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Voorwoord 
Hartelijk dank dat u voor een HAAG-STREIT-instrumententafel heeft gekozen. Bij 
zorgvuldige naleving van de instructies in deze gebruiksaanwijzing garanderen wij u 
een betrouwbaar en probleemloos gebruik van ons product. 

Beoogd gebruiksdoel 
De instrumententafel HSM 901 dient als houder voor oogheelkundige instrumenten.

Contra-indicatie
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor onderzoeken met dit apparaat. Professi-
oneel inschattingsvermogen en voorzichtigheid zijn geboden.

WAARSCHUWING!
Lees de gebruiksaanwijzing van dit product vóór de inbedrijfstelling 
zorgvuldig door. Hierin staat belangrijke informatie over de veiligheid 
van gebruikers en patiënten.
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1. Veiligheid 
VERBODEN!
Als deze instructies niet in acht worden genomen, dient u rekening te 
houden met materiaalbeschadiging en gevaar voor zowel gebruikers 
als patiënt.

WAARSCHUWING!
Om een veilige bediening van de instrumententafel te kunnen garande-
ren en om gevaar voor gebruiker en patiënt te voorkomen, dienen de 
waarschuwingen strikt opgevolgd te worden.

AANWIJZING!
Belangrijke aanwijzingen. A.u.b. zorgvuldig lezen. 

1.1 Gebruiksbereik van de instrumententafels
De instrumententafel HSM 901 is bedoeld voor gebruik in dokterspraktijken, zieken-
huizen en vestigingen van optometristen en opticiens

1.2 Omgevingscondities
Transport: Temperatuur

Luchtdruk
Rel. luchtv.

van
van
van

–40°C
500 hPa
10%

tot
tot
tot

+70°C
1060 hPa
95%

Opslag: Temperatuur
Luchtdruk
Rel. luchtv.

van
van
van

–10°C
700 hPa 
10%

tot
tot
tot

+55°C
1060 hPa
95%

Gebruik: Temperatuur
Luchtdruk
Rel. luchtv.

van
van
van

+10°C
800 hPa 
30%

tot
tot
tot

+35°C
1060 hPa
90%

1.3 Verzending en uitpakken
• Voordat u de instrumententafel uitpakt, dient u te controleren of de verpakking 

sporen van onzorgvuldige behandeling of beschadigingen vertoont. Wanneer dit 
het geval is, dient u contact op te nemen met de transportonderneming die u de 
goederen heeft geleverd. Pak de instrumententafel in het bijzijn van een verte-
genwoordiger van de vervoerder uit. Maak een proces-verbaal op over de even-
tueel beschadigde onderdelen. Dit dient door uzelf en de vertegenwoordiger van 
de transportfirma ondertekend te worden.
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• Laat de instrumententafel voorafgaand aan het uitpakken enkele uren in de ver-
pakking zitten om condensvorming te voorkomen.

• Na het uitpakken dient men de instrumententafel op beschadigingen te controle-
ren. Retourneer defecte instrumententafels in een geschikte verpakking.

1.4 Waarschuwingen m.b.t. installatie 
VERBODEN!
• Gebruik elektrische instrumententafels nooit in explosiegevaarlijke 

omgevingen waar met vluchtige oplosmiddelen (alcohol, benzine, 
enz.) en brandbare narcosemiddelen wordt gewerkt.

WAARSCHUWING!
• Dit apparaat mag niet zonder toestemming van de fabrikant worden 

gewijzigd. 
• De installatie, reparaties en wijzigingen mogen alleen door daarvoor 

opgeleid deskundig personeel worden verricht. 
• Wanneer een apparaat van een andere fabrikant op de apparaat-

contactdoos (9) wordt aangesloten, moet dit werken conform de 
norm EN 60601-1.

• Stel het apparaat zodanig op dat de stekker op elk gewenst moment 
uit het stopcontact kan worden getrokken.

1.5 Bediening, omgeving
WAARSCHUWING!
Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, mag dit appa-
raat uitsluitend op een geaard stopcontact worden aangesloten.

AANWIJZING!
• Het apparaat wordt van het elektriciteitsnet gescheiden door de 

stekker uit het stopcontact te trekken. 
• Bediening dient uitsluitend door gekwalificeerd en getraind perso-

neel te geschieden. De training valt onder de verantwoordelijkheid 
van de exploitant. 

