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Recycling: 

Volg de plaatselijke voorschriften en recyclingprogramma's met betrekking tot recycling of verwijdering van 

Veiligheidsnaleving: 
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van EN60601-1 zodat het conform is met de Richtlijn voor 
medische apparatuur 93/42/EEG en 2007/47/EG (algemene veiligheidsinformatie). 

Veiligheidsnaleving: 
Dit apparaat is alleen T.U.V.-goedgekeurd met betrekking tot elektrische schokken, brand en 
mechanische gevaren in overeenstemming met CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 en ANSI/AAMI ES60601-

FCC-Identificatie: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 

Radio goedkeuring: 
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van EN 302 065 V1.2.1 en is conform met de Richtlijn voor Radio
- en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) 1999/5/EC. 

0984 

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 
Dit symbool attendeert de gebruiker dat er belangrijke informatie over de installatie en/of bediening van 
deze apparatuur volgt. Informatie die voorafgegaan wordt door dit symbool moet zorgvuldig worden 
gelezen om schade aan de apparatuur te voorkomen. 

Dit symbool waarschuwt de gebruiker ervoor dat niet-geïsoleerde spanning in het apparaat voldoende groot kan 
zijn om elektrische schokken te veroorzaken. Het is daarom gevaarlijk om contact te maken met enig onderdeel 
binnen het apparaat. Om het risico op elektrische schokken tot een minimum te beperken, mag de afdekking (of de 
achterzijde) NIET worden verwijderd. Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die de gebruiker zelf kan 
repareren. Laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel. 

Dit symbool wijst de gebruiker op het feit dat belangrijke informatie is bijgesloten over de werking en/of 
het onderhoud van dit apparaat. Informatie die voorafgegaan wordt door dit symbool moet zorgvuldig 
worden gelezen om schade aan de apparatuur te voorkomen. 

Dit symbool duidt de fabrikant aan. 

Dit symbool duidt de vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap van de fabrikant aan. 

Om brand of elektrische schokken te voorkomen mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. 
Evenmin mag de gepolariseerde stekker van deze eenheid worden gebruikt met een verlengkabel of ander 
stopcontact, tenzij de pennen er volledig kunnen worden ingebracht. Het product is zodanig ontworpen dat het 
voldoet aan de medische veiligheidsvereisten voor apparaten in de buurt van patiënten. 

Dit product is een Klasse II medisch apparaat in de Verenigde Staten en Canada. Wijzigingen zijn niet toegestaan. 

Deze apparatuur/dit systeem mag uitsluitend worden gebruikt door beroepskrachten in de gezondheidszorg. 

Volgens federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit apparaat uitsluitend worden verkocht aan of in opdracht van een arts. 

De volgende Europese landen accepteren apparatuur met CE-markering: België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Duitsland, 
Hongarije, IJsland, Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zwitserland en Groot-Brittannie. 

Dit product is alleen in overeenstemming met de hierboven vermelde normen wanneer het wordt gebruikt in 
combinatie met een door NDS geleverde voeding voor medische apparatuur. 

Netsnoer: Gebruik een netsnoer van ziekenhuiskwaliteit met een correcte stekker voor uw stopcontact. 

Trek het netsnoer uit het AC-stopcontact. Het netsnoer is het enige erkende uitschakelingsmiddel. 

De MEDISCHE APPARATUUR moet zo geplaatst worden dat het netsnoer vrij toegankelijk is.  

Het apparaat dient op een centraal afgetakt circuit aangesloten te worden wanneer het in de VS gebruikt wordt bij spanning 
hoger dan 120 volt. 

Dit product is bedoeld voor continu gebruik. 

Model ZeroWire G2 

Voeding Ault MW172KB2400B02 or GlobTek GTM91120-3024-T3A  

AC-ingang 100 tot 240 volt bij 50 tot 60 Hz. 

DC-uitgang Ault 24 Volt bij 0,75 ampère / GlobTek 24 Volt bij 1,25 ampère 
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Conformiteitsverklaringen 

Wettelijke bepaling 

Richtlijnen van de FCC en de Raad inzake Europese normen: 
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regelgeving en de richtlijnen 93/42/EEG en 2007/47/EG van de Raad inzake Europese normen. 
De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit toestel 
moet alle ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste resultaten zou kunnen veroorzaken.  
1. Gebruik de meegeleverde kabels in combinatie met het toestel zodat dit geen storing oplevert bij radio- en tv-ontvangst. Het gebruik 

van andere kabels en adapters kan storing met andere elektronische apparatuur veroorzaken. 
2. Deze apparatuur is getest en is conform gebleken met de beperkingen overeenkomstig FCC deel 15 en CISPR 11 onder clausule 3.1 en 

8.5. Deze apparatuur genereert, gebruikt en verspreidt mogelijkerwijs radiofrequente energie en kan schadelijke interferentie met 
radiocommunicatie veroorzaken indien ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. 

3. Deze apparatuur is getest en is conform gebleken met de beperkingen overeenkomstig FCC deel 15.255(g) en CISPR 11 inzake 
maximaal toegestane blootstelling. Deze apparatuur genereert radiofrequentie-energie en moet geïnstalleerd en gebruikt worden op 
een minimale afstand van 20 cm van de gebruiker of patiënt 

IEC: 
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor medische apparaten volgens IEC 60601-1-2. Deze 
beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferenties in een typisch medische installatie. Deze 
apparatuur genereert, gebruikt en verspreidt mogelijkerwijs radiofrequente energie en zou schadelijke interferentie met andere toestellen in 
de onmiddellijke omgeving kunnen veroorzaken, indien ze niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies.  
Richtlijnen van de FCC, de Raad en IEC inzake Europese normen: 
Er kan geen garantie worden geboden dat er zich geen storing zal voordoen in een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur schadelijke 
interferentie veroorzaakt bij radio- of TV-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen, wordt de 
gebruiker dringend verzocht om de interferentie te trachten te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen: 
 Heroriënteren of verplaatsen van de zender en / of de ontvanger. 
 De afstand tussen apparatuur en ontvanger vergroten. 
 De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een ander circuit dan datgene waarop de ontvanger is aangesloten. 
 Raad vragen aan uw verkoper of hulp zoeken bij een ervaren radio-/tv-technicus. 

