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AirMini™ 
Usmeritve in izjava proizvajalca o elektromagnetnih emisijah in odpornosti 
Za medicinsko električno opremo so potrebni posebni previdnostni ukrepi v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) ter mora biti nameščena in 
se uporabljati v skladu z informacijami o EMC, navedenimi v tem dokumentu. 

Ta izjava trenutno velja za naslednje naprave ResMed: 

• AirMini™ 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 
Ta naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test za emisije Skladnost Elektromagnetno okolje – usmeritve 
RF-emisije po CISPR 11 Skupina 1 Naprava uporablja radiofrekvenčno (RF) energijo samo za notranje delovanje. Zato 

so njene emisije RF zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale motenj na 
elektronski opremi v bližini. 

RF-emisije po CISPR 11 razred B Naprava je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji in 
tistimi, ki so neposredno priključena na javno nizkonapetostno omrežje, ki 
zagotavlja napajanje za zgradbe, uporabljene za domače namene. 

Harmonične emisije  
IEC 61000-3-2 

razred A  

Nihanje napetosti / utripanje po IEC 61000-3-3 skladno  
 

 OPOZORILO 
• Pripomočka ne uporabljajte v bližini druge opreme ali zloženega na drugo opremo. Če ga morate uporabiti v bližini druge opreme ali 

zloženega na drugi opremi, pripomoček opazujte, da preverite normalno delovanje za konfiguracijo, v kateri jo boste uporabljali. 
• Uporaba dodatkov, ki niso določeni za napravo, ni priporočljiva. Lahko povzročijo povečane emisije ali zmanjšano odpornost naprave. 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost 
Ta naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test odpornosti Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – usmeritve 
Elektrostatično praznjenje (ESD) 
po IEC 61000-4-2 

±8 kV stik 
±15 kV zrak 

Tla morajo biti lesena, betonska ali iz keramičnih ploščic. Če so tla pokrita s sintetičnimi materiali, mora 
biti relativna vlažnost najmanj 30 %. 

Hitri električni prenapetostni 
pojav po IEC 61000-4-4 

±2 kV  
±1 kV za žice vhoda/izhoda 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 

Napetostni udar  
po IEC 61000-4-5 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 

Padci napetosti, kratke 
prekinitve in nihanja napetosti 
na dovodnih žicah napajalnika 
po IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 
Če uporabnik naprave potrebuje neprekinjeno delovanje med prekinitvami napajanja, je priporočljivo, da 
se naprava napaja preko brezprekinitvenega napajanja. 

Moč frekvence (50/60 Hz) 
magnetnega polja po 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Napajalna frekvenčna magnetna polja morajo biti na ravneh, ki so značilna za tipične lokacije v tipičnem 
komercialnem ali bolnišničnem okolju. 

RF-prevajanje 
po IEC 61000-4-5 

10 Vrms 
150 kHz do 80 MHz 

Naprava AirMini je skladna z vsemi veljavnimi zahtevami za elektromagnetno združljivost (EMC) v skladu 
z IEC60601-1-2:2014 za stanovanjska, poslovna in lahka industrijska okolja. Prenosne in mobilne 
radiofrekvenčne komunikacijske opreme ne smete uporabiti bližje nobenemu delu naprave, vključno s 
kabli, od priporočene razdalje oddaljenosti 10 cm. Naprava AirMini je zasnovana za izpolnjevanje 
standardov elektromagnetne združljivosti. Če pa sumite, da na delovanje naprave (npr. tlak ali pretok) 
vpliva druga oprema, premaknite napravo stran od morebitnega vzroka motnje. 
Naprava AirMini je skladna s 15. delom pravilnika ameriške zvezne komisije za komunikacije (FCC Rules) 
in standardi RSS, ki so izvzeti iz dovoljenja agencije Industry Canada. Delovanje je osnovano na 
naslednjih dveh pogojih: Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; in ta naprava mora biti 
sposobna sprejeti kakršnekoli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
Dodatne informacije o pravilniku ameriške zvezne komisije za komunikacijo (FCC Rules) in skladnosti z IC 
za to napravo so na voljo na spletnem mestu www.resmed.com/downloads/devices. 