1.6 Desinfectie
AANWIJZING!
HAAG-STREIT-instrumententafels hoeven niet gedesinfecteerd te wor-
den.

Meer informatie over de reiniging staat in het hoofdstuk "Onderhoud".

1.7 Garantie en productaansprakelijkheid
• Het product moet worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 1. "Veiligheid". 

Ondeskundig gebruik kan tot beschadiging van het product leiden. Daardoor ver-
vallen alle garantieaanspraken.

• Wanneer een door ondeskundige behandeling beschadigd product in gebruik 
blijft, kan dit tot lichamelijk letsel leiden. De fabrikant is in dat geval niet aanspra-
kelijk.

1.8 Symbolen
Lees de gebruiksaanwijzing 
aandachtig door 

Algemene waarschuwing: 
lees de begeleidende docu-
mentatie

Europees  
conformiteitscertificaat

Aanwijzing afvalverwijdering
Zie hoofdstuk D. "Afvalver-
werking".

Trek de stekker uit het stop-
contact alvorens het apparaat 
te openen

Keurmerk van CSA  met ac-
ceptatie door de VS.

Producent Productiejaar

Wisselstroom Serienummer

HS-referentienummer

2. Inleiding
2.1 Overzicht
1. Tafelblad 'Workstation'
2. Tafelblad 'Imaging'
3. Tafelblad 'Standard'
4. Lade rechts
5. Lade links (zonder voedingsadapter)
6. Verstelgreep (type M) of wipscha-

kelaar (type E) – zie hoofdstuk "Be-
diening"

7. Bekleding 
8. Tafelvoetstuk
9. Apparaatcontactdoos voor aanslui-

ting apparaat
10. Typeplaatje
11. Zekeringen
12. Stroomkabel
13. Achterwielen met remmen
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montage/installatie van het apparaat
WAARSCHUWING!
Controleer: zijn de verbindingsstukken van de accessoires (schroefslui-
tingen, snelsluiting) geplaatst?

AANWIJZING!
De instrumententafel HSM 901 wordt gemonteerd geleverd.

4. Transport HSM 901
WAARSCHUWING!
Voorafgaand aan het transport moeten alle op de tafel geplaatste ap-
paraten worden verwijderd. 

4.1 Over korte afstanden
Maak de remmen aan de patiëntzijde los en rol het apparaat naar de gewenste 
plaats.

WAARSCHUWING!
Let op de lengte van kabels! Vergrendel de remmen op de gewens-
te plaats.

4.2 Over langere afstanden
Zet het tafelblad in de laagste stand en trek de stekker uit het stopcontact. Maak de 
remmen aan de patiëntzijde los en rol het apparaat naar de gewenste plaats.

WAARSCHUWING!
Let op oneffenheden op de grond, bijv. drempels! Vergrendel de rem-
men op de gewenste plaats.

4.3 Instellen van het hefvermogen (HSM 901/M)
AANWIJZING!
Het hefvermogen van de (handmatige) HSM 901/M is bij levering met 
een HAAG-STREIT-instrument al op de juiste wijze ingesteld.

1. Plaats het instrument op de instrumententafel.
2. Na de bediening van de verstelgreep beweegt het tafelblad zich 
 a) enigszins omhoog: in orde 
 b) ver omhoog: instrument lichter dan voorzien in de standaarduitrusting 
 c) omlaag: instrument zwaarder dan voorzien in de standaarduitrusting
3. Als 2b) of 2c) van toepassing is, moet het hefvermogen opnieuw worden inge- 
 steld.

20

21
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Hefvermogen opnieuw instellen
1. Zet de instrumententafel op de hoogste instelling.
2. Draai de vier bolcilinderschroeven (21) los, houd de bekleding vast en plaats  
 deze voorzichtig omlaag op het tafelvoetstuk.
3. Steek de inbussleutel in de stelschroef op de veerstandaard (20).
4. Tafelblad beweegt zich ver omhoog (situatie 2b). Verminder het hefvermogen  
 door de inbussleutel tegen de wijzers van de klok in te draaien.
5. Tafelblad beweegt zich ver omlaag (situatie 2c). Vergroot het hefvermogen  
 door de inbussleutel met de wijzers van de klok mee te draaien.
6. Het hefvermogen is op de juiste wijze ingesteld als het tafelblad bij de bediening  
 van de verstelgreep enigszins omhoog beweegt.
7. Voordat de bekleding weer wordt aangebracht, moet het eigen gewicht ervan  
 worden gecompenseerd door de inbussleutel 13 keer met de wijzers van de klok  
 mee te draaien.
8. Monteer de bekleding weer.