Extra apparatuur aangesloten op dit toestel moet gecertificeerd zijn conform de respectievelijke IEC-normen (d.i. IEC 60950-1) voor apparatuur inzake 
gegevensverwerking en IEC 60601-1 voor medische apparatuur. Verder dienen alle configuraties in overeenstemming te zijn met de systeemnorm, IEC 
60601-1-1. Iedere persoon die bijkomende apparatuur aansluit op het signaalinganggedeelte of het signaaluitganggedeelte, configureert een medisch 
systeem en is er daarom voor verantwoordelijk dat het systeem in overeenstemming is met de vereisten van de systeemnorm IEC 60601-1-1. Iedere 
persoon die er verantwoordelijk voor is om het toestel met een systeem te verbinden, dient ervoor te zorgen dat de montage-uitrusting gebruikt met dit 
toestel in overeenstemming is met de IEC-norm 60601-1. Neem bij twijfel contact op met de technische servicedienst van uw leverancier. 

NDS kan zijn producten verkopen via andere producenten, distributeurs en wederverkopers van medische apparatuur en daarom dienen 
kopers van dit NDS-product bij alle instanties waar dit product oorspronkelijk is gekocht te vragen naar de eventuele garantievoorwaarden 
van alle betreffende producten. 
 

NDS aanvaardt noch machtigt enige persoon om enige andere aansprakelijkheid op zich te nemen in combinatie met en/of met betrekking tot de verkoop 
en/of het gebruik van zijn producten. Om ervoor te zorgen dat NDS-producten correct worden gebruikt, behandeld en onderhouden, dienen klanten de 
voor het product specifieke literatuur, instructiehandleiding en/of labeling ingesloten bij het product of op andere wijze beschikbaar te raadplegen. 
  
Klanten worden erop gewezen dat systeemconfiguratie, software, de applicatie, klantgegevens en bediening van het systeem, samen met 
andere factoren, de prestaties van het product beïnvloeden. Hoewel NDS-producten worden beschouwd als zijnde compatibel met talrijke 
systemen, kan specifieke functionele implementatie door klanten variëren. Daarom moet dan ook de geschiktheid van een product voor een 
specifiek doel of een specifieke applicatie worden beslist door de klant en wordt dit niet gegarandeerd door NDS. 
 

NDS DOET SPECIFIEK AFSTAND VAN IEDERE GARANTIE VAN EENDER WELK TYPE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET EN/OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET 
LIMITATIEF VOOR GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GEPASTHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-
INBREUKVERKLARING MET BETREKKING TOT ALLE NDS-PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALLE ANDERE GARANTIES, PROTESTEN EN/OF WAARBORGEN, VAN 
EENDER WELK TYPE, AARD OF MATE, HETZIJ IMPLICIET, EXPLICIET EN/OF TEN GEVOLGE OF ALS RESULTAAT VAN EENDER WELK STATUUT, WET, 
COMMERCIEEL GEBRUIK, GEWOONTE, VERKOOP OF ANDERSZINS, WORDEN HIERDOOR UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN AFGEWEZEN.  
 

NDS, zijn leveranciers en/of verdelers zijn niet aansprakelijk, rechtstreeks of bij wijze van schadeloosstelling voor enige speciale, incidentele, 
consequentiële, bestraffende, typische of indirecte schade, inclusief maar niet limitatief met betrekking tot belastende schade voor 
vertraagde levering, niet-levering, productfout, productontwerp of productie, het niet kunnen gebruiken van dergelijke producten of 
diensten, verlies van toekomstige handel (verloren winsten), of omwille van eender welke andere oorzaak, in verband met of ten gevolge van 
aankoop, verkoop, verhuren, leasen, installatie of gebruik van dergelijke NDS-producten, deze termijnen en voorwaarden, of met betrekking 
tot eender welke termijn van eender welke overeenkomst waarin deze termijnen en voorwaarden zijn verenigd. 
  
BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN LATEN UITSLUITING EN VERWERPING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN 
VERANTWOORDELIJKHEID NIET TOE EN DAAROM ZIJN DE HIERIN VERMELDE BEPERKINGEN EN/OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN 
TOEPASSING. IN DAT GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN BEPERKT TOT DE HOOGSTE WETTELIJK TOEGELATEN MATE IN HET 
BETREFFENDE RECHTSGEBIED. 
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2 Over deze handleiding 

Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker bij de installatie, opstelling en bediening 
van het NDS ZeroWire® G2 draadloos videosysteem.  
 

Een genummerde tab aan de zijkant van de pagina geeft het begin van een hoofdstuk aan.  
 

De functionele beschrijvingen in deze handleiding staan voor: 
ZeroWire G2 ontvanger 
ZeroWire G2 zender (ingang: DVI en 3G-SDI) 

Onderdeelnummers van producten en accessoires zijn vermeld op pagina 18. 

 

Overzicht 

Met het ZeroWire G2-systeem kunnen videosignalen draadloos vanuit de DVI- of 3G-SDI uitgang van een 
endoscopische cameraprocessor of andere videobron naar de DVI-ingang van een videoscherm worden 
verzonden. Het systeem werkt als een 60Ghz-gebaseerd draadloos HD-systeem in overeenstemming met 
de FCC (deel 15)-regelgeving inzake de ongelicentieerde 57-64 GHz bandbreedte, die zich bevindt in het 
millimetergolf (mmW)-gedeelte van het elektromagnetische spectrum. 

Het systeem bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender en ontvanger zijn ontworpen om op de 
bovenrand aan de achterkant van een scherm gemonteerd te worden. De zender kan zijn 
ingangvideosignaal ofwel van een endoscopische cameraprocessor ofwel van de DVI of SDI re-drive 
uitgang van het scherm verkrijgen. De uitgang van de ontvanger wordt aangesloten op de DVI-ingang van 
een scherm. De systemen worden gevoed door een 24 VDC voeding van NDS of via de ‘Y’ adapterkabel*. 

De 'Y' adapterkabel wordt beschreven op pagina 6. Een typische installatie wordt getoond op pagina 9. 

*Opmerking: De 'Y' adapterkabels zijn alleen bedoeld voor gebruik met NDS schermen die stroom 
ontvangen van een NDS 24 VDC voeding. 

