto zariadenie nájdete na stránke 
www.resmed.com/downloads/devices. 

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3 

9 V/m až 85 V/m pri kmitočte do 
5,785 GHz 
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Rad Air10™ | Rad Lumis™ | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie a imunita 
Elektrické zdravotnícke zariadenia si vyžadujú zvláštne opatrenia v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou. Pri inštalácii a uvedení do prevádzky 
sa musí postupovať podľa informácií o elektromagnetickej kompatibilite uvedených v tomto dokumente. 

Toto vyhlásenie sa v súčasnosti vzťahuje na tieto zariadenia od spoločnosti ResMed: 

• Rad Air10™ 

• Rad Lumis™ 

• Stellar™ 

• Astral™  

• Pripájací modul ResMed (ResMed Connectivity Module, RCM) 

• Pripájací modul nemocnice ResMed (ResMed Connectivity Module, RCM) 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 
Zariadenia sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Emisná skúška Zhoda Elektromagnetické prostredie – poučenie 
RF emisie podľa CISPR 11 Skupina 1 V zariadení sa rádiofrekvenčná energia používa len na jeho internú funkciu. Z 

uvedeného dôvodu sú tieto rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke, nie je teda 
pravdepodobné, aby boli príčinou akéhokoľvek rušenia elektronických zariadení 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. 

RF emisie podľa CISPR 11 Trieda B Zariadenie je vhodné na použitie vo všetkých objektoch vrátane domácností a iných 
objektov priamo napojených na verejnú nízkonapäťovú sieť napájajúcu objekty 
používané na rezidenčné účely. 

Harmonické emisie  
IEC 61000-3-2 

Trieda A  

Kolísanie napätia/emisie pri kmitaní, IEC 61000-3-3 Vyhovuje  
 

 VAROVANIE 
• Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti iných zariadení ani stavať na seba. Ak sa zariadenie musí použiť v blízkosti iných zariadení alebo 

položené na ne, musí sa monitorovať na overenie normálnej prevádzky v konfigurácii, v ktorej sa bude používať. 
• Použitie iného príslušenstva (napr. káblov, zvlhčovačov), než je špecifikované pre toto zariadenie, sa neodporúča. Mohlo by to spôsobiť 

zvýšenie emisií alebo zníženie imunity tohto zariadenia. 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 
Zariadenia sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Skúška imunity Úroveň testu podľa normy IEC60601-1-
2 – zariadenie je testované na úroveň 
zhody 

Elektromagnetické prostredie – poučenie 

Elektrostatický výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV, kontakt 
± 15 kV, vzduch 

Podlahy musia byť z dreva, betónu alebo keramickej dlažby. Ak sú podlahy pokryté syntetickým 
materiálom, relatívna vlhkosť musí byť najmenej 30 %. 

Rýchle elektrické prechodové 
javy IEC  61000-4-4 

± 2 kV pre napájacie vedenia 
± 1 kV pre vstupné/výstupné vedenia 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Náraz prúdu  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 

Poklesy, krátke prerušenia a 
kolísanie napätia v prívodnom 
napájacom vedení 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cyklu 
pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 
a 315° 
0 % UT; 1 cyklus a 
70 % UT; 25/30 cyklov. Jedna fáza: pri 0° 
0 % UT; 250/300 cyklov 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo nemocničnému prostrediu. 
Ak používateľ zariadenia vyžaduje nepretržitú prevádzku aj pri výpadkoch sieťového napájania, odporúča 
sa, aby zariadenie bolo napájané z neprerušiteľného zdroja napájania. 

Magnetické pole sieťového 
kmitočtu (50/60 Hz)  

8-4-61000 IEC  

30 A/m Magnetické polia sieťových kmitočtov majú byť na úrovniach charakteristických pre bežné miesto v 
bežnom komerčnom alebo nemocničnom prostredí. 

