
Orientação e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas
O modelo de termómetro para testa de infravermelhos da série TAT-2000 
destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 
O utilizador do modelo da série TAT-2000 deve assegurar que o dispositivo 
é utilizado neste ambiente.

Teste de 
emissões

Conformidade Ambiente eletromagnético - 
Orientação

Emissões de RF 
CISPR 11

Grupo 1 O termómetro da série TAT-2000 
não utiliza energia de RF, pelo 
que é improvável que as emissões 
causem interferência em equipamento 
eletrónico nas proximidades.

Emissões de RF 
CISPR 11

Classe B O termómetro da série TAT-2000 é 
adequado para utilização por um 
profissional de saúde num ambiente 
de cuidados de saúde típico.Emissões 

harmónicas
Não aplicável

Flutuações de 
tensão

Não aplicável

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética
O termómetro da série TAT-2000 destina-se a ser utilizado no ambiente 
eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do modelo da série  
TAT-2000 deve assegurar que o dispositivo é utilizado neste ambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de 
teste  

IEC 60601

Nível de 
conformi-

dade

O equipamento de comunicações 
de RF portável e móvel não deve 
ser utilizado a uma distância de 
qualquer peça do equipamento da 
série TAT-2000, incluindo cabos, 
se aplicável, inferior à distância 
de separação recomendada 
calculada, a partir da equação 
aplicável à frequência do 
transmissor.
Distância de separação 
recomendada
d=1,2*P1/2
d=1,2*P1/2 80 MHz a 800 MHz 
d=1,2*P1/2800 MHz a 2,7 GHz

Em que P é a potência nominal 
de saída máxima do transmissor 
em watts (W), de acordo com 
o fabricante do transmissor, e 
d é a distância de separação 
recomendada em metros (m).
A intensidade de campo dos 
transmissores de RF fixos, 
conforme determinado por um 
levantamento do local 
eletromagnético, a. deve ser 
inferior ao nível de conformidade 
em cada intervalo de frequências 
e b. poderá ocorrer interferência 
nas proximidades de 
equipamentos com o seguinte 
símbolo: o seguinte 
símbolo:

RF conduzida 
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 
80 MHz

Não 
aplicável

RF radiada 
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz a 
2,7 GHz

80% AM a 
1 kHz

10 V/m

a. Não é possível prever teoricamente com exatidão as intensidades de campo 
de transmissores fixos, como estações base para radiotelefones (celulares/
sem fios) e rádio móvel terrestre, serviços de rádio amadores, transmissão de 
rádio AM e FM e transmissão de TV. Para avaliar o ambiente eletromagnético 
devido a transmissores de RF fixos, deve ponderar-se a realização de um 
levantamento do local eletromagnético. Se as intensidades de campo medidas 
no local onde o termómetro da série TAT-2000 é utilizado excederem o nível de 
conformidade de RF aplicável acima, o termómetro da série TAT-2000 deve ser 
monitorizado para verificar se está a funcionar corretamente. Se observar um 
desempenho anormal, poderão ser necessárias medidas adicionais, tais como 
a reorientação ou recolocação do TAT-2000.

b. No intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo 
devem ser inferiores a 3 V/m. 

c. O equipamento de comunicações de RF portátil e móvel pode afetar o 
desempenho.

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética (cont.)
O termómetro da série TAT-2000 destina-se a ser utilizado no ambiente 
eletromagnético especificado abaixo. O utilizador do modelo da série  
TAT-2000 deve assegurar que o dispositivo é utilizado neste ambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de teste  
IEC 60601

Conformi-
dade
Nível

Ambiente 
eletromagnético - 
Orientação

Descarga 
eletrostática

(ESD) 
IEC61000-4-2

8 kV contacto
15 kV ar

8 kV 
contacto
15 kV ar

Os pisos devem ser 
de madeira, betão ou 
azulejo cerâmico. Se 
os pisos estiverem 
cobertos com material 
sintético, a humidade 
relativa deve ser, no 
mínimo, de 30%.

Transiente 
elétrico rápido/

rajada
IEC 61000-4-4

2 kV para linhas de 
fonte de alimentação
1 kV para linhas de 

entrada e saída

Não 
aplicável

A qualidade da rede 
elétrica deve ser a 
de um ambiente de 
cuidados de saúde 
típico.

Sobretensão
IEC 61000-4-5

1 kV linha(s) a 
linha(s)

2 kV linha(s) à terra
Não 

aplicável

A qualidade da rede 
elétrica deve ser a 
de um ambiente de 
cuidados de saúde 
doméstico típico.

Interrupções 
e variações 
de tensão 

em linhas de 
entrada de fonte 
de alimentação
IEC 61000-4-11

<5% UT
(queda >95% em UT) 

para 0,5 ciclo
40% UT

(queda de 60% em UT) 
para 5 ciclos

70% UT
(queda de 30% em UT) 

para 25 ciclos
<5% UT

(queda >95% em UT) 
durante 5 s

Não 
aplicável

A rede elétrica não é 
aplicável. A série TAT-
2000 é alimentada 
apenas por bateria.

Campo 
magnético da 
frequência de 
alimentação 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Os campos 
magnéticos da 
frequência de 
alimentação devem 
estar ao nível 
característico de uma 
localização típica num 
ambiente de cuidados 
de saúde doméstico 
típico.

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

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de 
comunicações RF portátil e móvel e o dispositivo da série TAT-2000

O termómetro para testa da série TAT-2000 destina-se a ser utilizado num 
ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF radiada são 
controladas ou o utilizador do termómetro da série TAT-2000 pode ajudar 
a prevenir interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima 
entre equipamento de comunicações RF portátil e móvel (transmissores) 
e o termómetro da série TAT-2000, conforme recomendado abaixo, 
de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de 
comunicações.

Potência 
nominal 
de saída 

máxima do 
transmissor 

(W)

Distância de separação recomendada de acordo com a 
frequência do transmissor em metros (m)

150 KHz a  
80 MHz  

d=1,2 P1/2

80 MHz a  
800 MHz 

d=1,2 P1/2

800 MHz a 2,7 GHz 
d=2,3 P1/2

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Para transmissores com uma potência nominal de saída máxima não 
listada acima, a distância de separação recomendada (d) em metros 
(m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência 
do transmissor, em que P é a potência nominal de saída máxima do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para 
o intervalo de frequência mais elevado.
Nota 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objetos e pessoas.

AVISO: os equipamentos eletrónicos podem ser influenciados pela radiofrequência 
(RFI). Deve ser exercida cautela no que diz respeito à utilização de comunicações 
portáteis na área em torno deste equipamento. O equipamento de comunicações 
de RF portátil (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) 
não deve ser utilizado a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer peça 
do Equipamento ME ou Sistema ME. Caso contrário, poderá verificar-se uma 
degradação do desempenho deste equipamento. Num campo eletromagnético 
forte, podem resultar leituras "Err" ou erráticas.
AVISO: este equipamento não deve ser utilizado adjacente ou empilhado com 
outros equipamentos.
AVISO: os termómetros da série TAT-2000 não se destinam a ser utilizados a 
bordo de aviões ou próximos de equipamentos cirúrgicos de alta frequência ou 
salas protegidas contra frequências de rádio, tais como áreas de RM (ressonância 
magnética).
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