Bedoeld gebruik en contra-indicaties 

De NDS ZeroWire G2 is een gekoppeld draadloos videocommunicatiesysteem met een zender en een 
ontvanger, dat bedoeld is voor het via een radiofrequentieverbinding naar een ZeroWire-ontvanger 
versturen van videosignalen uit een bron, bijvoorbeeld een endoscopiecamera/-processor of andere 
videobron, voor weergave van beelden tijdens endocopie- en algemene chirurgische procedures. Het 
ZeroWire G2 draadloze videosysteem is een niet-steriel herbruikbaar apparaat, dat niet bestemd is voor 
gebruik in een steriele omgeving. 

Contra-indicaties: 
1. Deze eenheden zijn niet-steriele herbruikbare toestellen en zijn niet bestemd voor gebruik in een 

steriele omgeving. 
2. Deze apparatuur mag niet worden gebruikt in aanwezigheid van ontvlambare narcotica gemengd met 

lucht, zuurstof of lachgas. 

Waarschuwing: 

Niet gebruiken in MR-omgevingen. 

Geen enkel gedeelte van dit product mag in contact komen met een patiënt. Raak het product en een 
patiënt nooit gelijktijdig aan.  

Voor kritische applicaties wordt ten zeerste aanbevolen om een vervangende ZeroWire G2 zender- en 
ontvangercombinatie onmiddellijk beschikbaar te houden, evenals een DVI-kabel. Verder wordt 
aanbevolen dat er een scherm met vaste bedrading aan de videobron onmiddellijk beschikbaar is wanneer 
een chirurgische procedure wordt uitgevoerd. Zie de tekening van een typische installatie op pagina 9. 

Te allen tijde moet een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen het werkende 
apparaat en de gebruiker of de patiënt. 
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Geteste apparatuur  Afstand tot zender  Afstand tot ontvanger 

Elektrocauterisa e  > 60 cm (2 voet)  > 30 cm (1 voet) 

RFID  > 1 cm  > 1 cm 

2,4 Ghz draadloos accesspoint  > 15 cm (6 inch)  > 15 cm (6 inch) 

5,8 Ghz draadloos accesspoint  > 15 cm (6 inch)  > 15 cm (6 inch) 

Mobiele telefoon  > 1 cm  > 1 cm 

Bluetooth‐apparaat  > 1 cm  > 1 cm 

Afstand voor werking zonder interferentie  

De vermelde apparaten in de volgende tabel zijn getest op de minimale veiligheidsafstanden, zodat de 
ZeroWire G2 kan werken zonder interferentie van deze apparaten. Als vermoed wordt dat de ZeroWire G2 
interferentie veroorzaakt of interferentie ontvangt van deze apparaten, plaats de apparaten dan verder uit 
elkaar en houd vervolgens minimaal de afstanden aan volgens de specificaties in de tabel. 
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3 Aansluitpanelen 

USB-poorten worden gebruikt voor 
het installeren van updates op de 
firmware van de zender en de 

ontvanger, en worden niet 
gebruikt als algemene I/O-poort. 

3G - SDI-ingang 
 

Netsnoer- 
Aansluiting 

DVI-ingang 
 

Zenderkoppeling- en statusleds Ontvangerkoppeling- en statusleds 

De knop LINK wordt gebruikt om een zender aan een ontvanger te koppelen. 

Op de ontvanger wordt de LINK-knop ook gebruikt om het staafdiagram 
Signaalsterkte te activeren, dat beschreven wordt op pagina 14. 

Led Link Knop Link  Led Link Knop Link 

Statusled Statusled 

DVI-uitgang 
 

Aan/Uit- 
schakelaar 

ZeroWire G2 
ontvanger 

ZeroWire G2 
zender 
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Installatie 

Montagebeugels: 
 

Zie de ZeroWire G2 Accessoiresets per scherm op pagina 18. 

Installatie: (bij gemonteerde beeldschermen) 

Opmerking: Voor deze installatie zijn twee mensen nodig: één om het beeldscherm te ondersteunen en 
één om de installatie uit te voeren. 

 

Vervang de montageschroeven aan de linkerzijde door twee van 
de meegeleverde langere montageschroeven. 

Draai de meegeleverde schroeven slechts 2-3 slagen aan. 

Verwijder de twee schroeven aan de rechterzijde van de VESA-
standaard.  

Montageblad 
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Met het montageblad naar de voorzijde van het scherm 
gericht, schuift u de beugel tussen de VESA-standaard en de 
achterzijde van het scherm totdat de inkepingen gelabeld 
voor het scherm waarmee u werkt over de twee schroeven 
aan de linkerzijde passen. 
Vervang de schroeven voor de rechterzijde door de mee-
geleverde schroeven en draai alle schroeven vast.  

 

Met het platte oppervlak van een ZeroWire G2 zend- of 
ontvangstmodule gericht naar de voorzijde van het scherm, 
lijnt u de gleuf onderaan de module uit met het 
montageblad en drukt u de module omlaag op het 
montageblad totdat de module vastzit.  
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ZeroWire G2 zenders en ontvangers die gebruikt worden met een ondersteund 32" of kleiner NDS-beeldscherm 
kunnen een optionele ‘Y’ adapterkabel gebruiken om het ZeroWire-systeem van stroom te voorzien. De twee 
typen ‘Y’ adapterkabels worden hieronder weergegeven. Waar van toepassing is de juiste Y-kabel meegeleverd in 
de accessoireset (zie pagina 18 voor het bepalen van de juiste accessoireset voor het gebruikte NDS-
beeldscherm). ZeroWire zenders en ontvangers kunnen ook van stroom worden voorzien via de meegeleverde 
24 VDC-voeding. 

Voedingsopties 

Opmerking:  
Modelnummers van 24 VDC voedingen 
worden hier weergegeven. 

J3 van de ‘Y’ adapter of 
24 VDC voeding wordt 
hier aangesloten. 

XLR ‘Y’ adapterkabel (35X0097) 

SwitchCraft ‘Y’ adapterkabel (35X0096) 

Bij gebruik van de voeding selecteert en installeert u de 
plugadapter die overeenkomst met de stroomvereisten. 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Bedradingsschema’s 

 Buigradius kabels 

Wij raden aan om de buigradius van metaalhoudende kabels niet minder dan 63 mm of 7 maal de 
diameter van de kabel te laten zijn, welke afmeting de grootste is. Scherpere bochten kunnen de 
kabel beschadigen en/of het videosignaal verslechteren.  