4.4 Voedingsadapter op de instrumententafel 
AANWIJZING!
Men dient de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende 
HAAG-STREIT-voedingsadapter te volgen!

5. Inbedrijfstelling
Wanneer de HAAG-STREIT-instrumententafel HSM 901 in het stopcontact is gesto-
ken, is hij klaar voor gebruik.

6. Bediening
6.1 HSM 901/M (handmatig)
• De (handmatige) HSM 901/M is uitgerust met een mechanische veerstandaard, 

die kan worden aangepast aan het gewicht van de instrumententafel en het in-
strument op de tafel. 

• De hoogte kan worden ingesteld door middel van een verstelgreep aan de on-
derkant van de tafel.

• Wanneer de verstelgreep wordt ingedrukt, wordt de vergrendeling opgeheven en 
kan de tafel in hoogte worden versteld.

• De hoogteverstelling wordt vergrendeld wanneer de verstelgreep wordt losge-
laten.

WAARSCHUWING!
• Bedien de hoogteverstelling uitsluitend wanneer een instrument ge-

plaatst is. Het hefvermogen moet juist worden ingesteld.  
(Zie hoofdstuk 3.1 "Instellen van het hefvermogen")

6.2 HSM 901/E1 (elektrisch)
• De elektrische HSM 901 is uitgerust met een elektrische motor. 
• De tafel is in hoogte verstelbaar door middel van een wipschakelaar aan de on-

derzijde van de tafelbak.
• Druk aan de rechterkant om het tafelblad omhoog te brengen of aan de linker-

kant om het tafelblad te laten zakken.
AANWIJZING!
De elektrische motor kan per hoogteverstelling maximaal 60 seconden 
bediend worden. 

Type M Elektrisch

6.3 Problemen met de hoogte-instelling (HSM 901/E1)
• Bescherming tegen oververhitting is geactiveerd: wacht 30 minuten en probeer 

opnieuw.
• Controleer of de stroomkabel goed is ingestoken.
• Controleer de zekeringen, zie het hoofdstuk "Zekeringen vervangen".

7. Buitenbedrijfstelling HSM 901/E1
Ontkoppel de instrumententafel HSM 901 van de elektriciteit door de stekker uit het 
stopcontact te trekken. 

8. Technische gegevens
Type-aanduiding zie typeplaatje (10).
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8.1 HSM 901/M (handmatig)
Minimale kracht: 5 kg
Laadvermogen: 60 kg / zie afbeelding
Minimale hoogte: 710 mm
Maximale hoogte: 870 mm
Totale heffing: 160 mm
Rollers: 4
Remmen 2 
Spanning: 100 – 240 V~
Frequentie: 50 – 60 Hz
Aangesloten vermogen: 10 A
Contactdoos hulpvoeding: 10 A / 100 – 240 V~
Gewicht: 40.7 kg
Zekeringen: T10 AH, 250 V – HS-artikelnummer 3000482

8.2 HSM 901/E1 (elektrisch)
Laadvermogen: 60 kg / zie afbeelding
Minimale hoogte: 724 mm
Maximale hoogte: 924 mm
Totale heffing: 200 mm
Rollers: 4
Remmen 2 
Spanning: 230 V~
Max. verbruik: 2300 VA
Frequentie: 50 Hz
Aangesloten vermogen: 10 A
Contactdoos hulpvoeding: 10 A / 230 V~
Stijg- en daalsnelheid: 10 mm/s bij 50 Hz
Gewicht: 33 kg
Zekeringen: T10 AH, 250 V – HS-artikelnummer 3000482

8.3 Afmetingen
Instrumententafel HSM 901 'Standard' (handmatig/
elektrisch)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tafelblad:

