
Test emisji

Test odpornoœci

Roz³adowanie 

elektrostatyczne 

(ESD) 

IEC 61000-4-2

Serie szybkich 

elektrycznych stanów 

przejœciowych

IEC 61000-4-4

Odpornoœæ na udary 

IEC 61000-4-5

Spadki, krótkie zaniki i 

wahania napiêcia 

zasilaj¹cego AC

IEC 61000-4-11 

Pole magnetyczne 

o czêstotliwoœci sieci 

elektroenergetycznej 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8

Zgodnoœæ

Poziom testowy IEC 

60601

±6 kV na styku

±8 kV w powietrzu

± 2 kV dla linii 

zasilania

± 1 kV dla linii wejœcia 

/ wyjœcia

±1 kV tryb ró¿nicowy

± 2 kV tryb wspólny

<5% UT (>95% zapad 

w UT) dla 0,5 cyklu 

40% UT (60%zapad 

w UT) dla 5 cykli 

70% UT (30% zapad 

w UT) dla 25 cykli 

<5% UT (>95% zapad 

w UT) dla 5 s.

3 A/m

Poziom 

zgodnoœci

±6 kV na styku

±8 kV w powietrzu

Nie stosuje siê

Nie stosuje siê

Nie stosuje siê

3 A/m

Emisje RF CISPR 11   Grupa 1

Emisje RF CISPR 11   Klasa  B

Emisje harmoniczne 

IEC 61000-3-2
Nie stosuje siê

Wahania napiêcia, emisje 

drgañ IEC 61000-3-3 
Nie stosuje siê

Tabela 2

INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOŒCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
To urz¹dzenie jest zgodne z wymaganiami EMC zawartymi w miêdzynarodowej normie IEC 60601-1-2. Wymagania s¹ spe³nione 

w warunkach opisanych w poni¿szej tabeli. Urz¹dzenie to jest elektrycznym urz¹dzeniem medycznym, które podlega specjalnym 

œrodkom ostro¿noœci odnoœnie zgodnoœci elektromagnetycznej, które musz¹ zostaæ zawarte w instrukcji u¿ycia. Przenoœne i ruchome 

urz¹dzenia komunikacyjne HF mog¹ zaburzyæ dzia³anie tego produktu. U¿ytkowanie tego urz¹dzenia z niezatwierdzonymi akcesoriami 

mo¿e mieæ negatywne skutki i wp³yn¹æ na zgodnoœæ elektromagnetyczn¹. To urz¹dzenie nie powinno byæ u¿ytkowane w pobli¿u ani 

pomiêdzy innym sprzêtem elektrycznym.

Tabela 1

Wskazówki i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne

Wskazówki i deklaracja producenta - odpornoœæ elektromagnetyczna

Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytkowania w œrodowisku elektromagnetycznym opisanym poni¿ej.

  Nabywca lub u¿ytkownik powinien zadbaæ, aby u¿ytkowanie mia³o miejsce w opisanych warunkach.

Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytkowania w œrodowisku elektromagnetycznym opisanym poni¿ej. 

Nabywca lub u¿ytkownik powinien zadbaæ, aby u¿ytkowanie mia³o miejsce w opisanych warunkach.

Otoczenie elektromagnetyczne - wytyczne

Otoczenie elektromagnetyczne - 

wytyczne

Pod³oga powinna byæ drewniana, betonowa lub z 

p³ytek ceramicznych. Je¿eli pod³oga pokryta jest 

materia³ami syntetycznymi wzglêdna wilgotnoœæ 

powinna wynosiæ przynajmniej 30%.

Pola magnetyczne o czêstotliwoœci sieci 

elektroenergetycznej powinny byæ typowe dla 

œrodowiska komercyjnego lub szpitalnego.

To urz¹dzenie u¿ywa energii RF jedynie do swoich funkcji wewnêtrznych, 

dlatego jej emisje s¹ bardzo niskie i nie powinny powodowaæ interferencji 

w sprzêcie elektronicznym, znajduj¹cym siê w jego pobli¿u.

