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Guia e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Electromagnéticas

Português

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e de
ser instalado e colocado a funcionar em conformidade com a informação referente à CEM contida neste documento.
Presentemente, esta declaração aplica-se aos seguintes dispositivos ResMed:
• AirMiniTM

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o
utilizador do dispositivo deverá assegurar-se de que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento interno. Por esta razão, as
emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamento electrónico
próximo.

Emissões RF (radiofrequência) CISPR 11

Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências e locais ligados
directamente à rede pública de baixa tensão que fornece energia para fins domésticos.

Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões com
tremulação CEI 61000-3-3

Em conformidade

AVISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento. Se for necessário
utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento, deve verificar-se o correcto
funcionamento do mesmo com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios (por exemplo, humidificadores) para além daqueles especificados para
o dispositivo. Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.Guia
e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

AirMini™
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Diretriz e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o utilizador
do dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Descarga electrostática
(ESD) CEI 61000-4-2

± 8 kV contacto
± 15 kV ar

O chão deverá ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o chão se encontrar coberto com um material
sintético, a humidade relativa deverá ser de pelo menos 30%.

Disparo/transitório
eléctrico rápido
CEI 61000-4-4

± 2 kV

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,
pequenas interrupções e
flutuações de tensão em
linhas de alimentação
CEI 61000-4-11

100 V

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo necessitar de um funcionamento contínuo durante as interrupções na corrente
de alimentação, recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação contínua para fornecer energia ao
dispositivo.

Campo magnético de
frequência da corrente
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

30 A/m

Os campos magnéticos de frequência da corrente deverão encontrar-se a níveis característicos de uma
localização típica num ambiente comercial ou hospitalar.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

10 Vrms
150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
CEI 61000-4-3

9 V/m a 85 V/m a frequências
de até 5.785 GHz

O AirMini encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
de acordo com a IEC 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. Equipamentos
de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados a uma distância de qualquer parte da
máquina (incluindo cabos) menor do que o afastamento recomendado de 10 cm. O AirMini foi desenvolvido
para atender aos padrões de EMC. No entanto, se você suspeitar que o desempenho da máquina (p. ex.,
pressão ou fluxo) é afetado por outro equipamento, afaste a máquina da possível causa de interferência.
O AirMini está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC e com os padrões de isenção de licença
RSS Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: Esta máquina não pode
causar interferência prejudicial e deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que
possa causar funcionamento indesejado.
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121
Informações adicionais relacionadas às normas da FCC e compatibilidade IC para esta máquina podem ser
encontradas em www.resmed.com/downloads/devices.

± 1 kV para linhas de entrada/
saída

240 V

AirMini™

2

Air10™ Série

Guia e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Electromagnéticas

Português

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e de
ser instalado e colocado a funcionar em conformidade com a informação referente à CEM contida neste documento.
Presentemente, esta declaração aplica-se aos seguintes dispositivos ResMed:
• Air10™ Série

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o
utilizador do dispositivo deverá assegurar-se de que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento interno. Por esta razão, as
emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamento electrónico
próximo.

Emissões RF (radiofrequência) CISPR 11

Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências e locais ligados
directamente à rede pública de baixa tensão que fornece energia para fins domésticos.

Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões com
tremulação CEI 61000-3-3

Em conformidade

AVISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento. Se for necessário
utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento, deve verificar-se o correcto
funcionamento do mesmo com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios (por exemplo, humidificadores) para além daqueles especificados
para o dispositivo. Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.
Guia e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

Air10™ Série
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Diretriz e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o utilizador
do dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste
CEI 60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Descarga electrostática
(ESD) CEI 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

± 8 kV contacto
± 15 kV ar

O chão deverá ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o chão se
encontrar coberto com um material sintético, a humidade relativa
deverá ser de pelo menos 30%.