Grondvlak:

L: 660 mm
B: 380 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

Instrumententafel HSM 901 'Workstation' (handmatig/
elektrisch)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tafelblad:

Grondvlak:

L: 1050 mm
B: 423/380 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

Instrumententafel HSM 901 'Imaging' (handmatig/elek-
trisch) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tafelblad:

Grondvlak:

L: 1200 mm
B: 563/390 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

9. Onderhoud
De HAAG-STREIT-instrumententafels zijn vrijwel onderhoudsvrij en hebben slechts 
minimale verzorging nodig om lange tijd tot volle tevredenheid te functioneren. Wij 
raden desondanks aan de tafels elke drie jaar door een servicemonteur van HAAG-
STREIT te laten nakijken en reviseren. HAAG-STREIT of haar lokale vertegenwoor-
diging zullen u graag daarover informeren.
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9.1 Zekeringen vervangen
• Trek de stroomkabel (23) uit
• Trek het tussenstuk (24) uit
• Vervang de zekeringen (25)
• Schuif het tussenstuk weer terug
• Steek de kabel in

23

24 25WAARSCHUWING!
Er mogen uitsluitend zekerin-
gen worden gebruikt die in de 
betreffende tabel in het hoofd-
stuk "Technische gegevens" 
vermeld staan.

9.2 Reiniging 
Het is voldoende om de instrumententafel met een droge, zachte doek af te nemen. 
Aanvullend kan de tafel met een enigszins met water en milde zeep bevochtigde, 
pluisvrije doek worden gereinigd.

WAARSCHUWING!
Vermijd vloeistoffen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, alcohol, bij-
tende middelen of schuurmiddelen.

A. Bijlage
A.1 Accessoires

35 36 37

34. Stroomkabel Zwitser-
land:

Lengte: 2500 mm 1001319 

35. Stroomkabel VS: Lengte: 3100 mm 1001316 
36. Stroomkabel VS: Lengte: 760 mm 1002147

B. Wettelijke voorschriften
• HAAG-STREIT AG hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 

13485.
• De instrumententafels werden conform de normen EN 60 601-1, EN 60 601-1-2 

en EN 14971 geconstrueerd. Fabricage, controle, installatie, onderhoud en repa-
ratie geschieden met inachtneming van de internationale voorschriften.

• Bij combinatie van verschillende medische en/ of niet-medische elektrische ap-
paraten dient de norm EN 60601-1-1 in acht te worden genomen.

• Door het CE-kenmerk wordt de overeenstemming van de instrumententafels met 
de richtlijn 93/42/EEG bevestigd.

• Een kopie van de conformiteitsverklaring en de EMC-aanwijzingen (elektro-
magnetische compatibiliteit) van de betreffende producten kan altijd bij HAAG-
STREIT AG worden aangevraagd.

• De wettelijke voorschriften voor de ongevallenpreventie dienen in acht genomen 
te worden.

C.	 Classificering
EN 60601-1 Instrumententafel in overeenstemming met bescher-

mingsklasse I.
Gebruikswijze: met onderbrekingen (1 minuut aan/30 minuten uit)
EG-richtlijn 93/42/EEG Klasse I

D. Afvalverwerking
Elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden van 
het gewone huisvuil worden afgevoerd! Dit apparaat is na 13-08-
2005 in de handel gebracht. 
Het moet worden afgevoerd via lokale inzamellocaties of via uw 
vertegenwoordiger van HAAG-STREIT. 

E. Geldende normen
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971

07-IFU_HSM901-7008300-04100_dut.indd   8 08.01.2014   11:51:07



9

DEUTSCHENGLISH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDSPORTUGUÊS SVENSKA DEUTSCH ENGLISHFRANÇAISITALIANOESPAÑOLNEDERLANDS PORTUGUÊSSVENSKA

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑  HS‑Doc. no. 1500.7008300.04100 – 10. Edition / 2013 – 11

F. Aanwijzing en verklaring van de fabrikant met  
 betrekking tot de elektromagnetische compati- 
 biliteit (EMC)
F.1 Algemeen
De HAAG-STREIT-instrumententafels voldoen aan de vereisten voor de elektro-
magnetische compatibiliteit EN 60601-1-2. De apparaten zijn ontworpen om de 
opwekking en uitstraling van elektromagnetische interferenties te beperken om er-
voor te zorgen dat het gebruik van andere apparatuur volgens de voorschriften kan 
verlopen. Zelf vertonen ze een aangemeten immuniteit tegen elektromagnetische 
interferenties.