To urz¹dzenie nadaje siê do u¿ytkowania we wszystkich budynkach, 

³¹cznie z mieszkalnymi, oraz tymi, które s¹ pod³¹czone bezpoœrednio do 

publicznej sieci niskiego napiêcia, zasilaj¹cej budynki przeznaczone do 

celów mieszkalnych.



Wskazówki i deklaracja producenta - odpornoœæ elektromagnetyczna

Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytkowania w œrodowisku elektromagnetycznym opisanym poni¿ej.

Nabywca lub u¿ytkownik powinien zadbaæ, aby u¿ytkowanie mia³o miejsce w opisanych warunkach.

Test odpornoœci
Poziom testowy 

IEC 60601

80 MHz do 800 MHz

Poziom 

zgodnoœci
Otoczenie elektromagnetyczne - wytyczne

Przenoœny oraz ruchomy sprzêt komunikacyjny RF nie powinien byæ 

u¿ywany bli¿ej ¿adnej z czêœci urz¹dzenia, w tym równie¿ 

przewodów, ni¿ wynosi rekomendowana odleg³oœæ obliczona z 

równania odnosz¹cego siê do czêstotliwoœci nadajnika.

Zalecana odleg³oœæ

80 MHz do 800 MHz

800 MHz do 2,5 GHz

gdzie "P" oznacza maksymaln¹ moc wyjœciow¹ nadajnika w watach 

(W) wed³ug producenta nadajnika, a "d" oznacza zalecan¹ odleg³oœæ 

w metrach (m). 

Moc pola w odniesieniu do sta³ych nadajników RF, okreœlona 

poprzez badanie obszaru, powinna wynosiæ mniej ni¿ poziom 

zgodnoœci w ka¿dym zakresie. 

W pobli¿u sprzêtu oznaczonego nastêpuj¹cym 

symbolem mog¹ wyst¹piæ zak³ócenia:

Tabela 3

Zalecana odleg³oœæ pomiêdzy przenoœnym i ruchomym sprzêtem komunikacyjnym RF, a tym urz¹dzeniem:

To urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ytkowania w œrodowisku elektromagnetycznym, w którym zaburzenia promieniowania 

s¹ kontrolowane. Nabywca lub u¿ytkownik urz¹dzenia mo¿e pomóc w zapobieganiu zak³óceniom elektromagnetycznym 

utrzymuj¹c minimaln¹ odleg³oœæ miêdzy przenoœnymi i ruchomymi urz¹dzeniami do komunikacji RF (nadajnikami) a 

urz¹dzeniem, w sposób zalecany poni¿ej, zgodnie z maksymaln¹ moc¹ wyjœciow¹ urz¹dzeñ do komunikacji. 

Dla nadajników, dla których znamionowa moc wyjœciowa nie zosta³a uwzglêdniona powy¿ej, zalecan¹ odleg³oœæ "d" w metrach 

(m), mo¿na obliczyæ przy pomocy równania, stosowanego w odniesieniu do czêstotliwoœci nadajnika, gdzie P oznacza 

maksymaln¹ moc wyjœciow¹ nadajnika w watach (W), wed³ug producenta nadajnika.

UWAGA 1: Przy zakresie 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odleg³oœæ separacji dla zakresu wy¿szych czêstotliwoœci.

UWAGA 2: Niniejsze wskazówki mog¹ nie mieæ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacjê elektromagnetyczn¹ 

wp³yw ma absorpcja i odbicie ze strony konstrukcji, obiektów i ludzi.

Znamionowa 

maksymalna moc 

wyjœciowa nadajnika 

(W)

0.01 0,12 0,23

0.1 0,38 0,73

1 1,2 2.3

10 3,8 7.3

100 12 23

Zaburzenia 

przewodzone 

indukowane przez pola  

o czêstotliwoœci 

radiowej 

IEC 61000-4-6

Pole 

elektromagnetyczne o 

czêstotliwoœci radiowej 

IEC 61000-4-3

Odleg³oœæ zgodnie z czêstotliwoœci¹ nadajnika

80 MHz do 800 MHz

3 Vrms 

150 kHz do 80 MHz

3 V/m 

80 MHz do 2.5 GHz

Nie stosuje siê

3 V/m
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