Vedené RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 
6 Vrms  
v pásmach ISM medzi 150 kHz a 80 MHz 

Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia sa nesmú používať v blízkosti akejkoľvek 
časti zariadenia vrátane jeho káblov, ktorá je menšia ako odporúčaný odstup vypočítaný podľa rovnice 
vzťahujúcej sa na frekvenciu vysielača. 
Odporúčaný odstup 
d = 0,6 √P 

Kde (P) je maximálny menovitý výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača a d je 
odporúčaný odstup v metroch (m). Intenzita poľa pevných rádiofrekvenčných vysielačov určená na 
základe elektromagnetického prieskumu pracoviska a by mala byť menšia ako hodnota zhody v každom 

frekvenčnom intervale. K rušeniu môže dochádzať v blízkosti zariadení označených týmto symbolom:  

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz až 2,7 GHz 
(profesionálna zdravotná starostlivosť) 
10 V/m 
80 MHz až 2,7 GHz  
(domáca zdravotná starostlivosť) 

a Intenzitu polí pevných vysielačov, ako napríklad základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a pevné mobilné rádiové, amatérske rádiové vysielanie, vysielanie na 
vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno presne teoreticky predpokladať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia z hľadiska pevných rádiofrekvenčných vysielačov je 
potrebné zvážiť elektromagnetické situačné meranie. Ak nameraná intenzita poľa v oblasti, kde sa zariadenie používa, presiahne príslušné povolené rádiofrekvenčné hladiny uvedené 
vyššie, zariadenie je potrebné pozorovať, či funguje normálne. Ak sa zistí abnormálna činnosť zariadenia, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo 
polohy zariadenia. 
Poznámky: 

• Ut je napätie striedavého prúdu pred aplikáciou skúšobnej úrovne. 

• Tieto zásady nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený absorpciou a odrazom v prítomnosti stavieb, objektov a 
ľudí. 
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Potenciálny vplyv elektromagnetických rušení (vzťahuje sa na ventilátory) 
Strata alebo zhoršenie nasledujúcich klinických funkcií v dôsledku elektromagnetického rušenia môže viesť k zníženiu bezpečnosti pacienta: 

• presnosť kontroly ventilácie, 

• presnosť monitorovania tlaku a objemu v dýchacích cestách, 

• alarmy liečby. 

Takéto zhoršenie možno rozpoznať na základe nasledujúceho správania zariadenia: 

• nepravidelné dodávanie ventilácie, 

• rýchle kolísanie monitorovaných parametrov, 

• nesprávna aktivácia liečby alebo technických alarmov (napr. alarm o chybe systému alebo alarm o strate komunikácie s batériou). 
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Rad S9™  
Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie a imunita 
Elektrické zdravotnícke zariadenia si vyžadujú zvláštne opatrenia v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou. Pri inštalácii a uvedení do prevádzky 
sa musí postupovať podľa informácií o elektromagnetickej kompatibilite uvedených v tomto dokumente. 

Toto vyhlásenie sa v súčasnosti vzťahuje na tieto zariadenia od spoločnosti ResMed: 

• Rad S9™ (s alebo bez H5i™ a ClimateLine™) 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 
Zariadenia sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Emisná skúška Zhoda Elektromagnetické prostredie – poučenie 
RF emisie podľa CISPR 11 Skupina 1 V zariadení sa rádiofrekvenčná energia používa len na jeho internú funkciu. Z 

uvedeného dôvodu sú tieto rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke, nie je teda 
pravdepodobné, aby boli príčinou akéhokoľvek rušenia elektronických zariadení 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. 

RF emisie podľa CISPR 11 

s USB adaptérom alebo bez neho 
s adaptérom oxymetra alebo bez neho 

Trieda B Zariadenie je vhodné na použitie vo všetkých objektoch vrátane domácností a iných 
objektov priamo napojených na verejnú nízkonapäťovú sieť napájajúcu objekty 
používané na rezidenčné účely. 

Harmonické emisie  
IEC 61000-3-2 

s USB adaptérom alebo bez neho 
s adaptérom oxymetra alebo bez neho 

Trieda A  

Kolísanie napätia/emisie pri kmitaní, IEC 61000-3-3 

s USB adaptérom alebo bez neho 
s adaptérom oxymetra alebo bez neho 

Vyhovuje  

 

 VAROVANIE 
• Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti iných zariadení ani stavať na seba. Ak sa zariadenie musí použiť v blízkosti iných zariadení alebo 

položené na ne, musí sa monitorovať na overenie normálnej prevádzky v konfigurácii, v ktorej sa bude používať. 
• Použitie iného príslušenstva, než je špecifikované pre toto zariadenie, sa neodporúča. Mohlo by to spôsobiť zvýšenie emisií alebo zníženie 

imunity tohto zariadenia. 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 
Zariadenie je určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Skúška imunity Úroveň skúšky podľa normy 
IEC60601-1-2 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – poučenie 

Elektrostatický výboj 
(ESD) IEC 61000-4-2 

± 6 kV, kontakt 
± 8 kV, vzduch 

± 6 kV, kontakt 
± 8 kV, vzduch 

Podlahy musia byť z dreva, betónu alebo keramickej dlažby. Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť musí byť najmenej 30 %. 

