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Preâmbulo 
Expressamos, desde já, os nossos agradecimentos por ter escolhido uma mesa de instru-
mento da HAAG‑STREIT. Garantimos uma utilização do nosso produto fiável e sem pro-
blemas se respeitar criteriosamente as prescrições incluídas neste manual de instruções. 

Fim a que se destina 
A mesa de instrumento HSM 901 destina‑se a servir de apoio para os instrumentos 
oftalmológicos.

Contraindicação
Não se conhecem contraindicações na realização de consultas com este aparelho. 
São aplicáveis as medidas de avaliação profissional e de precaução.

ADVERTÊNCIA!
Antes de começar a trabalhar com este produto pela primeira vez, 
queira ler atentamente o manual de instruções. Este inclui informações 
importantes a respeito da segurança dos operadores e dos pacientes.
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1. Segurança 
PROIBIDO!
O respetivo incumprimento pode incorrer em danos materiais e pôr em 
perigo os operadores e os pacientes.

ADVERTÊNCIA!
É impreterível respeitar as indicações de advertência para garantir 
uma utilização segura da mesa e evitar pôr em perigo os operadores 
e os pacientes.

INDICAÇÃO!
Indicações importantes; por favor, leia com atenção. 

1.1 Âmbito de aplicação da mesa de instrumento
A mesa HSM 901 é adequada para ser utilizada em consultórios médicos, hospitais 
e por optometristas e óticas.

1.2	 Condições	ambientais
Transporte: Temperatura

Pressão atmosférica
Humidade relativa

a partir de
a partir de
a partir de

−40°C
500 hPa
10%

a
a
a

+70°C
1060 hPa
95%

Armazenamento: Temperatura
Pressão atmosférica
Humidade relativa

a partir de
a partir de
a partir de

−10°C
700 hPa 
10%

a
a
a

+55°C
1060 hPa
95%

Utilização: Temperatura
Pressão atmosférica
Humidade relativa

a partir de
a partir de
a partir de

+10°C
800 hPa 
30%

a
a
a

+35°C
1060 hPa
90%

1.3 Expedição e desembalagem
• Antes de desembalar a mesa, verifique se a embalagem apresenta vestígios de 

algum tipo de manuseamento inadequado ou danos. Em caso afirmativo, infor-
me a empresa de transporte que lhe forneceu o artigo. Desembale a mesa junta-
mente com um representante da empresa de transporte. Registe as peças even-
tualmente danificadas. Este registo tem de ser assinado por si e pela pessoa 
representante da empresa de transporte.

• Deixe a mesa na embalagem durante algumas horas antes de desembalar (con-
densação).
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• Depois de desembalar, verifique se a mesa apresenta algum dano. As mesas 
que apresentem deficiências devem ser devolvidas devidamente embaladas.

1.4 Advertências para a instalação 
PROIBIDO!
• Nunca utilize mesas elétricas em áreas sujeitas a risco de explo-

são, onde se trabalhe com soluções voláteis (álcool, gasolina, etc.) 
e anestésicos inflamáveis.

ADVERTÊNCIA!
• Esta mesa não pode ser modificada sem a autorização prévia do 

seu fabricante. 
• Os trabalhos de instalação, de conservação e de modificação po-

dem ser realizados apenas por profissionais com formação ade-
quada. 

• Se um outro aparelho for ligado à tomada da mesa (9), esta ligação 
tem de estar em conformidade com a norma EN 60601-1.

• O aparelho deve ser posicionado de forma a ser possível retirar a 
ficha da tomada elétrica a qualquer momento.

1.5 Operação, ambiente
ADVERTÊNCIA!
Para impedir o risco de choque elétrico, este aparelho pode ser ligado 
apenas a uma rede elétrica com cabo de terra.

INDICAÇÃO!
• A separação do cabo da rede de alimentação é realizada, retirando 

a ficha da tomada. 
• Operação apenas por profissionais qualificados e com a formação 

adequada. A formação é da responsabilidade do proprietário/utili-
zador. 

