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P edmluva

D kujeme vám za zakoupení 
výrobku spole nosti Arjo.
Vaše to nice KWIKtrak Turntable je sou ástí série 
kvalitních výrobk  ur ených speciáln  pro domácí 
pé i, ošet ovatelské ústavy a jiné zdravotnické 
použití.
Naším posláním je zajiš ování vašich pot eb 
a poskytování t ch nejkvalitn jších dostupných 
produkt  v etn  zaškolení. Vaši zam stnanci tak 
budou moci pln  využívat výhody, které p ináší 
jednotlivé produkty spole nosti Arjo.

Pe liv  si prosím prostudujte 
tento návod!
Informace v n m obsažené jsou zásadní pro 
správné použití a údržbu to nice KWIKtrak 
Turntable. Pomohou vám chránit váš výrobek 
a zajistí vám spokojenost s jeho výkonem. 
Informace v tomto návodu jsou d ležité pro vaši 
bezpe nost a je nutné se s nimi seznámit 
a pochopit je, aby se zabránilo zran ním.
Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým 
prost edkem vyskytne závažná nežádoucí 
p íhoda ovliv ující uživatele nebo pacienta, pak 
by ji uživatel nebo pacient m li ohlásit výrobci 
i distributorovi zdravotnického prost edku. 

V Evropské unii by uživatel m l závažnou 
nežádoucí p íhodu rovn ž ohlásit p íslušnému 
orgánu v lenském stát , v n mž se nachází. 

Testováno podle standard : 

Servis a podpora
Pravidelný servis vaší to nice KWIKtrak Turntable 
musí provád t školený servisní technik spole nosti 
Arjo. Tím se zajistí její bezpe nost a funk nost. 
Viz ást „Pé e a údržba“.
Obra te se na svého místního zástupce Arjo, 
pokud pot ebujete více informací, chcete oznámit 
neo ekávanou událost, zaznamenáte zm ny ve 
výkonu své to nice KWIKtrak Turntable nebo 
pot ebujete pomoc p i jejím nastavení, používání 
i údržb . 

Zástupce vám m že nabídnout programy podpory 
a údržby k maximalizaci dlouhodobé bezpe nosti, 
spolehlivosti a hodnoty tohoto výrobku.
Pot ebujete-li náhradní díly, obra te se na 
místního zástupce Arjo.

Informace o výrobci
Tento produkt byl vyroben spole ností: 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10

211 20 Malmö
ŠVÉDSKO

Definice použité v tomto návodu

Význam: Nepochopení a neuposlechnutí 
t chto pokyn  m že mít za následek zran ní 
vás nebo dalších osob.

Význam: Neuposlechnutí tohoto pokynu m že 
zp sobit poškození výrobku/výrobk .

Význam: Toto je d ležitá informace 
o správném používání výrobku.

VAROVÁNÍ: Použití nevhodných sou ástek
m že zp sobit zran ní. Používejte pouze
díly ur ené spole ností Arjo pro to nici
KWIKtrak Turntable.

VAROVÁNÍ: Nedovolené modifikace
jakéhokoliv výrobku spole nosti Arjo
mohou ovlivnit jeho bezpe nost.
Spole nost Arjo nenese odpov dnost za
žádné nehody, události nebo nedostate ný
výkon, k nimž m že dojít v d sledku
nedovolené modifikace jejích výrobk .

VAROVÁNÍ:

UPOZORN NÍ:

POZNÁMKA:

Všeobecné informace
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Ur ené použití
Jako sou ást stropního kolejnicového systému 
KWIKtrak to nice KWIKtrak Turntable umož uje 
p esun stropního zvedáku z jedné dráhy do druhé 
a je ur ena k použití v nemocnicích, za ízeních 
dlouhodobé pé e, pe ovatelských domech 
i v prost edí domácí pé e, v etn  soukromých 
obydlí.

Výrobek musí být používán pouze z výše 
uvedených d vod . Musí být instalován 
autorizovaným pracovníkem Arjo v souladu 
s místními p edpisy.

Životnost
To nice je navržena a testována na životnost 
sedm (7) let nebo 10 000 p esun  – podle toho, 
co nastane d íve.