WAARSCHUWING!
• Medische elektrische apparaten en systemen zijn onderworpen aan 

bijzondere maatregelen met betrekking tot EMC en moeten worden 
geïnstalleerd in overeenstemming met de in deze gebruiksaanwij-
zing opgenomen EMC-aanwijzingen.

• Draagbare en mobiele HF-communicatievoorzieningen kunnen me-
dische elektrische apparatuur beïnvloeden.

WAARSCHUWING!
• Door het aansluiten van apparaten van andere fabrikanten op het-

zelfde stopcontact kan de veiligheid van het systeem afnemen.
• Wanneer een apparaat van een andere fabrikant wordt aangeslo-

ten, moet dit werken conform de norm EN 60601-1.

F.2 Storingsemissies (normtabel 1)
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissie
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit product dient ervoor te zorgen, dat het in een dergelij-
ke omgeving wordt gebruikt.
Emissiemetingen Overeenstemming Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen
HF-emissies CISPR11 Groep 1 Dit product gebruikt HF-energie uitsluitend voor zijn interne werking. Daarom is de HF-emissie 

uiterst klein en is het onwaarschijnlijk dat elektronische apparaten die zich in de nabijheid bevin-
den gestoord raken.

HF-emissies CISPR11 Klasse B Dit product is geschikt voor gebruik in alle instellingen, woonruimten en dergelijke inbegrepen, 
die rechtstreeks op een openbaar elektriciteitsnet zijn aangesloten dat ook gebouwen die voor 
woondoeleinden worden gebruikt, van stroom voorziet.

Emissie van spanningswisselingen en fl ik-
kering conform EN 61000-3-3

Conformiteit
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F.3 Immuniteit (normtabel 2)
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit product dient ervoor te zorgen, dat het in een dergelij-
ke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest Immuniteitstest Overeenstemmingsniveau Elektromagnetische omgeving / Richtlijnen
Elektrostatische ontlading (ESD) 
EN 61000-4-2

±6 kV contactontlading
±8 kV luchtontlading

±6 kV contactontlading
±8 kV luchtontlading

Vloeren dienen van hout of beton te zijn of voorzien van pla-
vuizen. Als de vloer is voorzien van synthetisch materiaal, 
moet de relatieve luchtvochtigheid ten minste 30% zijn.

Snelle transiënten/bursts EN 
61000-4-4

± 2 kV voor netsnoeren ± 2 kV voor netsnoeren De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen 
met die van  een typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Overspanningen (surges) 
EN 61000-4-5

± 1 kV differential mode span-
ningen
± 2 kV common mode spanningen

± 1 kV differential mode span-
ningen
± 2 kV common mode spanningen

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen 
met die van  een typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving.

Spanningsdalingen, kortstondige 
onderbrekingen en spanningsfl uc-
tuaties EN 61000-4-11

< 5% UT (> 95% daling van de UT)
gedurende ½ cyclus
< 40% UT(> 60% daling van de UT) 
gedurende 5 cycli
< 70% UT(> 30% daling van de UT) 
gedurende 25 cycli
< 5% UT(> 95% daling van de UT) 
gedurende 5 s

< 5% UT (> 95% daling van de UT)
gedurende ½ cyclus
< 40% UT(> 60% daling van de UT) 
gedurende 5 cycli
< 70% UT(> 30% daling van de UT) 
gedurende 25 cycli
< 5% UT(> 95% daling van de UT) 
gedurende 5 s

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeenkomen 
met die van een typische bedrijfs- of ziekenhuisomgeving. 
Als de gebruiker van dit product ook bij optreden van on-
derbrekingen van de energievoorziening een aanhoudende 
werking vereist, moet dit product met een onderbrekings-
vrije stroomvoorziening of batterij worden gevoed.