RF-sevanje 
IEC 61000-4-3 

9 V/m do 85 V/m pri frekvencah do 
5.785 GHz 
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Serija Air10™ | Serija Lumis™ | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Usmeritve in izjava proizvajalca o elektromagnetnih emisijah in odpornosti 
Za medicinsko električno opremo so potrebni posebni previdnostni ukrepi v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) ter mora biti nameščena in 
se uporabljati v skladu z informacijami o EMC, navedenimi v tem dokumentu. 

Ta izjava trenutno velja za naslednje naprave ResMed: 

• Serija Air10™ 

• Serija Lumis™ 

• Stellar™ 

• Astral™  

• Modul za povezljivost ResMed (ResMed Connectivity Module, RCM) 

• Modul za povezljivost ResMed za uporabo v bolnišnicah (ResMed Connectivity Module Hospital, RCMH) 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 
Te naprave so namenjene za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test za emisije Skladnost Elektromagnetno okolje – usmeritve 
RF-emisije po CISPR 11 Skupina 1 Naprava uporablja radiofrekvenčno (RF) energijo samo za notranje delovanje. Zato 

so njene emisije RF zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale motenj na elektronski 
opremi v bližini. 

RF-emisije po CISPR 11 razred B Naprava je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji in tistimi, 
ki so neposredno priključena na javno nizkonapetostno omrežje, ki zagotavlja 
napajanje za zgradbe, uporabljene za domače namene. 

Harmonične emisije  
IEC 61000-3-2 

razred A  

Nihanje napetosti / utripanje po IEC 61000-3-3 skladno  
 

 OPOZORILO 
• Pripomočka ne uporabljajte v bližini druge opreme ali zloženega na drugo opremo. Če ga morate uporabiti v bližini druge opreme ali 

zloženega na drugi opremi, pripomoček opazujte, da preverite normalno delovanje za konfiguracijo, v kateri jo boste uporabljali. 
• Ne priporočamo uporabe dodatkov (npr. kablov, vlažilnikov), ki niso opredeljeni za napravo. Ti lahko povzročijo povečanje emisij ali 

manjšo odpornost naprave. 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost 
Te naprave so namenjene za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test odpornosti Testna raven IEC60601-1-2 – naprava 
je testirana skladno z ravnjo skladnosti 

Elektromagnetno okolje – usmeritve 

Elektrostatično praznjenje (ESD) 
po IEC 61000-4-2 

±8 kV stik 
±15 kV zrak 

Tla morajo biti lesena, betonska ali iz keramičnih ploščic. Če so tla pokrita s sintetičnimi materiali, mora 
biti relativna vlažnost najmanj 30 %. 

Hitri električni prenapetostni 
pojav po IEC 61000-4-4 

±2 kV za napajalne vode 
±1 kV za žice vhoda/izhoda 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 

Napetostni udar  
po IEC 61000-4-5 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 

Padci napetosti, kratke 
prekinitve in nihanja napetosti 
na dovodnih žicah napajalnika 
po IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cikla 
Pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 
315° 
0 % UT; 1 cikel in 
70 % UT; 25/30 ciklov. Enofazno: pri 0° 
0 % UT; 250/300 ciklov 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali bolnišnična okolja. 
Če uporabnik naprave potrebuje neprekinjeno delovanje med prekinitvami napajanja, je priporočljivo, da 
se naprava napaja preko brezprekinitvenega napajanja. 

Moč frekvence (50/60 Hz) 
magnetnega polja po 
IEC 61000-4-8 

30 A/m Napajalna frekvenčna magnetna polja morajo biti na ravneh, ki so značilna za tipične lokacije v tipičnem 
komercialnem ali bolnišničnem okolju. 

RF-prevajanje 
po IEC 61000-4-5 

3 V kvadratne sredine 
150 kHz do 80 MHz 
6 Vrms  
v pasovih ISM med 150 kHz in 80 MHz 

Prenosne in mobilne radiofrekvenčne komunikacijske opreme ne smete uporabiti bližje nobenemu delu 
naprave, vključno s kabli, od priporočene razdalje oddaljenosti, izračunane po enačbi, ki se uporablja za 
frekvenco oddajnika. 
Priporočena razdalja oddaljenosti 
d = 0,6 √P 