Stárnutí výrobku, etnost použití (po et otá ek 
za den) a etnost údržby jsou faktory, které mají 
dopad na životnost to nice. 
Otá ka je definována jako otá ka to nice na 
požadovanou dráhu kolejnice a její oto ení 
k p vodní dráze kolejnice.

Ozna ení výrobku
Identifika ní íslo jednotky (specifikace, model, 
sériové íslo) je uvedeno na st íbrném štítku 
p ipevn ném v kolejnici to nice KWIKtrak 
Turntable.

Jak používat tento návod

Nechávejte tento návod v blízkosti jednotky 
a podle pot eby do n j nahlížejte. 

VAROVÁNÍ: Tento produkt není ur en
k obsluze klientem. V nepravd podobném
p ípad  selhání by mohlo dojít k zaklín ní
klienta v jednotce.

VAROVÁNÍ: Spole nost Arjo nem že zajistit
plnou bezpe nost p íslušenství po uplynutí
jeho životnosti. Opot ebení m že zp sobit
rozbití n které ásti a vést k pádu klienta. 

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se používat tento
výrobek bez porozum ní informacím
obsaženým v tomto návodu. Nesprávné
použití této jednotky m že vést k pádu klienta
a zran ním.
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Použité symboly
Symboly Legenda k symbol m

Uvádí název a adresu výrobce.

Ozna ení CE ve shod  s harmonizovanou legislativou Evropského spole enství.

Uvádí se spole n  s katalogovým íslem výrobce. 

Uvádí se spole n  se sériovým íslem výrobce. 

Vyt i te a recyklujte odpad v souladu se sm rnicí Evropského parlamentu a Rady 
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických za ízeních (OEEZ) nebo 
místními p edpisy.

Odkazuje na návod k použití.

Ozna uje, že to nice je v režimu automatického otá ení.

Ozna uje, že to nice je v režimu manuálního otá ení.

Ozna uje zónu, kde m že dojít k zachycení, nebo místo sk ípnutí.

SWL Uvádí maximální zatížení pro bezpe ný provoz, na které je to nice 
konstruována.

IPN1N2 Stupn  krytí. N1: Vniknutí pevných ástic, N2: Ochrana proti vniknutí vody.

Stejnosm rný proud.

Ozna uje, že výrobek je zdravotnický prost edek podle na ízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prost edcích.

Obr. 1
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Všeobecná doporu ení

D ležité bezpe nostní pokyny

Vždy zajist te, že:
• Jednotku používá vyškolený personál.
• Veškeré ovládací a bezpe nostní prvky musí

být používány výhradn  v souladu s pravidly
uvedenými v tomto návodu. Nikdy na ovládací
prvky nebo tla ítka to nice KWIKtrak
Turntable nevyvíjejte nadm rnou sílu.

• Všechny výstražné štítky a štítky s pokyny,
které jsou špatn  itelné, musí být vym n ny.

• Je provád na každodenní údržba p ed
použitím jednotky.

Bezpe né pracovní zatížení (SWL)

Prevence úrazu elektrickým 
proudem
Nest íkejte na za ízení vodu ani je nevystavujte 
vod  nebo vlhkosti.
Nepokoušejte se to nici KWIKtrakTurntable 
rozebírat, provád t na ní servisní zásahy 
nebo opravy. 
Je-li jednotka vadná, obra te se na svého 
místního zástupce Arjo.

Rady týkající se prost edí
P i likvidaci jakéhokoliv p edm tu souvisejícího 
s výrobkem požádejte o informace p íslušné 
místní orgány. 

Podmínky prost edí domácí pé e

VAROVÁNÍ: Všechny konce kolejnic musí
mít koncovou zarážku na míst  a zajišt nou.
Jsou sou ástí bezpe nostního
mechanizmu. Chyb jící koncová zarážka
m že zp sobit pád klienta.

VAROVÁNÍ: Koncová zarážka musí být
v každé ervené zón  ozna ena štítkem
„CHYBÍ KOLEJNICE“. Jsou sou ástí
bezpe nostního mechanizmu. Chyb jící
koncová zarážka m že zp sobit pád klienta.