Bekabeling van de ZeroWire G2 ontvanger 

Zwarte kabels zijn 24 VDC. 
De blauwe kabel is de DVI-kabel. 

Bekabeling van de ZeroWire G2 zender 

Zwarte kabels zijn 24 VDC. 
De blauwe kabel is de DVI-kabel. 
De gele kabel is de optionele 3G-SDI-kabel. 

Voeding naar beeldscherm 

Zender 
 

Voeding naar zender 

DVI-
videobron 

DVI 
uitgang 

SDI 
uitgang 

Voeding naar beeldscherm 

Ontvanger 

Voeding naar zender 

DVI 
Ingang 
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Opmerking: De zender en ontvanger zijn niet alleen in staat te werken op een zichtlijn, d.w.z. het paar zal 
ook betrouwbaar functioneren als er zich obstakels tussen de eenheden bevinden. De eenheden mogen 
echter niet volledig omringd zijn door metalen voorwerpen. 

Video doorgeven: 
Als de koppeling voltooid is, moeten de statusleds blauw worden en moet het bronbeeld op het scherm 
verschijnen. Hiermee is de basisopstelling voltooid. 

Opstelling 

De zender en ontvanger aan elkaar koppelen 
Voordat het ZeroWire G2 systeem in bedrijf wordt gesteld, moeten de zender en de ontvanger aan elkaar 
worden gekoppeld ("gepaired").  

Wanneer een zender en ontvanger gepaired zijn, blijven ze gepaired totdat de zender expliciet aan een 
andere ontvanger gekoppeld wordt of de ontvanger expliciet aan een andere zender gekoppeld wordt. 

Opmerking: Als een gekoppeld paar uitgeschakeld wordt, dan koppelen ze automatisch aan elkaar 
wanneer ze weer ingeschakeld worden. 
 

Koppelingsprocedure: 
1. Sluit een DVI- of een SDI-videobron aan op de zender-eenheid en een scherm op de DVI-uitgang van 

de ontvanger-eenheid (zie figuur 1). 
2. Houd de knop “LINK” op de ontvanger ingedrukt (zie Figuur 2) totdat de koppelingsled snel blauw 

begint te knipperen; laat de knop dan los. De gebruiker heeft nu 60 seconden om naar het andere 
systeem te lopen en op de LINK-knop op dat apparaat te drukken. 

3. Houd vervolgens de “LINK”-knop de zender ingedrukt (zie Figuur 2 voor de locatie) totdat de 
koppelingsled snel blauw begint te knipperen; laat de knop dan los. 

4. Wanneer de zender en de ontvanger elkaar identificeren en beginnen te koppelen, gaan de statusled 
en de koppelingsled op beide apparaten enkele seconden snel knipperen. Als een koppeling tot stand 
is gebracht, gaat de blauwe koppelingsled op beide apparaten uit. 

Opmerking: ZeroWire G2 zenders en ontvangers zijn niet compatibel met eerdere ZeroWire zenders 
en ontvangers. 

Figuur 2 

Druk hier om het koppelen te starten 

Statusled 
Zender Ontvanger 

Koppelingsled 

Figuur 1 

Zender 
 

Ontvanger 

DVI of SDI 
Signaal 

DVI-uitgang 
naar scherm 
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Voor kritische applicaties wordt ten zeerste aanbevolen om een vervangende ZeroWire G2 zender- 
en ontvangercombinatie onmiddellijk beschikbaar te houden, evenals een DVI-kabel. Verder wordt 
aanbevolen dat er een scherm met vaste bedrading aan de videobron onmiddellijk beschikbaar is 
wanneer een chirurgische procedure wordt uitgevoerd. 
 

Typische installatie 

Werking  

Werking: 
Het ZeroWire G2 HD draadloze videosysteem is bedoeld en geoptimaliseerd voor gebruik in operatie- of 
procedurekamers. Gebruik buiten een klinische omgeving wordt niet aanbevolen. 
 
De volgende stappen zullen u helpen om een optimale werking van het ZeroWire G2-systeem te 
verkrijgen: 
1. Monteer beide componenten ten minste 1,5 meter (5 voet ) van de vloer. 
2. Idealiter dienen de zender en de ontvanger zich op gelijke hoogte te bevinden. 
3. Voor een betrouwbare videolink dient u de richtlijnen voor installatie onder Positionering en oriëntatie 

op pagina 10 en 11 te volgen. 
4. De zender en de ontvanger moeten naar elkaar gericht en zichtbaar voor elkaar te zijn in vrije ruimte. 
5. Bij toepassingen zonder zichtlijn wordt aanbevolen om de zender en ontvanger op een afstand van 

niet meer dan 1,8 m (6 voet) van de wanden te plaatsen. 

Zender Ontvanger 
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Positie en oriëntatie 

Gezien de vorm van het antennesignaalveld dienen de zender en ontvanger zo geïnstalleerd te zijn dat ze 
verticaal en horizontaal uitgelijnd zijn binnen ±10°. 

Verticale uitlijning: 
Verticale uitlijning moet binnen ±10° van de verticale lijn zijn. 

Horizontale uitlijning: 
Horizontale uitlijning moet binnen ±10° van de horizontale lijn zijn. 

Positie en oriëntatie gaat verder op de volgende pagina. 

Primaire 
monitor 

Secundaire 
monitor 

Zender 
 

Ontvanger 
 

-10° 

+10° 
 

  0° 

Zender 
 

Vorm van veld 
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Hoogte: 
De zender en ontvanger moeten minstens 1,5 m (5 voet) vanaf de vloer geplaatst worden, op gelijke hoogte; 
bij voorkeur met de voorkanten van de zender en ontvanger parallel en direct naar elkaar toe gericht. 
Afstand:  
ZeroWire G2 werkt correct met een tussenafstand tussen de zender en ontvanger van maximaal 9,1 m 
(30 voet). In de meeste OK-omgevingen worden echter de beste resultaten verkregen wanneer de 
afstand tussen de zender en ontvanger maximaal 2,4 m (8 voet) is. 
 