1.6 Desinfeção
INDICAÇÃO!
As mesas de instrumento da HAAG-STREIT não precisam de ser de-
sinfetadas. 

Para mais informações a respeito da limpeza, consulte o capítulo de “Manutenção”.

1.7 Garantia e responsabilidade sobre o produto
• O produto deve ser manuseado de acordo com o capítulo 1 – “Segurança”. 

Qualquer manuseamento incorreto pode danificar o produto. Nesta sequência, 
todos os direitos à garantia são anulados.

• Se o produto continuar a ser utilizado, não obstante ter sido danificado devido a 
um manuseamento inadequado, pode ter como resultado o ferimento de pes-
soas. Neste caso, o fabricante não assume a responsabilidade.

1.8 Símbolos
Ler atentamente o  
manual de instruções 

Sinal de advertência geral: 
Ler os documentos comple-
mentares

Declaração de conformidade  
europeia

Indicação para eliminação
Ver o capítulo D – “Elimina-
ção”.

Antes de abrir o aparelho, reti-
rar a ficha da tomada.

Certificação CSA  com aceita-
ção dos EUA

Fabricante Ano de fabrico

Corrente alternada Número de série

Número de referência HS

2. Introdução
2.1 Vista geral
1. Tampo da mesa "Workstation"
2. Tampo da mesa "Imaging"
3. Tampo da mesa "Standard"
4. Gaveta à direita
5. Gaveta à esquerda (sem fonte de ali-

mentação)
6. Pega de ajuste (modelo M) ou inter-

ruptor (modelo E) – ver o capítulo de 
“Operação”

7. Revestimento 
8. Base da mesa
9. Tomada para ligação do aparelho
10. Placa de características
11. Fusíveis
12. Cabo de alimentação
13. Rodas traseiras com travões
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montagem do aparelho / instalação
ADVERTÊNCIA!
Verificar: as peças de ligação do acessório estão bem fixas (uniões 
roscadas, fecho rápido)?

INDICAÇÃO!
A mesa de instrumento HSM 901 é fornecida já montada.

4. Transporte HSM 901
ADVERTÊNCIA!
Antes de transportar, retire todos os aparelhos utilizados de cima da 
mesa. 

4.1 Percursos curtos
Destrave os travões do lado do paciente e desloque a mesa para o local desejado.

ADVERTÊNCIA!
Preste atenção ao comprimento dos cabos! Volte a travar os travões 
no local desejado.

4.2 Percursos maiores
Coloque o tampo da mesa na posição mais baixa e retire o cabo de alimentação da 
tomada. Destrave os travões do lado do paciente e desloque a mesa para o local 
desejado.

ADVERTÊNCIA!
Preste atenção às irregularidades do pavimento, tais como soleiras de 
portas, etc.! Volte a travar os travões no local desejado.

4.3	 Regulação	da	força	de	elevação	(HSM	901/M)
INDICAÇÃO!
A força de elevação da HSM 901/M (manual) é regulada no momento 
da entrega com um instrumento da HAAG-STREIT para a sua posi-
ção correta.

1. Coloque o instrumento na mesa de instrumento.
2. Depois de acionar a pega de ajuste, o tampo da mesa movimenta‑se 
 a) ligeiramente para cima: correto 
 b) fortemente para cima: instrumento mais leve do que previsto no equipamento 
     base  
 c) para baixo: instrumento mais pesado do que previsto no equipamento base
3. Caso se deem as situações 2b) ou 2c), a força de elevação deve ser novamente  
 regulada.

20

21
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Regule novamente a força de elevação
1. Ajuste a mesa de instrumento para o nível mais elevado.
2. Desaperte os quatro parafusos da lente (21), segure o revestimento e ajuste cui‑ 
 dadosamente para baixo sobre a base da mesa.
3. Insira a chave Allen no parafuso existente no suporte de mola (20).
4. O tampo da mesa movimenta-se fortemente para cima (situação 2b). Reduza  
 a força de elevação rodando a chave Allen no sentido anti‑horário.
5. O tampo da mesa movimenta‑se fortemente para baixo (situação 2c). Aumente  
 a força de elevação rodando a chave Allen no sentido horário.
6. A força de elevação não está corretamente regulada, se, ao manipular a pega  
 de ajuste, o tampo da mesa for ligeiramente para cima.
7. Antes de colocar novamente o revestimento, o peso deve ser compensado,  
 rodando 13 vezes a chave Allen no sentido horário.
8. Volte a montar o revestimento.