UPOZORN NÍ: Všechny sou ástí to nice
udržujte isté a suché.

POZNÁMKA: Automatická to nice KWIKtrak
Turntable je ur ena k použití pouze se
stropními zvedáky ady #910XXXX,
#911XXXX, #913XXXX, #923XXXX, #LDXXXX
a MSX1X-XX-XX. 

POZNÁMKA: Ru ní to nice KWIKtrak
Turntable je ur ena k použití s p enosným
stropním zvedákem a stropními zvedáky
uvedenými výše (viz p edchozí poznámka
o automatické to nici KWIKtrak Turntable).

VAROVÁNÍ: Spole nost Arjo varuje p ed
možným nebezpe ím uškrcení tahacími
š rami a doporu uje zavést nezbytná
bezpe nostní opat ení k jeho zabrán ní.

VAROVÁNÍ: To nice KWIKtrak Turntable je
ur ena k použití se stropními zvedáky,
jejichž SWL nep ekra uje 272 kg (600 lb).
Nepokoušejte se používat jednotku s v tším
zatížením, než je nejnižší váhový limit
vyzna ený na:
• systému dráhy;
• jednotce to nice
• štítku „maximální zatížení“ na zvedáku;
• vaku.
P etížení kteréhokoli z t chto prvk  m že
vést k pádu klienta a zran ním.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek obsahuje malé
ásti, které mohou p edstavovat nebezpe í

udušení pro d ti p i spolknutí nebo
vdechnutí.

VAROVÁNÍ: To nice KWIKtrak Turntable
není ur ena k obsluze d tmi. Mohlo by dojít
k vážným zran ním.

POZNÁMKA: Když se to nice dostane do
styku se zví aty, musí být d kladn
vy išt na. Chlupy mazlí k  zachycené
v za ízení mohou snížit výkon výrobku.

Bezpe nostní pokyny
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Automatická to nice KWIKtrak Turntable

Obr. 2

1 2

3

5

4

6

Ru ní 

Elektrické 
otá ení 

otá ení 

Popis/štítky výrobku

Legenda
1) Automatická to nice KWIKtrak Turntable

2) Rychlé uvoln ní

3) Kryty

4) Oto ná kolejnice

5) Aktiva ní stanice

6) Koncová zarážka
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Ru ní to nice KWIKtrak Turntable

Obr. 3
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Legenda
1) Ru ní to nice KWIKtrak Turntable

2) Aktiva ní rameno

3) Aktiva ní tahací š ry 

4) Oto ná kolejnice

5) Kryty

6) Koncová zarážka
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Automatická to nice KWIKtrak 
Turntable
Práce s to nicí Turntable
1) Ujist te se, že je zvedák napájen.

2) P esu te zvedák do to nice a uvoln te tla ítko
ru ního ovlada e. Vy kejte na pípnutí. To nice
se oto í do další polohy.

3) Odsu te zvedák z to nice po nové dráze.

4) Pokud se to nice nespustí automaticky nebo
v nouzové situaci, oto te to nici po sklouznutí
ru n  a p idržte tla ítko rychlého uvoln ní
v otev ené poloze (viz Obr. 4). V nujte
pozornost zabrán ní úrazu.

Obr. 4

Ru ní to nice KWIKtrak Turntable
Práce s to nicí Turntable
1) P esu te zvedák doprost ed to nice.

2) Ujist te se, že je zvedák uprost ed to nice,
pak tahejte za nejkratší š ru to nice, dokud
se oto ná kolejnice nep esune do své další
polohy.

3) Odsu te zvedák z to nice po nové dráze.

4) V p ípad  poruchy zatáhn te dol  aktiva ní
rameno, odemkn te oto nou kolejnici a oto te
kolejnici ru n . V nujte pozornost zabrán ní
úrazu.

Nastavení délky tahacích š r
Pokud jsou tahací š ry p íliš dlouhé, lze je 
zkrátit následujícím zp sobem.

1) Oto te mechanizmus do p lky tak, aby byly
š ry stejn  dlouhé.