Minimaal 
1,5 m (5 voet) 

Maximaal 
2,4 m (8 voet) 

Minimaal 
1,5 m (5 voet) 

Endoscopiekar Operatietafel Rolstandaard 

ZeroWire 
zender 

ZeroWire 
ontvanger 

Positie en oriëntatie (vervolg) 
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Bediening zonder zichtlijn 

Het ZeroWire G2-systeem kan een draadloze verbinding in stand houden ook wanneer er obstakels zijn. 
De beste prestaties ontstaan echter bij een onbelemmerde zichtlijn tussen de apparaten. In een OK-
omgeving kunnen grote metalen structuren zoals zwenkarmen aan het plafond met verende 
armscharnieren en operatielampen de draadloze signalen blokkeren, als ze zich in de zichtlijn tussen de 
zender en ontvanger bevinden (zie de illustratie hieronder). Zo mogelijk moeten operatielampen uit de 
weg opgesteld worden, of boven de zichtlijn. Als het onvermijdelijk is dat een voorwerp de zichtlijn 
belemmert, is de beste optie dat het zich halverwege tussen de zender en de ontvanger bevindt. 

Operatiekamers waarvan de wanden en/of het plafond gemaakt zijn van metalen platen kunnen de 
prestaties van de ZeroWire G2 doen verslechteren. Deze omstandigheid kan mogelijk worden verbeterd 
door de zender en de ontvanger dichter bij elkaar te plaatsen, door de zichtlijn op 0 graden in te stellen 
(zie pagina 10), en door te zorgen dat er geen obstakels tussen de zender en de ontvanger zijn. 



 

13 

Gebruik van kanalen 

Met de onderstaande aanbevelingen kunt u de geschikte instelling bepalen. 

1. ZeroWire G2 zenders en/of ontvangers kunnen niet worden gebruikt met eerdere ZeroWire zenders en 
ontvangers. 

2. Er kunnen maximaal twee ZeroWire G2-systemen gebruikt worden in dezelfde ruimte. De zenders en 
ontvangers moeten minimaal 1 m (3 voet) van elkaar gescheiden zijn in de ruimte. 

3. Groepen van twee ZeroWire G2-systemen kunnen worden opgesteld in meerdere ruimtes, op 
voorwaarde dat er tussen de ruimtes een afstand van minimaal 7,6 m (25 voet) is. 

4. ZeroWire G2 zenders en/of ontvangers mogen niet geïnstalleerd worden in metalen kasten of omringd 
door metalen voorwerpen, omdat de zender hierdoor niet kan communiceren met de ontvanger. 

Multisysteem installatie 

Meerdere systemen: 
Als er twee systemen geïnstalleerd moeten worden in een gegeven OK, gebruikt u de volgende procedure: 

1. Als de zender en ontvanger niet gekoppeld zijn, zet u één zender en ontvanger aan en u volgt de 
koppelingsprocedure beschreven op pagina 8. 

2. Zet de tweede zender- en ontvangercombinatie aan en herhaal de koppelingsprocedure. Zender- en 
ontvangercombinaties moeten met één paar tegelijk worden gekoppeld. Het wordt aanbevolen om 
gekoppelde combinaties van een label te voorzien om installatie en foutenoplossing te vergemakkelijken.  

Vermijden van interferentie tussen kanalen 

Als de ZeroWire G2 zoals in het typische geval als één systeem per kamer gebruikt wordt, gelden er eigenlijk geen 
beperkingen. De functie Channel selection van de zender kiest het kanaal dat het minst ontvankelijk is voor 
interferentie uit de twee beschikbare kanalen op basis van het resultaat van de scan bij inschakeling. 

Hieronder vindt u een aantal van de factoren die van invloed zijn op de isolatie van de ZeroWire G2-kanalen. 

1. De dikte en het materiaal van de wanden van de kamer.  
2. Het openen en sluiten van kamerdeuren.  
3. De structuur van het plafond en de materialen waar dit van gemaakt is.  

ZeroWire G2 zender/ontvanger-paren moeten worden geïnstalleerd in dezelfde ruimte. Gebruik in 
meerdere ruimtes wordt niet ondersteund. Als er twee zender/ontvanger-paren in een bepaalde ruimte 
geïnstalleerd worden, moet elk paar apart aan elkaar gekoppeld worden, één paar tegelijk, waarbij het 
tweede paar pas gekoppeld wordt als de koppeling tussen het eerste paar gelukt is. Het eerste gekoppelde 
paar hoeft niet uitgeschakeld te worden voordat het tweede paar ingeschakeld of gekoppeld wordt. 
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Wanneer een ontvanger wordt aangesloten op een monitor, worden er duidelijke diagnostische berichten 
weergegeven linksonder op het scherm, om de gebruiker te informeren over de huidige status van de 
ontvanger. De berichten worden 15 seconden weergegeven, met uitzondering van “No transmitter 
found” (Geen zender gevonden) en “SIGNAL LOST” (Signaal verloren). 

“No transmitter found” en “SIGNAL LOST” worden weergegeven tot er maatregelen ter correctie zijn 
genomen. Wanneer zowel het bericht “SIGNAL LOST” en/of het RODE staafdiagram met 1 balk worden 
weergegeven op het scherm, dan is de draadloze verbinding onbetrouwbaar en moeten er onmiddellijk 
corrigerende maatregelen worden genomen. 

Het staafdiagram voor de signaalsterkte wordt weergegeven in de hoek rechtsonder van de monitor van 
de ontvanger gedurende 60 seconden na inschakeling. Het wordt eveneens weergegeven als de 
verbinding opnieuw tot stand is gebracht na een loskoppeling. Als de kwaliteit van de verbinding zwak of 
slecht is, wordt het staafdiagram automatisch weergegeven om de gebruiker te waarschuwen dat er 
maatregelen moeten worden genomen om het probleem op te lossen. 

Het staafdiagram kan handmatig worden geactiveerd met één druk op de LINK-knop op de ontvanger. 

Signaalsterkte en On Screen Diagnostic (OSD) berichten 

Het staafdiagram voor de signaalsterkte 
wordt hier weergegeven 

Het OSD-bericht wordt hier weergegeven 

OSD-berichten 

Uitstekende verbinding. 

Goede verbinding. 