Disparo/transitório
eléctrico rápido
CEI 61000-4-4

± 2 kV para linhas de corrente
eléctrica
± 1 kV para linhas de entrada/
saída

± 2 kV

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,
pequenas interrupções e
flutuações de tensão em
linhas de alimentação
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 0,5 de um ciclo

100 V

40% Ut (60% de queda em Ut)
durante 5 ciclos

240 V

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo necessitar de um funcionamento contínuo
durante as interrupções na corrente de alimentação, recomenda-se a
utilização de uma fonte de alimentação contínua para fornecer energia
ao dispositivo.

± 1 kV para linhas de entrada/
saída

70% Ut (30% de queda em Ut)
durante 25 ciclos
<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 5 segundos
Campo magnético de
frequência da corrente
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

30 A/m

Os campos magnéticos de frequência da corrente deverão encontrarse a níveis característicos de uma localização típica num ambiente
comercial ou hospitalar.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

O equipamento de comunicações RF portáteis e móveis não deverá ser
utilizado a uma distância do dispositivo (incluindo os cabos) menor que
a distância de separação recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.

Distância de separação recomendada
d = 0,35 √P

d = 0,35 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 0,70 √P 800 MHz a 2,5 GHz
onde “P” é a potência máxima de saída do transmissor em Watts
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e “d” é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo proveniente de transmissores RF fixos,
determinada por uma inspecção electromagnética da instalação,a
deverá ser menor do que o nível de conformidade para cada gama de
frequência.b
Poderão ocorrer interferências na proximidade de equipamento marcado
com o seguinte símbolo:
a A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fio), rádios móveis
terrestres, rádio amador, emissões de radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser prevista com exactidão. Para avaliar o ambiente
electromagnético causado por transmissores RF fixos, deverá ser realizada uma inspecção ao local. Se o valor da intensidade de campo
no local onde o dispositivo está a ser utilizado exceder o nível de conformidade RF aplicável mencionado acima, dever-se-á verificar o
funcionamento adequado do dispositivo. Se se observar um desempenho fora do normal, poderá ser necessário tomar medidas adicionais,
tais como alterar a posição ou o local de instalação do dispositivo.
b Na gama de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.

Notas:
• Ut é a voltagem da corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações
RF portáteis e móveis e o dispositivo

Air10™ Série
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Afastamentos recomendados entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis e o dispositivo
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados num ambiente onde as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente
ou o utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas mantendo a distância mínima entre os
equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, tal como é recomendado abaixo, de
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
Potência máxima nominal de
saída do transmissor (W)

150 kHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800MHz to 2,5 GHz

d = 0,35 √P

d = 0,35 √P

d = 0,7 √P

0,01

0,035

0,035

0,070

0,1

0,11

0,11

0,22

1

0,35

0,35

0,70

10

1,1

1,1

2,2

100

3,5

3,5

7,0

Para transmissores cuja potência máxima nominal de saída não é indicada acima, a distância (d) de separação recomendada em
metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência máxima de
saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

Air10™ Série
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S9™ Series | Lumis™ Tx

Guia e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Electromagnéticas

Português

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e de
ser instalado e colocado a funcionar em conformidade com a informação referente à CEM contida neste documento.
Presentemente, esta declaração aplica-se aos seguintes dispositivos ResMed:
• Série S9™ (com ou sem H5i e ClimateLine).
• Lumis™ Tx.

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o
utilizador do dispositivo deverá assegurar-se de que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento interno. Por esta razão, as
emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamento electrónico
próximo.

Emissões RF (radiofrequência) CISPR 11
com ou sem adaptador USB
com ou sem adaptador para Oxímetro

Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências e locais ligados
directamente à rede pública de baixa tensão que fornece energia para fins domésticos.

Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2
com ou sem adaptador USB
com ou sem adaptador para Oxímetro

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões com
tremulação CEI 61000-3-3
com ou sem adaptador USB
com ou sem adaptador para Oxímetro

Em conformidade

AVISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento. Se for necessário
utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento, deve verificar-se o correcto
funcionamento do mesmo com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios (por exemplo, humidificadores) para além daqueles especificados
para o dispositivo. Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.
Guia e declaração do fabricante – imunidade electromagnética

S9™ Series | Lumis™ Tx
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Diretriz e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o utilizador
do dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste
CEI 60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Descarga electrostática
(ESD) CEI 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

O chão deverá ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o chão se
encontrar coberto com um material sintético, a humidade relativa
deverá ser de pelo menos 30%.