Pri čemer je (P) največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika, d pa 
je priporočena razdalja oddaljenosti v metrih (m). Moči polj iz fiksnih RF-oddajnikov, določene s 
pregledom elektromagnetne lokacije,a morajo biti manjše od ravni skladnosti v vsakem frekvenčnem 

razponu. Do motenj lahko pride v bližini opreme, označene z naslednjim simbolom:  

RF-sevanje 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz do 2,7 GHz 
(Medicinska uporaba) 
10 V/m 
80 MHz do 2,7 GHz  
(Patronažna zdravstvena oskrba) 

a Moči polj iz fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radio (mobilne/brezžične), telefon in mobilni radio, amaterski radio, radijsko oddajanje AM in FM ter televizijsko oddajanje, ni 
mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih RF-oddajnikov morate razmisliti o izvedbi pregleda elektromagnetne lokacije. Če izmerjena 
moč polja na lokaciji, kjer se uporablja naprava, presega zgoraj navedeno veljavno raven RF-skladnosti, morate napravo opazovati, da preverite njeno pravilno delovanje. Če opazite 
neobičajno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali prestavitev naprave. 
Opombe: 

• UT je napetost izmeničnega napajanja pred uporabo ravni testiranja. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno razširjanje vplivajo vpijanja in odbijanja od struktur, predmetov in ljudi. 
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Morebiten vpliv elektromagnetnih motenj (velja za ventilatorje) 
Izguba ali poslabšanje spodnjih kliničnih funkcij zaradi elektromagnetnih motenj lahko ogrozi varnost bolnika: 

• natančen nadzor ventilacije, 

• natančen nadzor tlaka in volumna v dihalnih poteh, 

• alarmi za terapije. 

Poslabšanje lahko nakazujejo naslednja stanja naprave: 

• nepredvidljivo ventiliranje, 

• hitro nihanje nadzorovanih parametrov, 

• napačno aktiviranje terapije ali tehničnih alarmov (npr. sistemska napaka ali alarmi za izgubljeno komunikacijo z baterijo). 
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Serija S9™  
Usmeritve in izjava proizvajalca o elektromagnetnih emisijah in odpornosti 
Za medicinsko električno opremo so potrebni posebni previdnostni ukrepi v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) ter mora biti nameščena in 
se uporabljati v skladu z informacijami o EMC, navedenimi v tem dokumentu. 

Ta izjava trenutno velja za naslednje naprave ResMed: 

• Serija S9™ (z ali brez H5i™ in ClimateLine™) 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 
Te naprave so namenjene za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test za emisije Skladnost Elektromagnetno okolje – usmeritve 
RF-emisije po CISPR 11 Skupina 1 Naprava uporablja radiofrekvenčno (RF) energijo samo za notranje delovanje. Zato 

so njene emisije RF zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale motenj na elektronski 
opremi v bližini. 

RF-emisije po CISPR 11 

z ali brez USB-adapterja 
z ali brez adapterja za oksimeter 

razred B Naprava je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji in tistimi, 
ki so neposredno priključena na javno nizkonapetostno omrežje, ki zagotavlja 
napajanje za zgradbe, uporabljene za domače namene. 

Harmonične emisije  
IEC 61000-3-2 

z ali brez USB-adapterja 
z ali brez adapterja za oksimeter 

razred A  

Nihanje napetosti / utripanje po IEC 61000-3-3 

z ali brez USB-adapterja 
z ali brez adapterja za oksimeter 

skladno  

 

 OPOZORILO 
• Pripomočka ne uporabljajte v bližini druge opreme ali zloženega na drugo opremo. Če ga morate uporabiti v bližini druge opreme ali 

zloženega na drugi opremi, pripomoček opazujte, da preverite normalno delovanje za konfiguracijo, v kateri jo boste uporabljali. 
• Uporaba dodatkov, ki niso določeni za napravo, ni priporočljiva. Lahko povzročijo povečane emisije ali zmanjšano odpornost naprave. 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost 
Naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test odpornosti IEC60601-1-2 raven testiranja Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – usmeritve 
Elektrostatično 
praznjenje (ESD) po 
IEC 61000-4-2 

±6 kV stik 
±8 kV zrak 

±6 kV stik 
±8 kV zrak 

Tla morajo biti lesena, betonska ali iz keramičnih ploščic. Če so tla pokrita s 
sintetičnimi materiali, mora biti relativna vlažnost najmanj 30 %. 