Acceptabele verbinding. 

Slechte verbinding; mogelijk enige pixelvorming. 

Slechte verbinding of verbinding verbroken, ernstige pixelvorming en/of "schermbevriezing". 

Staafdiagrammen signaalsterkte  



 

15 

4 Foutopsporing 

Statusledlampjes 

Ledstatus Beschrijving 

Blauw en langzaam knipperend De eenheid is bezig met scannen naar een kanaal. 

Blauw en snel knipperend Eenheid probeert verbinding tot stand te brengen. 

Blauw en constant brandend De eenheid is bezig videogegevens te versturen (zender) of ontvangen (ontvanger). 

Blauw AAN/UIT knipperend gedurende 
3 seconden  

Geen koppelingsinformatie opgeslagen 

Probleem Mogelijke oorzaken 

Ledlampje brandt niet. Loszittende stroomconnector: Controleer of de stekker volledig in het stopcontact van 
eenheid zit. 

'Y' kabel: Indien u de ‘Y’ kabel gebruikt om de eenheid van stroom te voorzien, dient u te 
controleren of deze aangesloten is op een NDS 24VDC voeding en dat deze van stroom wordt 
voorzien. 

Autonome voeding: Indien de autonome voeding wordt gebruikt, dient u te verifiëren of 
deze volledig in het stopcontact zit. 

Wandcontactdoos: Bepaalde wandcontactdozen hebben ingebouwde aan-/uit-
schakelaars. Indien de contactdoos die u gebruikt een ingebouwde schakelaar heeft, dient 
u te controleren of de schakelaar in de aan-stand staat. 

Bijkomende informatie: Zie stroomopties op pagina 6. 

Geen zender gevonden Controleer of de zender AAN staat en het bronsignaal aangesloten is. 

Geen beeld op het 
scherm na verandering 
van de ingangsresolutie  

Zet de ZeroWire zender en ontvanger uit en weer aan, niet het scherm. 

Kan geen koppeling tot 
stand brengen na 
poging tot koppeling 

Zet de ZeroWire zender en ontvanger uit en weer aan. 

Slecht of onderbroken videobeeld  

Mogelijke oorzaken  Oplossing 

De zender en ontvanger zijn meer dan 
9,1 meter (30 voet) uit elkaar geplaatst. 

Verklein de afstand tussen de zender en de ontvanger tot 9,1 meter (30 voet)
of minder. Zie specificatie Maximaal bereik op pagina 16. 

Zender en ontvanger zijn niet juist 
naar elkaar gericht 

Zie aanbevelingen voor uitrichting van de zender en ontvanger op pagina 
11. 

DVI- of SDI-verbindingen (alleen voor 
zender) Controleer of alle kabels correct aangesloten zijn.  

Niet-ondersteunde videomodus  Controleer of de toegepaste videomodus wordt ondersteund. Zie tabel met 

Ondersteunde videomodi op pagina 17. 

DVI- of SDI-kabels (alleen voor zender) Vervang de kabels één voor één en controleer de videoweergave. Als het 
videosignaal correct wordt weergegeven nadat u een kabel hebt vervangen, 
dient u de kabel die u net hebt vervangen weg te leggen.  

Overspraak Zie Vermijden van interferentie tussen kanalen op pagina 13 

Lage signaalsterkte Zie Signaalsterkte op pagina 14. 

De zender en ontvanger zijn omgewisseld Controleer of de videobron aangesloten is op de zender, niet op de ontvanger. 



 

Draadloos signaaltype Draadloze 60 GHz HD-band (WiHD) 

Frequentieband 57 - 64 GHz 

Video-ingangen (Tx) DVI-D, 3G-SDI 

Video-uitgangen (Rx) DVI-D 

Videocompressie Geen 

Ondersteuning voor 3D-indeling Lijn-voor-lijn, boven/onder, zij-aan-zij 

3D-signaaltypen DVI-D, 3G-SDI 

3D-videotimings alleen 1080p bij 59,94 (SMPTE 424M) 

HIPAA-ondersteuning 256-bit AES-versleuteling 

Latentietijd systeem < 1 frame 

Max. aantal paren per OR 2 paren 

RF-voeding uit < 28 dBm/MHz EIRP 

Maximaal bereik < 30 ft (9,14 m)* 

Overdrachtssnelheid 950 Mbps - 3,8 Gb/s 

Opgenomen vermogen < 8 Watt 

    
Fysieke afmetingen 9,5” x 3,5” x 2,0” (238 mm x 88 mm x 50 mm) 

Gewicht apparaat 1,0 lb. (0,45 kg) 

Bedrijfstemperatuur 32 tot 104 °F (0 tot 40 °C) 

Vochtigheid bij bedrijf 20% tot 90% RH, niet-condenserend 

Geografische bedrijfshoogte 6600 ft (2000 m) 
Opslagtemperatuur -4 tot 140 °F (-20 tot 60 °C) 

Vochtigheid bij opslag < 70% RH (niet-condenserend) 

Vochtigheid bij transport < 70% RH (niet-condenserend) 

Geografische hoogte bij opslag 33.000 ft (10.000 m) 

Kanalen 

Maximaal EIRP-
uitgangsvermogen van 

meetfrequentie 
Gemiddeld EIRP-

uitgangsvermogen 
Laag LRP-kanaal 60,32 GHz 11,7 dBm 

Hoog LRP-kanaal 62,79 GHz 12,1 dBm 

Laag HRP-kanaal 60,48 GHz 29,3 dBm 

Hoog HRP-kanaal 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Ondersteunde videomodi 

Formaat 
Frame-

frequentie 
(Hz) 

  Horizontale 
actieve pixels 

Verticale 
actieve pixels 

  Horizontale 
totale pixels 

Verticale totale 
pixels 

    

1080p  60     1920  1080     2200  1125 

1080p  50     1920  1080     2640  1125 

1080i  30     1920  1080     2200  562 

1080i  25     1920  1080     2640  562 

720p  60     1280  720     1650  750 

720p  50     1280  720     1980  750 

480p  60     720  480     870  525 

576p  50     720  576     864  625 

VGA  60     640  480     800  525 

SVGA  60     800  600     1056  628 

XGA  60     1024  768     1344  806 

SXGA  60     1280  1024     1688  1066 

UXGA  60     1600  1200     2160  1250 

                     