Disparo/transitório
eléctrico rápido
CEI 61000-4-4

± 2 kV para linhas de corrente
eléctrica
± 1 kV para linhas de entrada/
saída

± 2 kV

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,
pequenas interrupções e
flutuações de tensão em
linhas de alimentação
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 0,5 de um ciclo

<12 V (>95% de queda em 240
V) durante 0,5 de um ciclo

40% Ut (60% de queda em Ut)
durante 5 ciclos

96 V (60% de queda em 240 V)
durante 5 ciclos

70% Ut (30% de queda em Ut)
durante 25 ciclos

168 V (30% de queda em 240
V) durante 25 ciclos

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo necessitar de um funcionamento contínuo
durante as interrupções na corrente de alimentação, recomenda-se a
utilização de uma fonte de alimentação contínua para fornecer energia
ao dispositivo.

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 5 segundos

<12 V (>95% de queda em 240
V) durante 5 segundos

Campo magnético de
frequência da corrente
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos de frequência da corrente deverão encontrarse a níveis característicos de uma localização típica num ambiente
comercial ou hospitalar.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

RF irradiada
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz

10 V/m
80 MHz to 2,5 GHz

O equipamento de comunicações RF portáteis e móveis não deverá ser
utilizado a uma distância do dispositivo (incluindo os cabos) menor que
a distância de separação recomendada, calculada a partir da equação
aplicável à frequência do transmissor.

Não aplicável

Distância de separação recomendada
d = 1,17 √P
d = 0,35 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 0,70 √P 800 MHz a 2,5 GHz
onde “P” é a potência máxima de saída do transmissor em Watts
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e “d” é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo proveniente de transmissores RF fixos,
determinada por uma inspecção electromagnética da instalação,a
deverá ser menor do que o nível de conformidade para cada gama de
frequência.b
Poderão ocorrer interferências na proximidade de equipamento marcado
com o seguinte símbolo:

a A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fio), rádios móveis
terrestres, rádio amador, emissões de radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser prevista com exactidão. Para avaliar o ambiente
electromagnético causado por transmissores RF fixos, deverá ser realizada uma inspecção ao local. Se o valor da intensidade de campo
no local onde o dispositivo está a ser utilizado exceder o nível de conformidade RF aplicável mencionado acima, dever-se-á verificar o
funcionamento adequado do dispositivo. Se se observar um desempenho fora do normal, poderá ser necessário tomar medidas adicionais,
tais como alterar a posição ou o local de instalação do dispositivo.
b Na gama de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.

Notas:
• Ut é a voltagem da corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

S9™ Series | Lumis™ Tx
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Afastamentos recomendados entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis e o dispositivo
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados num ambiente onde as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente
ou o utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas mantendo a distância mínima entre os
equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, tal como é recomendado abaixo, de
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
Potência máxima nominal de saída
do transmissor (W)

150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz a 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

Para transmissores cuja potência máxima nominal de saída não é indicada acima, a distância (d) de separação recomendada em
metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência máxima de
saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.

S9™ Series | Lumis™ Tx
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Stellar™

Guia e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Electromagnéticas

Português

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e de
ser instalado e colocado a funcionar em conformidade com a informação referente à CEM contida neste documento.
Presentemente, esta declaração aplica-se aos seguintes dispositivos ResMed:
• StellarTM

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado em seguida. O cliente ou o utilizador do
dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra num ambiente com essas características.
Teste de emissões

Adesão

Ambiente electromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento
interno. Por esta razão, as emissões de RF são muito baixas e é improvável
que causem interferência em equipamento electrónico na sua proximidade.

Emissões de RF (radiofrequência) CISPR 11

Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo
residências e locais ligados directamente à rede pública de baixa tensão
que fornece energia para fins domésticos.

Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões com tremulação
CEI 61000-3-3

Em conformidade

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e também necessita de ser instalado e colocado a
funcionar de acordo com a informação referente à CEM contida neste documento.

VISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento. Se for necessário
utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento, deve verificar-se o correcto
funcionamento do mesmo com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios (por ex., humidificadores) diferentes dos especificados neste manual.
Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.
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Guia e declaração do fabricante - imunidade electromagnética
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente electromagnético especificado em seguida. O cliente ou o utilizador do
dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra num ambiente com essas características.
Teste de imunidade

Nível de teste CEI 60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Descarga electrostática (ESD)
CEI 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

O chão deverá ser de madeira, cimento ou tijoleira. Se
o chão se encontrar coberto com um material sintético,
a humidade relativa deverá ser de pelo menos 30%.

Eléctrico rápido
disparo/transitório
CEI 61000-4-4

± 2 kV para linhas de fonte de
alimentação
± 1 kV para linhas de entrada/saída

± 2 kV

A qualidade da rede eléctrica deverá ser semelhante à
de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da rede eléctrica deverá ser semelhante à
de um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão, pequenas
interrupções e flutuações de
tensão em linhas de entrada
da fonte de alimentação
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 0,5 de um ciclo
40% Ut (60% de queda em Ut)
durante 5 ciclos
70% Ut (30% de queda em Ut)
durante 25 ciclos
<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 5 segundos

<12 V (>95% de queda em 240 V)
durante 0,5 de um ciclo
96 V (60% de queda em 240 V)
durante 5 ciclos
168 V (30% de queda em 240 V)
durante 25 ciclos
<12 V (>95% de queda em 240 V)
durante 5 segundos

A qualidade da rede eléctrica deverá ser semelhante à
de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo necessitar de um
funcionamento contínuo durante as interrupções na
rede eléctrica, recomenda-se a utilização de uma fonte
de alimentação contínua para fornecer energia ao
dispositivo.

Frequência da corrente
Campo magnético
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de tensão
deverão encontrar-se a níveis característicos de
uma localização típica num ambiente comercial ou
hospitalar típico.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

RF irradiada
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

Os equipamentos de comunicações RF portáteis e
móveis não devem ser utilizados a uma distância do
dispositivo (incluindo os cabos) menor que a distância
de separação recomendada, calculada a partir da
equação aplicável à frequência do transmissor.

±1 kV

Distância de separação recomendada:
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,33 √P 800 MHz a 2,5 GHz
onde ‘P’ é a potência máxima de saída do transmissor
em Watts (W) de acordo com o fabricante do
transmissor e ‘d’ é a distância de separação
recomendada em metros (m).
A intensidade do campo proveniente de transmissores
de RF fixos, determinada por uma inspecção
electromagnética do locala, deverá ser menor do que o
nível de conformidade para cada gama de frequência.b
Poderão ocorrer interferências na proximidade de
equipamento marcado com o seguinte símbolo:

Notas:
• Ut é a voltagem da corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
a

A intensidade do campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fio), rádios móveis terrestres, rádio amador, emissões de
radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser, em teoria, prevista com exactidão. Para avaliar o ambiente electromagnético causado por transmissores fixos RF, deverá
ser realizada uma inspecção electromagnética ao local. Se o valor da intensidade de campo no local onde o dispositivo está a ser utilizado exceder o nível de conformidade
RF aplicável mencionado acima, dever-se-á verificar o funcionamento adequado do dispositivo. Caso se observe um desempenho fora do normal, poderá ser necessário
tomar medidas adicionais, tais como alterar a posição ou o local de instalação do dispositivo.
b No intervalo de frequências entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser inferior a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações RF
portáteis e móveis e o dispositivo
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente onde as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente ou
o utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas mantendo a distância mínima entre os
equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, tal como é recomendado abaixo, de
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
Potência máxima nominal de
saída do transmissor (W)

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 1,17 √P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,70

3,70

7,37

100

11,70

11,70

23,30

Para transmissores cuja potência máxima de saída não é indicada acima, a distância (d) de separação recomendada em metros
(m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência máxima de saída do
transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
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VPAP™ Tx

Diretriz e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Eletromagnéticas

Português

O equipamento médico elétrico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e
também precisa ser instalado e ligado de acordo com as informações referentes a EMC contidas neste documento.
Esta declaração se aplica atualmente ao seguinte dispositivo ResMed:
• VPAP Tx.