2) Se ízn te ob  š ry na stejnou délku, ale
ujist te se, že je každá alespo  20 cm (8 in)
dlouhá.

3) Na každou š ru vložte jeden knoflík
a zajist te ho dvojitým uzlem.

Obr. 5

UPOZORN NÍ: V nujte pozornost tahacím
š rám, když p esouváte stropní zvedák na
to nici nebo mimo ni, abyste se ujistili, že se
nezamotají. 

Poznámka: Pokud není stropní zvedák
uprost ed pod to nicí, než budete tahat za
š ry, m že se mechanizmus zablokovat.

Jak používat to nici KWIKtrak Turntable
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Plán preventivní údržby
Tento výrobek podléhá opot ebení a následující pokyny pro údržbu musí být dodržovány v uvedených 
termínech, abychom zajistili, že jednotka stále odpovídá p vodním výrobním specifikacím. Pé e a údržba 
se provádí v souladu s níže uvedeným plánem preventivní údržby. 

Uživatelská kontrola

Kontrola autorizovaným technikem každý rok
To nici KWIKtrak Turntable musí každoro n  zkontrolovat kvalifikovaný technik spole nosti Arjo, 
aby bylo zajišt no správné fungování jejích sou ástí, jakož i bezpe nost klient  a ošet ujícího 
personálu používajících výrobek. Pro provád ní úprav se obra te na svého místního zástupce.

išt ní
To nici KWIKtrak Turntable otírejte had íkem navlh eným v teplé vod  s jemným isticím prost edkem. 
K zajišt ní lepšího povrchu pro pojezd kole ek vozíku ist te vnit ek pojezdu jednou za ty i m síce. 
Do otvoru vložte vlhký had ík a protáhn te jej z jednoho konce pojezdu na druhý.

VAROVÁNÍ: Bezpe nostní údržbu a autorizovaný servis musí zajiš ovat kvalifikovaný personál,
který je pln  proškolený v poskytování servisu spole ností Arjo a který je vybaven správnými
nástroji i pat i nou dokumentací, v etn  seznamu náhradních díl  a servisní p íru ky. Pokud
nebudou dodrženy tyto požadavky, m že dojít ke zran ní osob nebo nebezpe né funkci za ízení.

VAROVÁNÍ: Údržba popsaná v následujícím kontrolním seznamu je minimální údržbou
doporu enou výrobcem. V n kterých p ípadech je t eba provád t ast jší kontroly. Další
používání výrobku bez provedení pravidelné kontroly nebo po zjišt ní závady výrazn  narušuje
bezpe nost uživatele a klienta. Servis a preventivní údržbu lze dohodnout s výrobcem.
Preventivní údržba specifikovaná v tomto návodu m že zabránit nehodám a snížit náklady na
opravy.

VAROVÁNÍ: Nikdy neprovád jte údržbu nebo servis výrobku, je-li práv  používán u klienta.

Kontroly to nice KWIKtrak Turntable
Frekvence

Na 
za átku

P ed 
každým 
použitím

Každý 
m síc

Kontrolujte známky vn jšího poškození nebo chyb jících ástí. X X
Ujist te se, že jsou aktiva ní stanice isté. X
Ujist te se, že se zvedák pohybuje hladce mezi kolejnicí to nice 
a pevnými kolejnicemi (kolejnice jsou správn  srovnané). X

Ujist te se, že koncové zarážky to nice jsou na míst . X
Vlhkým had íkem o ist te kontaktní desti ky svorkovnice. X
Zkontrolujte opot ebení tahací š ry. X

Pé e a údržba



12

Pé e a údržba
00

1.
11

72
0.

C
Z 

re
v.

14

Dezinfekce
Dezinfekci to nice KWIKtrak Turntable prove te podle postupu išt ní a poté to nici KWIKtrak Turntable 
ot ete dezinfek ním roztokem. Kompatibilní dezinfek ní prost edky a jejich koncentrace jsou uvedeny 
v následující tabulce.