Standaard modus  60     1280  1024     1688  1066 

Standaard modus  60     1292  960     1576  1000 

Standaard modus  60     1023  768     1396  806 

Standaard modus  60     1248  1024     1688  1066 

Standaard modus  60     1280  1024     1716  1108 

Standaard modus  60     1440  900     1904  932 

Standaard modus  60     1024  1024     1686  1068 

Standaard modus  60     1024  1024     1124  1068 

Standaard modus  50     1024  1024     1280  1125 

Standaard modus  60     1280  1024     1688  1066 

Standaard modus  60     1920  1080     2200  1125 

Standaard modus  60     1920  1080     2184  1125 

Standaard modus  50     1920  1080     2270  1125 
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ZeroWire G2 Accessoiresets per beeldscherm  

  ZeroWire G2 Accessoireset 

Beeldscherm 
Onderdeelnummer 

NDS 
Paar: (Zender en 

ontvanger) 
Enkel: (Zender of 

ontvanger) 

EndoVue 24" (Standaard)  90K0010 

90Z0152  90Z0153 Model voor China  90K0011 

Oud model  90K0004 

         

Radiance Full MMI 24" (Standaard)  90R0019 

90Z0152  90Z0153 

met vezel  90R0022 

met aanraakscherm  90R0037 

met vezel & aanraakscherm  90R0038 

Model voor China  90R0058 

         

Radiance G2 24" (Standaard)  90R0063 

90Z0152  90Z0153 

met vezel  90R0064 

met aanraakscherm  90R0065 

met vezel & aanraakscherm  90R0066 

Model voor China  90R0067 

         

Radiance Full MMI 26" (Standaard)  90R0029 
90Z0152  90Z0153 

met vezel  90R0030 

         

Radiance G2 26" (Standaard)  90R0050 

90Z0152  90Z0153 met vezel  90R0051 

Model voor China  90R0061 

         

Radiance G2 HB 26" (Standaard)  90R0052 

90Z0154  90Z0155 met vezel  90R0053 

Model voor China  90R0062 

         

Radiance Ultra 27" (Standaard)  90R0104 

90Z0156  90Z0157 met analoge kaart  90R0102 

met digitale kaart  90R0100 

         

Radiance G2 42" (Standaard)  90R0070  90Z0158  90Z0159 

         

Radiance G2 55" (Standaard)  90R0069 
90Z0158  90Z0159 

met aanraakscherm  90R0068 
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Reinigingsinstructies 

Voordat u het systeem reinigt moet het UITGESCHAKELD worden en moet de stekker uit de 
voedingsbron worden gehaald. 
 

 
 

Reinigen: 
Neem alle buitenste oppervlakken grondig af met een niet-pluizende doek die bevochtigd is met een 
goedgekeurd reinigingsmiddel. Goedgekeurde reinigingsmiddelen worden hieronder vermeld. Verwijder 
resten reinigingsmiddel door alle buitenste oppervlakken af te nemen met een niet-pluizende doek die 
bevochtigd is met gedestilleerd water.  
 

Desinfecteren: 
Desinfecteer het systeem door alle buitenste oppervlakken af te nemen met een niet-pluizende doek die 
bevochtigd is met 80% ethanol. Laat het systeem aan de lucht drogen.  
 
Voorzichtig:  

 Zorg dat er geen vloeistoffen in het systeem dringen. 
 

Goedgekeurde reinigingsmiddelen: 
Schoonmaakazijn (gedestilleerde witte azijn, zuurtegraad 5%) 
Glasreiniger op basis van ammoniak  
 
Goedgekeurd desinfectiemiddel:  
Ethanol 80% per volume  
 

 
*Opmerking: 
De hierboven genoemde goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen zijn getest op NDS-producten 
en beschadigen de afwerking of de kunststof onderdelen van het product niet indien ze gebruikt worden 
volgens de aanwijzingen. 
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6 
ZeroWire G2 is getest in een OK-omgeving en veroorzaakte geen storing met elektrochirurgische, 
ultrasone en röntgenapparatuur, medische schermen en levensreddende apparatuur. De hierboven 
genoemde apparatuur veroorzaakt tevens geen storing met ZeroWire G2. Omdat ZeroWire G2 
functioneert in het bereik 57 – 64 GHz, zullen draadloze LANs en mobiele telefoons geen storing 
veroorzaken omdat ze functioneren buiten het frequentiebereik van ZeroWire G2. De aanwezigheid van 
een storingsbron in het frequentiebereik van ZeroWire G2 zou echter kunnen leiden tot een 
intermitterende werking en gereduceerde beeldkwaliteit of de verbinding zou verbroken kunnen worden 
terwijl de storing zich voordoet. Vóór het uitvoeren van enige procedure in de OK, dient alle betreffende 
apparatuur te worden uitgeschakeld en te worden geverifieerd of het systeem functioneert zoals wordt 
verwacht. Bij iedere abnormale werking dient deze anomalie te worden gecorrigeerd alvorens het systeem 
te gebruiken bij chirurgische procedures. 
 
Zerowire G2-zenders dienen op een afstand van ten minste 0,5 meter (20 inch) uit elkaar te worden 
geïnstalleerd. ZeroWire G2 zenders (zender) en/of ontvangers (ontvanger) mogen niet geïnstalleerd 
worden in metalen kasten of omringd door metalen voorwerpen, omdat de zender hierdoor niet kan 
communiceren met de ontvanger.  
 
Tijdens installatie moet de kwaliteit van de ZeroWire G2 videoverbinding worden getest met de zender en 
ontvanger op verschillende oriëntatiehoeken; acceptabele oriëntatiehoeken worden weergegeven op 
pagina 10. Bediening zonder zichtlijn wordt besproken op pagina 12. Het verdient aanbeveling om het 
systeem grondig te testen vóór gebruik bij chirurgische procedures.  
 
Gebruik geen andere voedingen of kabels met de ZeroWire G2 dan de gespecificeerde onderdelen in deze 
handleiding. Er kan overmatige lekstroom, verhoogde elektromagnetische emissies of onvoldoende 
immuniteit voor interferentie optreden. 
 