4.4 Fonte de alimentação na mesa de instrumento 
INDICAÇÃO!
Devem ser lidas as respetivas instruções de utilização do adaptador 
de corrente do aparelho da HAAG-STREIT!

5. Colocação em funcionamento
Assim que a mesa de instrumento HSM 901 da HAAG‑STREIT estiver ligada à to-
mada da rede de alimentação, significa que está pronta para ser utilizada.

6. Operação
6.1	 HSM	901/M	(Manual)
• A HSM 901/M (Manual) está equipada com um suporte mecânico de mola, o 

qual pode ser adaptado ao peso da mesa do instrumento e do instrumento so-
bre a mesa. 

• O ajuste em altura decorre por meio da pega de ajuste existente na parte de bai-
xo da mesa.

• Ao pressionar a pega de ajuste, o bloqueio é desengatado e a mesa pode ser 
regulada em altura.

• A altura regulada é bloqueada ao largar a pega de ajuste.

ADVERTÊNCIA!
• Manipular o ajuste em altura apenas com o instrumento sobre a 

mesa. A força de elevação tem de ser corretamente regulada.  
(Ver o capítulo 3.1 – “Regulação da força de elevação”.)

6.2	 HSM	901/E1	(Elétrica)
• A HSM 901 elétrica está equipada com uma coluna elétrica motorizada. 
• O ajuste em altura decorre por meio de um interruptor montado na parte de bai-

xo da bandeja da mesa.
• Pressione para a direita para subir o tampo da mesa e para a esquerda para 

descê‑lo.
INDICAÇÃO!
A coluna motorizada deve ser acionada durante um máximo de 60 se-
gundos por cada ajuste em altura. 

Modelo M Elétrico

6.3	 Problemas	com	o	ajuste	em	altura	(HSM	901/E1)
• A proteção contra sobreaquecimento disparou: aguarde 30 minutos, volte a ten-

tar. 
• Verifique se o cabo de alimentação está corretamente inserido.
• Verifique os fusíveis, consulte o capítulo “Substituir os fusíveis”. 

7. Para desligar a HSM 901/E1
Para separar a mesa HSM 901 da corrente elétrica, retire a ficha da tomada da 
corrente. 

8.	 Especificações	técnicas
Para a descrição do modelo, ver a placa de características (10).
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8.1		 HSM	901/M	(Manual)
Força mínima: 5 kg
Carga útil: 60 kg / ver a imagem
Altura mínima: 710 mm
Altura máxima: 870 mm
Elevação total: 160 mm
Rodinhas: 4
Travões: 2 
Tensão: 100 – 240 V~
Frequência: 50 – 60 Hz
Corrente elétrica: 10 A
Tomada auxiliar: 10 A / 100 – 240 V~
Peso: 40,7 kg
Fusíveis: T10 AH, 250 V – Número de peça HS 3000482

8.2		 HSM	901/E1	(Elétrica)
Carga útil: 60 kg / ver a imagem
Altura mínima: 724 mm
Altura máxima: 924 mm
Elevação total: 200 mm
Rodinhas: 4
Travões: 2 
Tensão: 230 V~
Consumo máximo: 2300 VA
Frequência: 50 Hz
Corrente elétrica: 10 A
Tomada auxiliar: 10 A / 230 V~
Velocidade de subida e de des-
cida:

10 mm/s a 50 Hz

Peso: 33 kg
Fusíveis: T10 AH, 250 V – Número de peça HS 3000482

8.3	 Dimensões
Mesa	de	instrumento	HSM	901	“Standard”	(manual	/	
elétrica)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tampo da mesa:

Base:

C: 660 mm
L: 380 mm
C: 560 mm
L: 660 mm

Mesa	de	instrumento	HSM	901	“Workstation”	(manual	
/	elétrica)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tampo da mesa:

Base:

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

Mesa	de	instrumento	HSM	901	“Imaging”	(manual	/	
elétrica) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Tampo da mesa:

Base:

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

9. Manutenção
As mesas de instrumento da HAAG-STREIT praticamente não requerem manu-
tenção e os cuidados a ter são mínimos para poder trabalhar de forma o mais du-
radoura possível e totalmente satisfatória. Recomendamos, no entanto, que as 
mesas sejam  revistas por um técnico de assistência de 3 em 3 anos.  A HAAG‑S-
TREIT ou o seu representante local poderá fornecer-lhe mais informações a este 
respeito.
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9.1 Substituição dos fusíveis
• Retire o cabo de alimentação (23)
• Retire o painel (24)
• Substitua os fusíveis (25)
• Coloque novamente o painel
• Insira o cabo

23

24 25ADVERTÊNCIA!
Só podem ser utilizados fusí-
veis, tal como descrito na res-
petiva tabela no capítulo de 
“Especificações técnicas”.

9.2 Limpeza 
É suficiente passar um pano macio e seco sobre a mesa. 
Adicionalmente, poder‑se‑á lavar a mesa com um pano não fibroso humedecido 
com água e sabão suave.

ADVERTÊNCIA!
Evite utilizar produtos líquidos. Não utilize, em nenhuma circunstância, 
solventes, álcool, produtos corrosivos ou abrasivos.

A.  Anexo
A.1 Acessórios

35 36 37

34. Cabo de alimentação CH: Comprimento: 2500 mm 1001319 
35. Cabo de alimentação USA: Comprimento: 3100 mm 1001316 
36. Cabo de alimentação USA: Comprimento: 760 mm 1002147

B.	 Prescrições	legais
• HAAG‑STREIT AG detém um sistema de gestão de qualidade em conformidade 

com EN ISO 13485.
• As mesas de instrumento foram construídas em conformidade com as Normas 

EN 60 601-1, EN 60 601-1-2 e EN 14971. A produção, a inspeção, a instalação, 
a manutenção e a reparação correspondem aos requisitos internacionais.

• Para combinar com diferentes equipamentos elétricos médicos e/ou não médi-
cos, deve ser cumprida a Norma EN 60 601‑1‑1.

• As mesas de instrumento possuem marcação CE, estando em conformidade 
com a Diretiva 93/42/CEE.

• Poderá obter-se uma cópia da declaração de conformidade e das indicações a 
respeito da CEM (compatibilidade eletromagnética) relativas a este produto a 
qualquer momento mediante pedido à HAAG-STREIT AG.

• Devem ser cumpridas as prescrições legais de prevenção de acidentes.

C.	 Classificação
EN 60601-1 Mesa de instrumento em conformidade com a classe 

de proteção I.
Tipo de funcionamento: com interrupções (1 minuto ligada / 30 minutos desli-

gada)
Diretiva CE 93/42/CEE Classe I

D. Eliminação
Os aparelhos elétricos e eletrónicos, no momento de os eliminar, 
têm de ser separados do lixo doméstico! Este aparelho foi comer-
cializado pela primeira vez a 13 de agosto de 2005. 
A sua eliminação deve ser efetuada no respetivo ecoponto ou atra-
vés do representante da HAAG‑STREIT. 

E. Normas respeitadas
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F.		 Indicações	e	declaração	do	fabricante	a	respeito	 
	 da	compatibilidade	eletromagnética	(CEM)
F.1	 Informações	gerais
As mesas de instrumento da HAAG‑STREIT preenchem os requisitos relativos à 
compatibilidade eletromagnética em conformidade com EN 60601‑1‑2. Os apare-
lhos foram concebidos de forma a limitar a geração e a emissão de interferências 
eletromagnéticas, não afetando o funcionamento correto de outros aparelhos e 
dispondo de imunidade adequada contra o impacto de interferências eletromagné-
ticas.

ADVERTÊNCIA!
• Os aparelhos e os sistemas médicos elétricos estão sujeitos às res-

petivas medidas de CEM e têm de ser instalados de acordo com as 
indicações relativas à CEM incluídas neste manual de instruções.