Používejte dezinfek ní metodu, která spl uje místní nebo národní p edpisy týkající se dekontaminace 
zdravotnických prost edk . Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na zdravotnickém za ízení nebo zemi 
použití. Pokud si nejste jisti, jaký dezinfek ní prost edek použít, pora te se s místním specialistou na 
kontrolu infekcí.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k poškození zraku a k že, vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
P i kontaktu vypláchn te i omyjte velkým množstvím vody. P i podrážd ní o í nebo k že
vyhledejte léka skou pomoc. Vždy si p e t te návod k použití a materiálový bezpe nostní list
k dezinfek nímu prost edku.

Dezinfek ní prost edek Koncentrace

Kvaternární amonium  0,28 % (2 800 ppm)

Isopropylalkohol  70 %

Fenoly  1,56 % (15 600 ppm)

Kyselina peroctová  0,25 % (2 500 ppm)

B lidlo (chlor)  1 % (10 000 ppm)

Peroxid vodíku  4,5 %

Poznámka: Nepoužívejte dezinfek ní prost edek na žádný elektrický konektor (nap íklad na
aktiva ní stanici).
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Odstra ování problém
Automatická to nice KWIKtrak Turntable

Ru ní to nice KWIKtrak Turntable

PROBLÉMY ZKONTROLOVAT

To nice se nepohybuje, 
když je zvedák p esunut 

na její kolejnici.

• Zkontrolujte, že je zvedák zapnutý.
• Ujist te se, že je kontakt mezi kontaktními svorkami zvedáku 

a desti kami svorkovnice.
• Zkontrolujte, že jsou baterie zcela dobité.
• Zkontrolujte, že jsou kontaktní desti ky isté a nezkorodované. 

Je-li to t eba, umyjte je b žným saponátem.
To nice se neotá í, i když 

je elektrické napájení 
v po ádku.

• Ujist te se, že je tla ítko rychlého uvoln ní v poloze „Pohán né 
otá ení“.

• Pokud to nice ádn  nefunguje ani po kontrole p edchozího bodu, 
ihned se obra te na svého zástupce Arjo.

To nice se p estala 
pohybovat mezi 

kolejnicemi a pípá.

Do to nice proudí nadproud. 
• Ov te, zda n jaký p edm t nebrání to nici v otá ení.
• Pokud žádný p edm t nebrání otá ení a to nice se sama nevyprostí, 

použijte tla ítko rychlého uvoln ní pro dokon ení p esunu klienta 
a obra te se na svého zástupce Arjo.

PROBLÉMY ZKONTROLOVAT

To nice se po zatažení 
za š ru nepohybuje.

• Zkontrolujte, zda se to nice pohybuje, když se zatáhne za jinou š ru.
• Zkontrolujte, že je zvedák uprost ed oto né kolejnice a obra te se na 

svého zástupce Arjo.
St ední oto ná kolejnice 

se v poloze nezajistí.
• Ov te polohu aktiva ního ramena, které musí být v poloze „vzh ru“.
• Pokud se aktiva ní rameno nepohybuje vzh ru, obra te se na svého 

zástupce Arjo.
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Technické specifikace
INFORMACE O VÝROBKU To nice KWIKtrak Turntable 

Modely 700.11600 – Automatický 
(otá ení spouští elektrický kontakt se stropním zvedákem)

700-11850 – Ru ní
(ru ní aktiva ní š ra)

Hmotnost, celková 14 kg (30,9 lb)

bezpe né pracovní zatížení 272 kg (600 lb)

Rychlost otá ení 30°/s

Minimální otá ení 22,5°

Maximální otá ení 90°

Síla pot ebná ke spušt ní
ovládacích prvk

700-11850: < 89 N (20 lb) 

ELEKTRICKÉ ÚDAJE
To nice KWIKtrak Turntable vyhovuje norm  IEC 60601-1, jakož i souvisejícím mezinárodním normám 

a národním normativním odchylkám. To nice KWIKtrak Turntable vyhovuje norm  ISO 10535.

VAROVÁNÍ: P enosná RF komunika ní za ízení (v etn  periferních za ízení, jako nap . anténních 
kabel  a externích antén), nesmí být používána v menší vzdálenosti než 30 cm od kterékoli ásti 
to nice KWIKtrak Turntable, v etn  kabel  specifikovaných výrobcem. V opa ném p ípad  to 
m že mít za následek zhoršení výkonu za ízení. Další podrobnosti naleznete v ásti 
„Elektromagnetická kompatibilita“.