Diretriz e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
Este dispositivo deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do dispositivo deve
se certificar de que o sistema será utilizado somente neste ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético – diretriz

Emissões de RF CISPR11

Grupo 1

O dispositivo usa energia de radio-frequência apenas para seu funcionamento interno.
Por essa razão, as emissões de RF são muito baixas e é pouco provável que provoquem
interferências em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissões de RF CISPR11

Classe A

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências e locais
ligados diretamente à rede pública de baixa tensão que gera energia para fins domésticos.

com TxLink
Emissões harmônicas
CEI 61000-3-2

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões de cintilação (flicker)
CEI 61000-3-3

Em conformidade

* Classe A para todas as configurações de sistema.
A Classe A é adequada para todas as instalações, com exceção de residências e locais diretamente conectados à rede pública de baixa
tensão que fornece energia para fins domésticos.

AVISO
• O dispositivo não deve ser utilizado ao lado nem sobre ou debaixo de outro equipamento. Se for necessário utilizá-lo
de uma ou outra forma, verifique o correto funcionamento do aparelho no tipo de configuração utilizado.
• Não é recomendável a utilização de acessórios não especificados para o dispositivo. Isso pode acarretar mais
emissões ou menor imunidade do dispositivo.

VPAP™ Tx
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Diretriz e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética
Estes dispositivos foram projetados para uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do
dispositivo deve se certificar de que o sistema será utilizado somente neste ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste
CEI 60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético – diretriz

Descarga eletrostática
(ESD) CEI 61000-4-2

± 6 kV contato
± 8 kV ar

± 6 kV contato
± 8 kV ar

O piso deve ser de madeira, cimento ou cerâmico. Se o chão se
encontrar coberto por material sintético, a umidade relativa deverá ser
de, pelo menos, 30%.

Surto/transiente elétrico
rápido CEI 61000-4-4

± 2 kV para linhas do
fornecimento de energia
± 1 kV para linhas de entrada/
saída

± 2 kV
Não se aplica

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser equiparável à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser equiparável à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,
pequenas interrupções e
flutuações de tensão nas
linhas de alimentação
CEI 61000-4-11

40% Ut (60% de queda em Ut)
para 5 ciclos

Sem efeito

70% Ut (30% de queda em Ut)
para 25 ciclos

Sem efeito

A qualidade da energia da rede elétrica deve ser equiparável à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o usuário do dispositivo precisar manter o dispositivo em operação
durante cortes no fornecimento de energia, recomenda-se que o
dispositivo seja alimentado por fonte não interrompível.

Campo magnético da
frequência da corrente
(50 / 60Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência da corrente devem se situar a
níveis próprios de uma localização típica em um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
CEI 61000-4-3

10 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

30 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser
utilizados a uma distância do dispositivo (incluindo cabos) menor que
o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à
frequência do transmissor.

Afastamento recomendado
d = 1,17 √P
d = 0,12 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 0,23 √P 800 MHz a 2,5 GHz
Onde “P” é a potência nominal máxima de saída do transmissor
em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e “d” é o
afastamento recomendado em metros (m).
A intensidade de campo de transmissores RF fixos, determinada por uma
inspeção eletromagnética da instalaçãoa, deverá ser menor do que o
nível de conformidade para cada faixa de frequência.b
Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a equipamentos
marcados com o seguinte símbolo:

a A intensidade de campo de transmissores fixos como, por exemplo, estações base para telefones por ondas de rádio (celulares/sem
fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissões de radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser prevista com exatidão.
Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores RF fixos, deverá ser considerada uma inspeção eletromagnética da
instalação. Se a intensidade de campo medida no local onde o dispositivo está em uso ultrapassar o nível de conformidade de RF aplicável
mencionado acima, verifique se o dispositivo funciona normalmente. Se for observado um desempenho anormal, poderá ser necessário
tomar medidas adicionais, como redirecionar ou alterar a posição do dispositivo.
b Na faixa de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 3 V/m.