• Os dispositivos de comunicação de radiofrequência (RF) portáteis e 
móveis podem afetar os aparelhos médicos elétricos.

ADVERTÊNCIA!
• A ligação de outros aparelhos à mesma tomada de rede pode dimi-

nuir a segurança do sistema.
• Se for ligado um outro aparelho, este tem de estar em conformida-

de com a Norma EN 60601-1.

F.2	 Emissões	de	interferências	(Tabela	1	da	norma)
Diretivas e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
Este produto destina-se a ser utilizado num ambiente como o abaixo descrito. O cliente ou o operador deste produto deve assegurar que este só é operado neste tipo de 
ambiente.
Medição das emissões de interferências Conformidade Ambiente eletromagnético / Guia
Emissões RF CISPR11 Grupo 1 Este produto utiliza exclusivamente energia RF para o seu funcionamento interno. Por isso, a sua difu-

são de radiofrequência é muito baixa e é improvável que afete aparelhos nas imediações.
Emissões RF CISPR11 Classe B Este produto destina-se a ser utilizado em todo o tipo de edifícios inclusive os de zonas de habitação e 

aqueles que estão ligados a uma rede pública de alimentação elétrica que também fornece energia a 
edifícios que são utilizados para fi ns residenciais.

Emissão de fl utuações da tensão / Flicker 
EN 61000-3-3

Cumpre
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F.3	 Imunidade	(Tabela	2	da	norma)
Diretivas e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
Este produto destina-se a ser utilizado num ambiente como o abaixo descrito. O cliente ou o operador deste produto deve assegurar que este só é operado neste tipo de 
ambiente.
Teste de imunidade Nível de teste EN 60601 Nível de conformidade Ambiente eletromagnético / Guia
Descarga eletrostática (ESD) 
EN 61000-4-2

Descarga por contacto ± 6 kV
Descarga pelo ar ± 8 kV

Descarga por contacto ± 6 kV
Descarga pelo ar ± 8 kV

Os pavimentos do chão devem ser de madeira ou betão ou 
revestidos em cerâmica. No caso de os pavimentos serem 
sintéticos, a humidade relativa do ar deve ser, pelo menos, 
de 30%.

Transientes elétricos rápidos / 
estouros (bursts) conforme EN 
61000-4-4

± 2 kV para cabos de alimentação ± 2 kV para cabos de alimentação A qualidade da tensão de alimentação deve corresponder a 
 um ambiente tipicamente hospitalar ou comercial.

Surtos de tensão (surges) 
EN 61000-4-5

± 1 kV para tensões no modo di-
ferencial
± 2 kV para tensões no modo 
comum

± 1 kV para tensões no modo di-
ferencial
± 2 kV para tensões no modo 
comum

A qualidade da tensão de alimentação deve corresponder a 
 um ambiente tipicamente hospitalar ou comercial.

Quebras de tensão, interrupções 
de curta duração e oscilações da 
tensão de alimentação 
EN 61000-4-11

< 5% UT (quebra > 95% em UT)
durante ½ ciclo
< 40% UT (quebra > 60% em UT)
durante 5 ciclos
< 70% UT (quebra > 30% em UT)
durante 25 ciclos
< 5% UT (quebra > 95% em UT) 
durante 5 s

< 5% UT (quebra > 95% em UT)
durante ½ ciclo
< 40% UT (quebra > 60% em UT)
durante 5 ciclos
< 70% UT (quebra > 30% em UT)
durante 25 ciclos
< 5% UT (quebra > 95% em UT) 
durante 5 s

A qualidade da tensão de alimentação deve corresponder 
a um ambiente tipicamente hospitalar ou comercial. Se o 
operador tiver de continuar a utilizar este produto mesmo 
durante a ocorrência de interrupções de corrente, este pro-
duto tem de estar a ser alimentado por uma fonte de ali-
mentação ininterrupta ou por uma bateria.

