®
Guia e Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas
Mandaus II deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo.
O cliente ou usuário do Mandaus II deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.
Teste de Emissão

Ambiente Eletromagnético - Orientação

Conformidade

CISPR 11 – Emissão de
Radiofrequência (RF)

Grupo1

Mandaus II só usa energia de RF para seu funcionamento interno. Por esta
razão, as emissões RF são muito baixas e é improvável que causem
interferências em equipamentos eletrônicos próximos.

CISPR 11 – Emissão de
Radiofrequência (RF)

Classe B

IEC 61000-3-2 – Emissões
Harmônicas

Não aplicável

Mandaus II é adequado para utilização em qualquer estabelecimento,
incluindo o ambiente doméstico e locais ligados diretamente à rede pública
de baixa tensão que fornece energia para fins domésticos.

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

Não aplicável

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética
Mandaus II deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo.
O cliente ou usuário do Mandaus II deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente
Teste de Imunidade
IEC 61000-4-2 Descarga
Eletrostática (ESD)

Nível de teste IEC 60601
± 6 kV contato
± 8 kV ar

Nível de Conformidade

Ambiente Eletromagnético - Guia

± 6 kV contato
± 8 kV ar

O piso deve ser de madeira, cimento ou azulejo. Se o
piso for coberto por material sintético, a umidade
relativa deve ser no mínimo de 30%.

IEC 61000-4-4 ± 2kV para linhas de corrente
Disparos Transitórios elétrica
Elétricos Rápidos
± 1kV para linhas de entrada/saída

Não aplicável
Não aplicável

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

IEC 61000-4-5 Surtos de Tensão

± 1kV linha(s) para linha(s)
± 2kV linha(s) para terra

Não aplicável
Não aplicável

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

IEC 61000-4-11 Quedas, Curtas
Interrupções e
Variações de Tensão
nas linhas de entrada
de corrente elétrica

<5% UT(>95% de queda em UT)
para 0,5 ciclo
40% UT(60% de queda em UT)
para 5 ciclos
70% UT(30% de queda em UT)
para 25 ciclos
<5% UT(>95% de queda em UT)
para 5 seg

Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável
Não aplicável

A qualidade da corrente elétrica deverá ser semelhante
à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o
usuário de Mandaus II necessitar de um funcionamento
contínuo durante as interrupções na corrente de
alimentação, recomenda-se que Mandaus II seja
alimentado por uma fonte de alimentação contínua
ou por bateria.

3 A/m

Os campos magnéticos da frequência da corrente
devem estar a níveis característicos de uma localização
típica de um ambiente comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-8
3 A/m
Campo Magnético da
Frequência da
Corrente (50/60 Hz)

NOTA: UT é a tensão da rede elétrica CA antes da aplicação do nível de teste.

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética
Mandaus II deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos especificados abaixo.
O cliente ou usuário do Mandaus II deve assegurar que o equipamento é utilizado conforme o ambiente.

Não aplicável
3 V/m

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, determinadas por
uma inspeção eletromagnética deverá ser menor que o nível de
conformidade para cada
Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:

NOTA1: A 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a maior faixa de frequência.
NOTA2: Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a. A intensidade de campo a partir 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 teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores RF fixos, uma inspeção
eletromagnética deverá ser considerada. Se a intensidade do campo magnético no local em que Mandaus II for utilizado ultrapassar
o nível de confomidade de RF aplicável mencionado acima, deverá ser observado se Mandaus II está funcionando normalmente.
Se um desempenho anormal for observado, poderá ser necessário tomar medidas adicionais, como redirecionar ou alterar a posição
de Mandaus II.
b. Acima da faixa de frequência 150 kHz a 80 MHz, a intensidade do campo deverá ser menor que 3 V/m.
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3 V/m
80MHz a 2,5 GHz

BR IMP

IEC 61000-4-3
RF Radiada

Ambiente Eletromagnético - Guia
Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem
ser utilizados a uma distância de qualquer parte do Mandaus II,
incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a
partir da equação aplicável à frequência do transmissor.
Afastamento recomendado:
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IEC 61000-4-6 3 Vrms
RF Transmitida 150 KHz a 80 MHz

Nível de
Conformidade

Suporte Técnico
suporte@macrosul.com
http:// www.macrosul.net
(41) 2102-8344

Nível de teste
IEC 60601

Serviço de Atendimento ao Cliente
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(41) 2102-8344

Teste de
Imunidade