Hitri električni 
prenapetostni pojav po 
IEC 61000-4-4 

±2 kV za napajalne vode 
±1 kV za žice vhoda/izhoda 

±2 kV 
Ni ustrezno 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 

Napetostni udar  
po IEC 61000-4-5 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 

Padci napetosti, kratke 
prekinitve in nihanja 
napetosti na dovodnih 
žicah napajalnika po 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95-odstotni padec UT) 
za 0,5 cikla 
40 % UT (60-odstotni padec UT) 
za 5 ciklov 
70 % UT (30-odstotni padec UT) 
za 25 ciklov 
<5% Ut (>95-odstotni padec UT) 
za 5 sekund 

<12V (>95-odstotni padec pri 
240 V) za 0,5 cikla 
96 V (60-odstotni padec pri 240 V) 
za 5 ciklov 
168 V (30-odstotni padec pri 240 V) 
za 25 ciklov 
<12V (>95-odstotni padec pri 
240 V) za 5 sekund 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 
Če uporabnik naprave potrebuje neprekinjeno delovanje med prekinitvami 
napajanja, je priporočljivo, da se naprava napaja preko brezprekinitvenega 
napajanja. 

Moč frekvence (50/60 Hz) 
magnetnega polja po 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Napajalna frekvenčna magnetna polja morajo biti na ravneh, ki so značilna za 
tipične lokacije v tipičnem komercialnem ali bolnišničnem okolju. 

RF-prevajanje 
po IEC 61000-4-5 

3 V kvadratne sredine 
150 kHz do 80 MHz 

3 V kvadratne sredine 
150 kHz do 80 MHz 

Prenosne in mobilne radiofrekvenčne komunikacijske opreme ne smete uporabiti 
bližje nobenemu delu naprave, vključno s kabli, od priporočene razdalje 
oddaljenosti, izračunane po enačbi, ki se uporablja za frekvenco oddajnika. 
Priporočena razdalja oddaljenosti 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz do 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz do 2,5 GHz 

Pri čemer je (P) največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na 
proizvajalca oddajnika, d pa je priporočena razdalja oddaljenosti v metrih (m). Moči 
polj iz fiksnih RF-oddajnikov, določene s pregledom elektromagnetne lokacije, a 
morajo biti manjše od ravni skladnosti v vsakem frekvenčnem razponu. b Do motenj 

lahko pride v bližini opreme, označene z naslednjim simbolom:  

RF-sevanje 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

a Moči polj iz fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radio (mobilne/brezžične), telefon in mobilni radio, amaterski radio, radijsko oddajanje AM in FM ter televizijsko oddajanje, ni 
mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih RF-oddajnikov morate razmisliti o izvedbi pregleda elektromagnetne lokacije. Če izmerjena 
moč polja na lokaciji, kjer se uporablja naprava, presega zgoraj navedeno veljavno raven RF-skladnosti, morate napravo opazovati, da preverite njeno pravilno delovanje. Če opazite 
neobičajno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali prestavitev naprave. 
b V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti moči polj manjše od 3 V/m. 
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Opombe: 

• UT je napetost izmeničnega napajanja pred uporabo ravni testiranja. 

• Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz se uporablja višji frekvenčni razpon. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno razširjanje vplivajo vpijanja in odbijanja od struktur, predmetov in ljudi. 
 

Priporočene razdalje oddaljenosti med prenosno in mobilno RF-komunikacijsko opremo in 
napravo 
Te naprave so namenjene uporabi v okolju, v katerem so motnje zaradi sevane RF nadzorovane. Kupec ali uporabnik naprave lahko pomaga preprečiti 
elektromagnetne motnje z ohranjanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno RF-komunikacijsko opremo (oddajniki) in napravo, kot je 
priporočeno spodaj, v skladu z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme. 

 
Ocenjena največja izhodna moč 
oddajnika (W) 

Razdalja oddaljenosti glede na frekvenco oddajnika (m) 
150 kHz do 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz do 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 

 
Za oddajnike, za katere največja izhodna moč ni navedena zgoraj, lahko priporočeno razdaljo oddaljenosti d v metrih (m) določite z uporabo enačbe, ki 
se uporablja za frekvenco oddajnika, pri čemer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika. 