Rýchle elektrické 
prechodové javy IEC 
 61000-4-4 

± 2 kV pre napájacie vedenia 
± 1 kV pre vstupné/výstupné 
vedenia 

± 2 kV 
Nevzťahuje sa 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Náraz prúdu  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Poklesy, krátke 
prerušenia a kolísanie 
napätia v prívodnom 
napájacom vedení 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 % pokles Ut) na 
0,5 cyklu 
40 % Ut (60 % pokles Ut) na 
5 cyklov 
70 % Ut (30 % pokles Ut) na 
25 cyklov 
<5% Ut (>95 % pokles Ut) na 5 s 

<12V (>95 % pokles 240 V) na 
0,5 cyklu 
96 V (60 % pokles 240 V) na 
5 cyklov 
168 V (30 % pokles 240 V) na 
25 cyklov 
<12V (>95 % pokles 240 V) za 5 s 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 
Ak používateľ zariadenia vyžaduje nepretržitú prevádzku aj pri výpadkoch sieťového 
napájania, odporúča sa, aby zariadenie bolo napájané z neprerušiteľného zdroja 
napájania. 

Magnetické pole 
sieťového kmitočtu 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetické polia sieťových kmitočtov majú byť na úrovniach charakteristických 
pre bežné miesto v bežnom komerčnom alebo nemocničnom prostredí. 

Vedené RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia sa nesmú používať v 
blízkosti akejkoľvek časti zariadenia vrátane jeho káblov, ktorá je menšia ako 
odporúčaný odstup vypočítaný podľa rovnice vzťahujúcej sa na frekvenciu 
vysielača. 
Odporúčaný odstup 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz až 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz až 2,5 GHz 

Kde (P) je maximálny menovitý výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu 
vysielača a d je odporúčaný odstup v metroch (m). Intenzita poľa pevných 
rádiofrekvenčných vysielačov určená na základe elektromagnetického prieskumu 
pracoviska a by mala byť menšia ako hodnota zhody v každom frekvenčnom 
intervale. b K rušeniu môže dochádzať v blízkosti zariadení označených týmto 

symbolom:  

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

a Intenzitu polí pevných vysielačov, ako napríklad základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a pevné mobilné rádiové, amatérske rádiové vysielanie, vysielanie na 
vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno presne teoreticky predpokladať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia z hľadiska pevných rádiofrekvenčných vysielačov je 
potrebné zvážiť elektromagnetické situačné meranie. Ak nameraná intenzita poľa v oblasti, kde sa zariadenie používa, presiahne príslušné povolené rádiofrekvenčné hladiny uvedené  
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vyššie, zariadenie je potrebné pozorovať, či funguje normálne. Ak sa zistí abnormálna činnosť zariadenia, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo 
polohy zariadenia. 
b Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí byť intenzita poľa nižšia než 3 V/m. 
Poznámky: 

• Ut je napätie striedavého prúdu pred aplikáciou skúšobnej úrovne. 
• Pri frekvencii 80  MHz a 800  MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 

• Tieto zásady nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený absorpciou a odrazom v prítomnosti stavieb, objektov a 
ľudí. 

 

Odporúčané odstupy medzi prenosným a mobilným rádiofrekvenčným komunikačným 
vybavením a týmto zariadením 
Zariadenia sú určené na použitie v prostredí s kontrolovaným rušením vyžarovanými RF emisiami. Zákazník alebo používateľ tohto zariadenia môže 
zabrániť elektromagnetickej interferencii zachovaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným rádiofrekvenčným komunikačným 
vybavením (vysielačmi) a týmto zariadením, ako sa odporúča nižšie, podľa maximálnej výstupnej energie komunikačného vybavenia. 

 
Menovitý maximálny výkon 
vysielača (W) 

Odstup podľa frekvencie vysielača (m) 
150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz až 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 

 
Pri vysielačoch, ktorých maximálny výstupný výkon nie je uvedený, je možné odporúčaný odstup d v metroch (m) stanoviť pomocou rovnice 
uplatniteľnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača. 