INDICAÇÃO: UT = tensão alternada antes de aplicar os níveis de teste.
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F.4	 Imunidade,	exceto	para	aparelhos	que	constituam	suporte	de	vida	(Tabela	4	da	norma)
Diretivas e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
Este produto destina-se a ser utilizado num ambiente como o abaixo descrito. O cliente ou o operador deste produto deve assegurar que este só é operado neste tipo de 
ambiente.
Ambiente eletromagnético - Diretivas
O uso de equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis deve respeitar sempre a distância de separação recomendada, calculada a partir da equação aplicável 
à frequência de transmissão em relação a qualquer parte deste produto incluindo cabos.
Teste de imunidade Nível de teste EN 60601 Nível de conformidade Distância recomendada  :
Interferências RF conduzidas con-
forme EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Interferências RF difundidas con-
forme 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

Com P como potência nominal do transmissor em watts (W) de acordo com os dados do fabricante do transmissor e D como distância de separação de se-
gurança recomendada em metros (m). A intensidade do campo de radiotransmissores fi xos deve ser, de acordo com uma medição no local(a), inferior ao ní-
vel de conformidade(b)

(c)

.  Podem ocorrer interferências nas imediações de aparelhos com o seguinte símbolo.
INDICAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz aplica-se uma maior distância de separação de segurança.
INDICAÇÃO 2: Estas diretrizes não se aplicam a todas as situações. A difusão das ondas eletromagnéticas é infl uenciada pela absorção e refl exão de edifícios, objetos 

e pessoas.
a. As intensidades do campo de transmissores fi xos como, p. ex., estações base para telefones de rádio e aparelhos de rádio terrestres, rádios amadoras, transmisso-

res de rádio AM e FM e televisivos não podem ser previstas com precisão. Para determinar o ambiente eletromagnético num contexto de transmissores RF fi xos, re-
comenda-se efetuar uma medição no local. Se a intensidade do campo medida no local deste produto exceder o nível de conformidade anteriormente indicado, este 
produto tem de ser vigiado quanto ao seu normal funcionamento no respetivo local em que é utilizado. Se se detetar um desempenho anormal, poderá ser necessário 
tomar medidas de ação adicionais como, p. ex., alterar a orientação deste produto ou transferi-lo para outro local.

b. 
c.

Numa amplitude de frequência superior a 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deve ser inferior a 3 V/m.
Possíveis distâncias mais curtas fora das bandas ISM não contribuem para uma melhor aplicabilidade nesta tabela.
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F.5	 Distâncias	de	segurança,	exceto	para	aparelhos	que	constituam	suporte	de	vida	(Tabela	6	da	norma)
Distâncias de separação de segurança recomendadas entre equipamentos de telecomunicação RF portáteis e móveis e este aparelho.
Este produto destina-se a ser operado em ambientes eletromagnéticos onde as interferências RF difundidas sejam controladas. O cliente ou o operador deste produto 
pode impedir interferências eletromagnéticas, mantendo a distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis (transmissores) e este produ-
to, como abaixo recomendado de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.

Potência nominal do transmissor (W)

Distância de separação de segurança de acordo com a frequência de transmissão (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
Para os transmissores cuja potência nominal não esteja indicada na tabela acima, a distância de separação D pode ser calculada em metros (m) com a  equação aplicável 
à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal do transmissor em watts (W) de acordo com os dados do fabricante do transmissor.
INDICAÇÃO 1: A 80 MHz e 800 MHz aplica-se uma maior distância de separação de segurança.
INDICAÇÃO 2: No cálculo da distância de separação de segurança recomendada dos transmissores na amplitude de frequência de 80 MHz a 2.5 GHz foi utilizado um 

fator adicional de 10/3 para reduzir a probabilidade de algum aparelho de comunicação móvel/portátil trazido inadvertidamente para o ambiente do pa-
ciente provocar interferências.

INDICAÇÃO 3: Estas diretrizes não se aplicam a todas as situações. A difusão das ondas eletromagnéticas é infl uenciada pela absorção e refl exão de edifícios, objetos 
e pessoas.
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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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Para mais questões, queira contactar um representante da HAAG‑STREIT através de:

Fabricante:

Só mesa de instrumento HSM 901/M:

06-IFU_HSM901-7008300-04100_prt.indd   14 08.01.2014   11:51:03