OPMERKING: UT = netwisselspanning voor toepassing van de testniveaus.
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F.4 Immuniteit bij niet-levensreddende apparatuur (normtabel 4)
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit product dient ervoor te zorgen, dat het in een dergelij-
ke omgeving wordt gebruikt.
Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen
Draagbare en mobiele zendapparaten mogen niet op kleinere afstand van dit product inclusief de kabels worden gebruikt dan de aanbevolen veilige afstand die aan de 
hand van de voor de zendfrequentie geschikte vergelijking wordt berekend.
Immuniteitstest EN 60601-testniveau Overeenstemmingsniveau Aanbevolen afstand(c):
Geleide HF-storingswaarden 
EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Uitgestraalde HF-storingswaarden 
EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m D = 1.2  80 MHz – 800 MHz
D = 2.3  800 MHz – 2.5 GHz

Met P als nominaal vermogen van de zender in watt (W) conform de informatie van de zenderfabrikant en D als aanbevolen veilige afstand in meters (m). 
De veldsterkte van stationaire radiozenders moet bij alle frequenties volgens een onderzoek ter plaatse (a) geringer zijn dan het overeenstemmingniveau(b).  In 
de omgeving van apparaten met het volgende symbool zijn storingen mogelijk.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de hogere waarde.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische golven wordt beïnvloed door absorptie en re-

fl ectie van gebouwen, voorwerpen en mensen.
a. De veldsterkte van stationaire zenders zoals bijvoorbeeld basisstations van radiografi sche telefoons en mobiele landradiozenders, amateurradiozenders, AM- en 

FM-radiozenders en televisiezenders kunnen theoretisch niet precies vooraf worden bepaald. Om de elektromagnetische omgeving die wordt gevormd door stationaire 
HF-zenders te bepalen, is het raadzaam ter plaatse onderzoek te doen. Als de bepaalde veldsterkte ter plaatse bij dit product het hierboven aangegeven overeenstem-
mingsniveau overschrijdt, moet dit product op iedere gebruikslocatie worden gecontroleerd op normale werking. Als er een ongebruikelijke werking wordt waargeno-
men, kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen, zoals plaatsing van dit product in een andere stand of op een andere locatie.

b. 
c.

Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte kleiner dan 3 V/m zijn
Mogelijk kortere afstanden buiten de ISM-banden leiden niet tot betere toepassing dan in deze tabel.

.
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F.5 Scheidingsafstanden bij niet-levensreddende apparatuur (normtabel 6)

Dit product is bestemd voor het gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde HF-storingen zijn gecontroleerd. De klant of gebruiker van dit product 
kan helpen om elektromagnetische storingen te voorkomen door de minimumafstanden tussen draagbare en mobiele HF-communicatie-inrichtingen (zenders) en dit pro-
duct, zoals hieronder aanbevolen overeenkomstig het maximale uitgangsvermogen van de communicatie-inrichting, in acht te nemen.

Nominaal vermogen van de zender (W)

Scheidingsafstand volgens zendfrequentie (m)
150 kHz – 80 MHz

D = 1.2 
80 MHz – 800 MHz

D = 1.2 
800 MHz – 2.5 GHz

D = 2.3 
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

Voor zenders waarvan het nominale vermogen niet in de bovenstaande tabel is aangegeven, kan de afstand D in meters (m) met de vergelijking worden bepaald die bij de 
 betreffende kolom hoort. Hierbij is P het nominale vermogen van de zender in watt (W) overeenkomstig de gegevens van de zenderfabrikant.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de hogere waarde.
OPMERKING 2: Voor de berekening van de aanbevolen veilige afstand van zenders in het frequentiebereik van 80 MHz tot 2.5 GHz is een extra factor van 10/3 gebruikt 

om de waarschijnlijkheid van storingen door onbedoeld in het patiëntengebied gebrachte mobiele/draagbare communicatietoestellen te verkleinen.
Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische golven wordt door absorptie en reflectie van OPMERKING 3:
gebouwen, voorwerpen en mensen beïnvloed.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-communicatietoestellen en dit product.
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PRODUCTS CERTIFIED FOR BOTH THE U.S 
AND CANADIAN MARKETS, TO THE APPLI- 
CABLE U.S. AND CANADIAN STANDARDS
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Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met uw vertegenwoordiger van HAAG-STREIT op:

Producent:

Alleen instrumententafel HSM 901/M:
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