Poznámky: 

• Pri frekvencii 80  MHz a 800  MHz platí odstup pre vyšší frekvenčný rozsah. 

• Tieto zásady nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený absorpciou a odrazom v prítomnosti stavieb, objektov a 
ľudí. 
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S8™ & S8™ radu II | VPAP™ radu III 
Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie a imunita 
Elektrické zdravotnícke zariadenia si vyžadujú zvláštne opatrenia v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou. Pri inštalácii a uvedení do prevádzky 
sa musí postupovať podľa informácií o elektromagnetickej kompatibilite uvedených v tomto dokumente. 

Toto vyhlásenie sa v súčasnosti vzťahuje na tieto zariadenia od spoločnosti ResMed: 

• S8™ a S8 radu II 

• VPAP™ radu III 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie 
Zariadenia sú určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Emisná skúška Zhoda Elektromagnetické prostredie – poučenie 
RF emisie podľa CISPR 11 Skupina 1 V zariadení sa rádiofrekvenčná energia používa len na jeho internú funkciu. Z 

uvedeného dôvodu sú tieto rádiofrekvenčné emisie veľmi nízke, nie je teda 
pravdepodobné, aby boli príčinou akéhokoľvek rušenia elektronických zariadení 
nachádzajúcich sa v jeho blízkosti. 

RF emisie podľa CISPR 11 
so sériovým adaptérom 

s USB adaptérom 

Trieda B 
Trieda B* 
Trieda B 

Zariadenie je vhodné na použitie vo všetkých objektoch vrátane domácností a 
iných objektov priamo napojených na verejnú nízkonapäťovú sieť napájajúcu 
objekty používané na rezidenčné účely. 

Harmonické emisie  
IEC 61000-3-2 

Trieda A  

Kolísanie napätia/emisie pri kmitaní, IEC 61000-3-3 Vyhovuje  
 

* Trieda B pre všetky konfigurácie systému okrem prípadu, keď je k zariadeniu pripojený počítač pomocou sériového adaptéra – v takom prípade systém vyhovuje triede A.  
(Iba S8 radu II) Trieda B pre všetky konfigurácie systému okrem prípadu, keď je zariadenie ResLink s oxymetrom pripojené k zariadeniu S8 radu II napájanému z adaptéra DC-12 –
 v takom prípade systém vyhovuje triede A. 
Trieda A je vhodná na použitie vo všetkých objektoch iných ako domácnostiach a objektoch priamo napojených na nízkonapäťovú sieť napájajúcu objekty používané na rezidenčné účely.  
 

 VAROVANIE 
• Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti iných zariadení ani stavať na seba. Ak sa zariadenie musí použiť v blízkosti iných zariadení alebo 

položené na ne, musí sa monitorovať na overenie normálnej prevádzky v konfigurácii, v ktorej sa bude používať. 
• Použitie iného príslušenstva (napr. káblov, zvlhčovačov), než je špecifikované pre toto zariadenie, sa neodporúča. Mohlo by to spôsobiť 

zvýšenie emisií alebo zníženie imunity tohto zariadenia. 
 

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita 
Zariadenie je určené na použitie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ zariadenia musí zabezpečiť, aby sa 
zariadenie používalo v takomto prostredí. 

Skúška imunity Úroveň skúšky podľa normy 
IEC60601-1-2 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – poučenie 

Elektrostatický výboj 
(ESD) IEC 61000-4-2 

± 6 kV, kontakt 
± 8 kV, vzduch 

± 6 kV, kontakt 
± 8 kV, vzduch 

Podlahy musia byť z dreva, betónu alebo keramickej dlažby. Ak sú podlahy pokryté 
syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť musí byť najmenej 30 %. 