Notas:
• Ut é a tensão da rede elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior faixa de frequência.
• Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.

VPAP™ Tx
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Afastamentos recomendados entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e
móveis e o dispositivo
Esses dispositivos devem ser utilizados em um ambiente onde as perturbações de RF irradiadas sejam controladas. O
cliente ou usuário do dispositivo pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os
equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo como é recomendado abaixo, de
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.
Afastamento de acordo com a frequência do transmissor (m)
Potência nominal máxima de
saída do transmissor (W)

150 kHz a 80 MHz
d = 1,17 √P

80 MHz a 800 MHz
d = 0,12 √P

800 MHz a 2,5 GHz
d = 0,23 √P

0,01

0,12

0,012

0,023

0,1

0,37

0,037

0,074

1

1,2

0,12

0,23

10

3,7

0,37

0,74

100

12

1,2

2,3

Para transmissores com potência nominal máxima de saída não listada acima, o afastamento d recomendado em metros (m)
pode ser determinado através da equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência nominal máxima de saída
do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável o afastamento para a maior faixa de frequência.
• Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.

VPAP™ Tx
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ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air

Diretriz e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Eletromagnéticas

Português

O equipamento médico elétrico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Eletromagnética (EMC) e
também precisa ser instalado e ligado de acordo com as informações referentes a EMC contidas neste documento.
Esta declaração se aplica atualmente aos seguintes dispositivos ResMed:
• ApneaLinkTM
• ApneaLinkTM Plus
• ApneaLinkTM Air

Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado em seguida. O cliente ou o usuário do
dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontre num ambiente com essas características.
Teste de emissões

Adesão

Ambiente eletromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência)
CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento interno.
Por esta razão, as emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem
interferência em equipamento eletrônico próximo.

Emissões de RF (radiofrequência)
CISPR 11

Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências
e locais ligados diretamente à rede pública de baixa tensão que fornece energia
para fins domésticos.

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e também necessita de ser instalado e colocado a
funcionar de acordo com a informação referente à CEM contida neste documento.

AVISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, abaixo ou próximo a outro equipamento. Se for necessário utilizar o
dispositivo em cima, abaixo ou próximo a outro equipamento, deve-se verificar o correto funcionamento do mesmo
com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios diferentes dos especificados no manual. Estes poderão resultar num
aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.

ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air
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Guia e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado em seguida. O cliente ou o usuário do
dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontre num ambiente com essas características.
Teste de imunidade

Nível de teste CEI 60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético – guia

Descarga eletrostática (ESD)
CEI 61000-4-2

± 6 kV contato
± 8 kV ar

± 6 kV contato
± 8 kV ar

O piso deverá ser de madeira, cimento ou piso cerâmico. Se o
piso estiver coberto com um material sintético, a umidade relativa
deverá ser de pelo menos 30%.

Campo magnético da frequência
de tensão (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência de tensão deverão encontrarse em níveis característicos de uma localização típica de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

Os equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis não
devem ser utilizados a uma distância do dispositivo (incluindo os
cabos) menor que a distância de separação recomendada, calculada
a partir da equação aplicável à frequência do transmissor.

RF irradiada
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m

Distância de separação recomendada:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz
onde “P” é a potência máxima de saída do transmissor em Watts
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e “d” é a distância
de separação recomendada em metros (m).
A intensidade do campo proveniente de transmissores de RF fixos,
determinada por uma inspecção eletromagnética do local,a deverá
ser menor do que o nível de conformidade para cada gama de
frequência.b
Poderão ocorrer interferências na proximidade de equipamento
marcado com o seguinte símbolo:

Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior gama de frequência.
• Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
a

b

A intensidade do campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fio), rádios móveis terrestres, rádio amador, emissões de
radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser, em teoria, prevista com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores fixos RF, deverá
ser realizada uma inspecção eletromagnética no local. Se o valor da intensidade de campo no local onde o dispositivo está sendo utilizado exceder o nível de conformidade
RF aplicável mencionado acima, dever-se verificar o funcionamento adequado do dispositivo. Caso se observe um desempenho fora do normal, poderá ser necessário tomar
medidas adicionais, tais como alterar a posição ou o local de instalação do dispositivo.
No intervalo de frequências entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser inferior a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações RF
portáteis e móveis e o dispositivo
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente onde as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente ou o
usuário do dispositivo pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo a distância mínima entre os equipamentos
de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, tal como é recomendado abaixo, de acordo com a
potência máxima de saída do equipamento de comunicação.
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
Potência máxima nominal de
saída do transmissor (W)

150 kHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800MHz to 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 1,17 P

d = 2,33 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Para transmissores cuja potência máxima de saída não é indicada acima, a distância (d) de separação recomendada em metros
(m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência máxima de saída do
transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a maior gama de frequência.
• Estas diretrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
• Como o ApneaLinkTM Air não possui desempenho essencial, todos os testes de imunidade do ApneaLinkTM Air foram
executados durante o modo de gravação e durante o modo de comunicação USB.

ApneaLink™ | ApneaLink™ Plus | ApneaLink™ Air
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S8™ & S8 Series II | VPAP™ Series III

Guia e Declaração do Fabricante
Imunidade e Emissões Electromagnéticas

Português

O equipamento eléctrico médico necessita de precauções especiais relativas à Compatibilidade Electromagnética (CEM) e de
ser instalado e colocado a funcionar em conformidade com a informação referente à CEM contida neste documento.
Presentemente, esta declaração aplica-se aos seguintes dispositivos ResMed:
• S8™ e S8 Série II
• Série VPAP™ III.

Guia e declaração do fabricante – emissões electromagnéticas
Estes dispositivos destinam-se a serem utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o
utilizador do dispositivo deverá assegurar-se de que este é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11

Grupo 1

O dispositivo só usa energia de radiofrequência para o seu funcionamento interno. Por esta razão, as
emissões RF são muito baixas e é improvável que causem interferências em equipamento electrónico
próximo.

Emissões RF (radiofrequência) CISPR11
com adaptador de série
com adaptador USB

Classe B
Classe B*
Classe B

O dispositivo é adequado para utilização em todos os locais, incluindo residências e locais ligados
directamente à rede pública de baixa tensão que fornece energia para fins domésticos.

Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2

Classe A

Flutuações na tensão/Emissões com
tremulação CEI 61000-3-3

Em conformidade

* A Classe B é adequada para todas as configurações de sistema excepto quando é usado um adaptador de série para ligar o dispositivo a um
PC, sendo que em tal caso o sistema encontra-se em conformidade com a Classe A.
(Apenas a Série S8 II) A Classe B é adequada para todas as configurações de sistema excepto quando é usado um ResLink com oxímetro
ligado a um dispositivo da Série S8 II alimentado por um adaptador DC-12, sendo que em tal caso o sistema encontra-se em conformidade
com a Classe A.
A Classe A é adequada para todas as instalações, com a excepção de residências e locais ligados directamente à rede pública de baixa
tensão que fornece energia para fins domésticos.

VISO
• O dispositivo não deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento. Se for necessário
utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade de outro equipamento, deve verificar-se o correcto
funcionamento do mesmo com o tipo de configuração a ser usada.
• Não é recomendada a utilização de acessórios (por exemplo, humidificadores) para além daqueles especificados
para o dispositivo. Estes poderão resultar num aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do dispositivo.
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Guia e declaração do fabricante – imunidade electromagnética
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados nos ambientes electromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o utilizador
do dispositivo deverá assegurar-se de que este se encontra em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste
CEI 60601-1-2

Nível de conformidade

Ambiente electromagnético – guia

Descarga electrostática
(ESD) CEI 61000-4-2

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

± 6 kV contacto
± 8 kV ar

O chão deverá ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o chão se
encontrar coberto com um material sintético, a humidade relativa
deverá ser de pelo menos 30%.