Opombe: 

• Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz se uporablja razdalja oddaljenosti za višji frekvenčni razpon. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno razširjanje vplivajo vpijanja in odbijanja od struktur, predmetov in ljudi. 
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S8™ & S8™ serije II | VPAP™ serije III 
Usmeritve in izjava proizvajalca o elektromagnetnih emisijah in odpornosti 
Za medicinsko električno opremo so potrebni posebni previdnostni ukrepi v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (EMC) ter mora biti nameščena in 
se uporabljati v skladu z informacijami o EMC, navedenimi v tem dokumentu. 

Ta izjava trenutno velja za naslednje naprave ResMed: 

• S8™ in S8 serije II 

• VPAP™ serije III 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 
Te naprave so namenjene za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test za emisije Skladnost Elektromagnetno okolje – usmeritve 
RF-emisije po CISPR 11 Skupina 1 Naprava uporablja radiofrekvenčno (RF) energijo samo za notranje delovanje. Zato 

so njene emisije RF zelo nizke in verjetno ne bodo povzročale motenj na 
elektronski opremi v bližini. 

RF-emisije po CISPR 11 
s serijskim adapterjem 
z USB-adapterjem 

razred B 
Razred B* 
razred B 

Naprava je primerna za uporabo v vseh okoljih, vključno z domačimi okolji in 
tistimi, ki so neposredno priključena na javno nizkonapetostno omrežje, ki 
zagotavlja napajanje za zgradbe, uporabljene za domače namene. 

Harmonične emisije  
IEC 61000-3-2 

razred A  

Nihanje napetosti / utripanje po IEC 61000-3-3 skladno  
 

* Razred B za vse konfiguracije sistema, razen ko je osebni računalnik s to napravo povezan prek serijskega adapterja, saj gre v tem primeru za skladnost z napravami razreda A.  
(Samo S8 serije II) Razred B za vse konfiguracije sistema, razen ko je naprava ResLink z oksimetrom povezana na napravo S8 serije II, ki se napaja prek adapterja DC-12, saj gre v tem 
primeru za skladnost z napravami razreda A. 
Razred A je primeren za uporabo v vseh okoljih, razen z domačimi okolji in tistimi, ki so neposredno priključena na nizkonapetostno omrežje, ki zagotavlja napajanje za zgradbe, 
uporabljene za domače namene.  
 

 OPOZORILO 
• Pripomočka ne uporabljajte v bližini druge opreme ali zloženega na drugo opremo. Če ga morate uporabiti v bližini druge opreme ali 

zloženega na drugi opremi, pripomoček opazujte, da preverite normalno delovanje za konfiguracijo, v kateri jo boste uporabljali. 
• Ne priporočamo uporabe dodatkov (npr. kablov, vlažilnikov), ki niso opredeljeni za napravo. Ti lahko povzročijo povečanje emisij ali 

manjšo odpornost naprave. 
 

Usmeritve in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost 
Naprava je namenjena za uporabo v elektromagnetnem okolju, kot je navedeno spodaj. Kupec ali uporabnik naprave mora zagotoviti, da se naprava 
uporablja v takšnem okolju. 

Test odpornosti IEC60601-1-2 raven testiranja Raven skladnosti Elektromagnetno okolje – usmeritve 
Elektrostatično 
praznjenje (ESD) po 
IEC 61000-4-2 

±6 kV stik 
±8 kV zrak 

±6 kV stik 
±8 kV zrak 

Tla morajo biti lesena, betonska ali iz keramičnih ploščic. Če so tla pokrita s 
sintetičnimi materiali, mora biti relativna vlažnost najmanj 30 %. 

Hitri električni 
prenapetostni pojav po 
IEC 61000-4-4 

±2 kV za napajalne vode 
±1 kV za žice vhoda/izhoda 

±2 kV 
Ni ustrezno 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 

Napetostni udar  
po IEC 61000-4-5 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

±1 kV za diferencialni način 
±2 kV za skupni način 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 

Padci napetosti, kratke 
prekinitve in nihanja 
napetosti na dovodnih 
žicah napajalnika po 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95-odstotni padec UT) 
za 0,5 cikla 
40 % UT (60-odstotni padec UT) 
za 5 ciklov 
70 % UT (30-odstotni padec UT) 
za 25 ciklov 
<5% Ut (>95-odstotni padec UT) 
za 5 sekund 