Alle medische elektronische hulpmiddelen, inclusief de ZeroWire G2, moeten voldoen aan de vereisten 
van IEC 60601-1-2. Voorafgaand aan een chirurgische procedure zijn voorzorgsmaatregelen, naleving van 
de informatie over EMC-richtlijnen in deze handleiding en verificatie van alle medische apparaten die 
gelijktijdig met het product worden gebruikt vereist om de elektromagnetische compatibiliteit en het 
gelijktijdige gebruik van alle andere medische apparaten te garanderen. 
 
De EMC-tabellen op de volgende vier pagina’s zijn vermeld ter referentie. 

Tabellen m.b.t. elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 
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EMC-tabellen 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies 

Het product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de 
gebruiker van het product moet ervoor zorgen dat het product in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Emissies Naleving Elektromagnetische omgeving-- richtlijnen 

RF-emissies CISPR 11 Groep 1 

Het product gebruikt RF-energie voor zijn interne werking. Daardoor 
zijn de RF-emissies zeer laag en is het niet waarschijnlijk dat deze 
storing in nabijgelegen elektronische apparatuur veroorzaken. 

RF-emissies CISPR 11 Klasse A  
Het product is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief 
gebouwen met een woonbestemming en gebouwen die rechtstreeks 
zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat 
gebouwen met een woonbestemming van stroom voorziet. 

Harmonische emissies 
IEC 61000-3-2 

Niet van toepassing  

Voltageschommelinge
n/flakkeremissies 
IEC 61000 -3-3 

Niet van toepassing  
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EMC-tabellen 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant 211: elektromagnetische immuniteit 

Het product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van 
het product moet ervoor zorgen dat het product in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest  Testniveau IEC 60601  Nalevingsniveau  
Richtlijnen elektromagnetische 
omgeving  

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact ±8 kV lucht  ±6 kV contact ±8 kV lucht  Vloeren moeten vervaardigd zijn van hout, 
beton of plavuizen. Als vloeren bedekt zijn 
met synthetisch materiaal, moet de relatieve 
vochtigheid minimaal 30% zijn. 

Elektrische snelle 
stroomstoot/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV bij voedingslijnen  ± 2 kV bij voedingslijnen  De kwaliteit van de netvoeding moet die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving zijn. 

Piek IEC 61000-4-5 ±1 kV lijn(en) en neutraal ±1 kV lijn(en) en neutraal  De kwaliteit van de netvoeding moet die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving zijn. 

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen 
en spanningsvariaties 
op voedingslijnen 
IEC 61000-4-11  

<5 % UT (>95 % daling in 
UT) gedurende 0,5 cyclus 
40 % UT (60 % daling in UT) 
gedurende 5 cycli 70 % UT 

(30 % daling in UT) 
gedurende 25 cycli<5 % 
UT (>95 % daling in UT) 
gedurende 5 sec 

<5 % UT (>95 % daling in UT) 
gedurende 0,5 cyclus 40 % 
UT (60 % daling in UT)
gedurende 5 cycli 70 % UT 

(30 % daling in UT) 
gedurende 25 cycli<5 % UT 

(>95 % daling in UT) 
gedurende 5 sec 

De kwaliteit van de netvoeding moet die 
van een typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving zijn. Als er een daling 
of onderbreking van de netvoeding 
optreedt, kan de stroom naar het product 
tot onder het normale niveau dalen; in dat 
geval kan het noodzakelijk zijn om een 
ononderbreekbare voeding of accu te 
gebruiken.  

Stroomfrequentie 
(50/60 Hz)
magnetisch veld 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  Niet van toepassing Niet van toepassing 

OPMERKING UT is de wisselstroom-netvoedingsspanning voorafgaand aan de toepassing van het testniveau 
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EMC-tabellen  

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Het product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het 
product moet ervoor zorgen dat het product in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest  Testniveau IEC 60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving – richtlijnen  

 Geleide RF 
IEC 61000-4-6  
 
 
 
Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3  

3 Vims 
150 kHz tot 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz tot 2,5 GHz  

 3 Vims 
 
 
 
 
3 V/m  

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet 
dichterbij enig onderdeel van het product, inclusief de kabels 
worden gebruikt dan de aanbevolen scheidingsafstand die 
berekend is op basis van de vergelijking die van toepassing is 
op de frequentie van de zender. 
 
Aanbevolen scheidingsafstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de 
zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender, en d 
de aanbevolenScheidingsafstand in meters (m).  

Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals vastgesteld door een 
elektromagnetisch onderzoek ter plaatse, a. moeten lager dan 
het nalevingsniveau in elk frequentiebereik zijn.b 

Interferentie kan optreden in de nabijheid van apparatuur die 
gemerkt is met het volgende symbool: 

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik. 
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische uitbreiding wordt beïnvloed door 
absorptie en reflectie door gebouwen, voorwerpen en mensen. 

a. Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor mobiele (cellulaire/cordless) telefoons en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-
uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-
zenders te beoordelen moet een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de plaats waarop het 
product wordt gebruikt hoger is dan het bovengenoemde toepasselijke RF-nalevingsniveau, dan moet geobserveerd worden of het product normaal 
werkt. Als een abnormale werking wordt waargenomen, dan kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn, zoals het opnieuw richten of verplaatsen van het 
product.  
b. Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz zouden veldsterktes minder dan 3 V/m moeten zijn. 
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EMC-tabellen  

Aanbevolen scheidingsafstand tussendraagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het 
product 

Het product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen 
gecontroleerd zijn. De klant of de gebruiker van het product kan elektromagnetische interferentie helpen 
voorkomen door een minimale afstand tussen de draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) 
en het product aan te houden zoals hieronder aanbevolen, in overeenstemming met het maximale 
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Nominaal maximaal 
uitgangsvermogen (W) 
van de zender  

Scheidingsafstand in meters, volgens de frequentie van de zender  

150 kHz tot 80 MHz  80 MHz tot 800 MHz  800 MHz tot 2,5 GHz  

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 met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat niet hierboven vermeld is, kan de aanbevolen 
scheidingsafstand d in meter (m) geschat worden met behulp van de vergelijking geldt voor de frequentie van 
de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant 
van de zender. OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hoogste 
frequentiebereik.OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. 
Elektromagnetische uitbreiding wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door gebouwen, voorwerpen en 
mensen. 
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