Rýchle elektrické 
prechodové javy IEC 
 61000-4-4 

± 2 kV pre napájacie vedenia 
± 1 kV pre vstupné/výstupné 
vedenia 

± 2 kV 
Nevzťahuje sa 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Náraz prúdu  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

± 1 kV, diferenciálny režim 
± 2 kV, spoločný režim 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 

Poklesy, krátke 
prerušenia a kolísanie 
napätia v prívodnom 
napájacom vedení 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95 % pokles Ut) na 
0,5 cyklu 
40 % Ut (60 % pokles Ut) na 
5 cyklov 
70 % Ut (30 % pokles Ut) na 
25 cyklov 
<5% Ut (>95 % pokles Ut) za 5 s 

< 12V (>95 % pokles 240 V) na 
0,5 cyklu 
96 V (60 % pokles 240 V) na 
5 cyklov 
168 V (30 % pokles 240 V) na 
25 cyklov 
<12V (>95 % pokles 240 V) za 5 s 

Kvalita napájania zo siete musí zodpovedať bežnému komerčnému alebo 
nemocničnému prostrediu. 
Ak používateľ zariadenia vyžaduje nepretržitú prevádzku aj pri výpadkoch sieťového 
napájania, odporúča sa, aby zariadenie bolo napájané z neprerušiteľného zdroja 
napájania. 

Magnetické pole 
sieťového kmitočtu 
(50/60 8-4-61000 Hz) IEC  

3 A/m 3 A/m Magnetické polia sieťových kmitočtov majú byť na úrovniach charakteristických 
pre bežné miesto v bežnom komerčnom alebo nemocničnom prostredí. 

Vedené RF 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

10 Vrms 
150 kHz až 80 MHz 

Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné zariadenia sa nesmú používať v 
blízkosti akejkoľvek časti zariadenia vrátane jeho káblov, ktorá je menšia ako 
odporúčaný odstup vypočítaný podľa rovnice vzťahujúcej sa na frekvenciu 
vysielača. 
Odporúčaný odstup 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz až 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz až 2,5 GHz 

Kde (P) je maximálny menovitý výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu 
vysielača a d je odporúčaný odstup v metroch (m). Intenzita poľa pevných 
rádiofrekvenčných vysielačov určená na základe elektromagnetického prieskumu 
pracoviska a by mala byť menšia ako hodnota zhody v každom frekvenčnom 
intervale. b K rušeniu môže dochádzať v blízkosti zariadení označených týmto 

symbolom:  

Vyžarované RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz až 2,5 GHz 

10 V/m 

a Intenzitu polí pevných vysielačov, ako napríklad základňových staníc pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a pevné mobilné rádiové, amatérske rádiové vysielanie, vysielanie na 
vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno presne teoreticky predpokladať. Na zhodnotenie elektromagnetického prostredia z hľadiska pevných rádiofrekvenčných vysielačov je 
potrebné zvážiť elektromagnetické situačné meranie. Ak nameraná intenzita poľa v oblasti, kde sa zariadenie používa, presiahne príslušné povolené rádiofrekvenčné hladiny uvedené 
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vyššie, zariadenie je potrebné pozorovať, či funguje normálne. Ak sa zistí abnormálna činnosť zariadenia, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo 
polohy zariadenia. 
b Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí byť intenzita poľa nižšia než 3 V/m. 
Poznámky: 

• Ut je napätie striedavého prúdu pred aplikáciou skúšobnej úrovne. 
• Pri frekvencii 80  MHz a 800  MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. 

• Tieto zásady nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený absorpciou a odrazom v prítomnosti stavieb, objektov a 
ľudí. 

 

Odporúčané odstupy medzi prenosným a mobilným rádiofrekvenčným komunikačným 
vybavením a týmto zariadením 
Zariadenia sú určené na použitie v prostredí s kontrolovaným rušením vyžarovanými RF emisiami. Zákazník alebo používateľ tohto zariadenia môže 
zabrániť elektromagnetickej interferencii zachovaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosným a mobilným rádiofrekvenčným komunikačným 
vybavením (vysielačmi) a týmto zariadením, ako sa odporúča nižšie, podľa maximálnej výstupnej energie komunikačného vybavenia. 

 
Menovitý maximálny výkon 
vysielača (W) 

Odstup podľa frekvencie vysielača (m) 
150 kHz až 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz až 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz až 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 

 
Pri vysielačoch, ktorých maximálny výstupný výkon nie je uvedený, je možné odporúčaný odstup d v metroch (m) stanoviť pomocou rovnice 
uplatniteľnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača. 

Poznámky: 
• Pri frekvencii 80  MHz a 800  MHz platí odstup pre vyšší frekvenčný rozsah. 

• Tieto zásady nemusia platiť pre všetky situácie. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený absorpciou a odrazom v prítomnosti stavieb, objektov a 
ľudí. 
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