Disparo/transitório
eléctrico rápido
CEI 61000-4-4

± 2 kV para linhas de corrente
eléctrica
± 1 kV para linhas de entrada/
saída

± 2 kV

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Sobretensão
CEI 61000-4-5

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

± 1 kV modo diferencial
± 2 kV modo comum

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Quedas de tensão,
pequenas interrupções e
flutuações de tensão em
linhas de alimentação
CEI 61000-4-11

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 0,5 de um ciclo

<12 V (>95% de queda em 240 V)
durante 0,5 de um ciclo

40% Ut (60% de queda em Ut)
durante 5 ciclos

96 V (60% de queda em 240 V)
durante 5 ciclos

70% Ut (30% de queda em Ut)
durante 25 ciclos

168 V (30% de queda em 240 V)
durante 25 ciclos

A qualidade da corrente eléctrica deverá ser semelhante à de um
ambiente comercial ou hospitalar típico.
Se o utilizador do dispositivo necessitar de um funcionamento
contínuo durante as interrupções na corrente de alimentação,
recomenda-se a utilização de uma fonte de alimentação contínua para
fornecer energia ao dispositivo.

<5% Ut (>95% de queda em Ut)
durante 5 segundos

<12 V (>95% de queda em 240 V)
durante 5 segundos

Campo magnético de
frequência da corrente
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Os campos magnéticos de frequência da corrente deverão encontrarse a níveis característicos de uma localização típica num ambiente
comercial ou hospitalar.

RF transmitida
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

10 Vrms
150 kHz to 80 MHz

RF irradiada
CEI 61000-4-3

10 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

10 V/m

O equipamento de comunicações RF portáteis e móveis não deverá
ser utilizado a uma distância do dispositivo (incluindo os cabos) menor
que a distância de separação recomendada, calculada a partir da
equação aplicável à frequência do transmissor.

Não aplicável

Distância de separação recomendada
d = 1,17 √P
d = 0,35 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 0,70 √P 800 MHz a 2,5 GHz
onde “P” é a potência máxima de saída do transmissor em Watts
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e “d” é a distância de
separação recomendada em metros (m).
A intensidade de campo proveniente de transmissores RF fixos,
determinada por uma inspecção electromagnética da instalação,a
deverá ser menor do que o nível de conformidade para cada gama de
frequência.b
Poderão ocorrer interferências na proximidade de equipamento
marcado com o seguinte símbolo:

a A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para radiotelefones (telemóveis/sem fio), rádios móveis
terrestres, rádio amador, emissões de radiodifusão (AM e FM) e televisão, não pode ser prevista com exactidão. Para avaliar o ambiente
electromagnético causado por transmissores RF fixos, deverá ser realizada uma inspecção ao local. Se o valor da intensidade de campo
no local onde o dispositivo está a ser utilizado exceder o nível de conformidade RF aplicável mencionado acima, dever-se-á verificar o
funcionamento adequado do dispositivo. Se se observar um desempenho fora do normal, poderá ser necessário tomar medidas adicionais,
tais como alterar a posição ou o local de instalação do dispositivo.
b Na gama de frequência entre 150 kHz e 80 MHz, a intensidade de campo deverá ser inferior a 10 V/m.

Notas:
• Ut é a voltagem da corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
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Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações RF
portáteis e móveis e o dispositivo
Estes dispositivos destinam-se a ser utilizados num ambiente onde as perturbações RF irradiadas são controladas. O cliente
ou o utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas mantendo a distância mínima entre os
equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo, tal como é recomendado abaixo, de
acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)
Potência máxima nominal de
saída do transmissor (W)

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 2,5 GHz

d = 1,17 √P

d = 0,35 √P

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

Para transmissores cuja potência máxima nominal de saída não é indicada acima, a distância (d) de separação recomendada em
metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde “P” é a potência máxima de
saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Notas:
• A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para a maior gama de frequência.
• Estas directrizes poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e
reflexão de estruturas, objectos e pessoas.
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