< 12V (>95-odstotni padec pri 
240 V) za 0,5 cikla 
96 V (60-odstotni padec pri 240 V) 
za 5 ciklov 
168 V (30-odstotni padec pri 240 V) 
za 25 ciklov 
<12V (>95-odstotni padec pri 
240 V) za 5 sekund 

Kakovost omrežnega napajanja mora biti takšna, kot je običajna za komercialna ali 
bolnišnična okolja. 
Če uporabnik naprave potrebuje neprekinjeno delovanje med prekinitvami 
napajanja, je priporočljivo, da se naprava napaja preko brezprekinitvenega 
napajanja. 

Moč frekvence (50/60 Hz) 
magnetnega polja po 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Napajalna frekvenčna magnetna polja morajo biti na ravneh, ki so značilna za 
tipične lokacije v tipičnem komercialnem ali bolnišničnem okolju. 

RF-prevajanje 
po IEC 61000-4-5 

3 V kvadratne sredine 
150 kHz do 80 MHz 

10 Vrms 
150 kHz do 80 MHz 

Prenosne in mobilne radiofrekvenčne komunikacijske opreme ne smete uporabiti 
bližje nobenemu delu naprave, vključno s kabli, od priporočene razdalje 
oddaljenosti, izračunane po enačbi, ki se uporablja za frekvenco oddajnika. 
Priporočena razdalja oddaljenosti 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz do 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz do 2,5 GHz 

Pri čemer je (P) največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na 
proizvajalca oddajnika, d pa je priporočena razdalja oddaljenosti v metrih (m). Moči 
polj iz fiksnih RF-oddajnikov, določene s pregledom elektromagnetne lokacije, a 
morajo biti manjše od ravni skladnosti v vsakem frekvenčnem razponu. b Do motenj 

lahko pride v bližini opreme, označene z naslednjim simbolom:  

RF-sevanje 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz 

10 V/m 

a Moči polj iz fiksnih oddajnikov, kot so bazne postaje za radio (mobilne/brezžične), telefon in mobilni radio, amaterski radio, radijsko oddajanje AM in FM ter televizijsko oddajanje, ni 
mogoče teoretično natančno predvideti. Za oceno elektromagnetnega okolja zaradi fiksnih RF-oddajnikov morate razmisliti o izvedbi pregleda elektromagnetne lokacije. Če izmerjena 
moč polja na lokaciji, kjer se uporablja naprava, presega zgoraj navedeno veljavno raven RF-skladnosti, morate napravo opazovati, da preverite njeno pravilno delovanje. Če opazite 
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neobičajno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali prestavitev naprave. 
b V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti moči polj manjše od 3 V/m. 
Opombe: 

• UT je napetost izmeničnega napajanja pred uporabo ravni testiranja. 

• Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz se uporablja višji frekvenčni razpon. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno razširjanje vplivajo vpijanja in odbijanja od struktur, predmetov in ljudi. 
 

Priporočene razdalje oddaljenosti med prenosno in mobilno RF-komunikacijsko opremo in 
napravo 
Te naprave so namenjene uporabi v okolju, v katerem so motnje zaradi sevane RF nadzorovane. Kupec ali uporabnik naprave lahko pomaga preprečiti 
elektromagnetne motnje z ohranjanjem minimalne razdalje med prenosno in mobilno RF-komunikacijsko opremo (oddajniki) in napravo, kot je 
priporočeno spodaj, v skladu z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme. 

 
Ocenjena največja izhodna moč 
oddajnika (W) 

Razdalja oddaljenosti glede na frekvenco oddajnika (m) 
150 kHz do 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz do 800 MHz 
d = 0,35 √P 

80 MHz do 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 

 
Za oddajnike, za katere največja izhodna moč ni navedena zgoraj, lahko priporočeno razdaljo oddaljenosti d v metrih (m) določite z uporabo enačbe, ki 
se uporablja za frekvenco oddajnika, pri čemer je P največja nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) glede na proizvajalca oddajnika. 

Opombe: 

• Pri frekvencah 80 MHz in 800 MHz se uporablja razdalja oddaljenosti za višji frekvenčni razpon. 

• Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno razširjanje vplivajo vpijanja in odbijanja od struktur, predmetov in ljudi. 
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