Elektroinstala ní požadavky
(automatický model)

24 V DC, 1 A 
Konstruováno pro napájení zvedákem

Charakteristika IP 700.11600: IPx2

PROVOZNÍ A SKLADOVACÍ PODMÍNKY
Rozsah okolní teploty P i provozu: +5 až +40 °C (+41 až +104 °F)

Skladování: -25 až +70 °C (-13 až +158 °F) 

Rozsah relativní vlhkosti P i provozu: 15 až 93 %, nekondenzující
Skladování: Až do 93 %, nekondenzující

Rozsah atmosférického tlaku P i provozu: 700 až 1 060 hPa (max. 2 000 m)
Skladování: 500 až 1 060 hPa

VAROVÁNÍ: Tento výrobek (automatický model) neumis ujte v blízkosti ho lavých anestetických 
sm sí se vzduchem, kyslíkem nebo s oxidem dusným. Použití to nice KWIKtrak Turntable 
v tomto prost edí m že vést k výbuchu. M že vnit n  tvo it jiskry a zapálit plyn.

Likvidace po skon ení životnosti

Obal Vlnitá lepenka, recyklovatelná.

Výrobek Elektrické, kovové a plastové sou ásti musí být vyt íd ny 
a recyklovány v souladu s ozna ením na jednotce.

Elektrické a elektronické
sou ásti

Zvedací systémy s elektrickými a elektronickými sou ástmi i 
elektrickým kabelem by m ly být demontovány a recyklovány ve 
shod  s postupy platnými pro odpadní elektrická a elektronická 
za ízení (OEEZ) nebo v souladu s místními i národními p edpisy.
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Rozm ry to nice KWIKtrak Turntable

Obr. 6
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Elektromagnetická shoda
Elektromagnetická shoda
Automatická to niceKWIKtrak Turntable byla testována s ohledem na platné p edpisy týkající se 
schopnosti blokovat EMI (elektromagnetické rušení) z vn jších zdroj .
P esto však mohou n které postupy pomoci snížit elektromagnetické rušení:

• Ujist te se, že za ízení v prostorách sledování klienta a/nebo prostorách podpory života spl ují 
p ijaté emisní normy.

• Snažte se, aby vzdálenost mezi zdravotnickými elektrickými p ístroji byla co nejv tší. Za ízení 
o vysokém výkonu mohou být zdrojem EMI ovliv ujícím výrobek.

Další informace o RF elektromagnetickém prost edí za ízení naleznete v dokumentu AMI TIR 18-1997 –
Guidance on Electromagnetic Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical Engineers.

Elektromagnetické emise

VAROVÁNÍ: Použití jiných kabel , p íslušenství a náhradních díl  než specifikovaných nebo
dodaných Arjo m že vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo ke snížení
elektromagnetické odolnosti za ízení a m že mít za následek jeho nesprávnou funkci.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se používání tohoto za ízení v blízkosti jiného za ízení nebo na jiném
za ízení, protože by to mohlo zp sobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné,
toto za ízení i druhé za ízení je t eba pozorovat, aby byl zajišt n správný provoz.

VAROVÁNÍ: Za ízení m že zp sobovat rušení rádiové komunikace nebo narušit provoz za ízení
v jeho blízkosti. V takovém p ípad  bude možná zapot ebí podniknout ur itá opat ení, nap .
zm nit orientaci, p emístit za ízení nebo zastínit jeho umíst ní.

Pokyny a prohlášení výrobce – 
Elektromagnetické emise – Pro všechny za ízení a systémy

To nice KWIKtrak Turntable je ur ena k použití v elektromagnetickém prost edí s níže uvedenými parametry. 
Zákazník i uživatel to nice KWIKtrak Turntable musí zajistit, aby byla v takovém prost edí používána.

Emisní test Shoda Elektromagnetické prost edí – pokyny

RF emise
CISPR 11 Skupina 1

To nice KWIKtrak Turntable používá RF energii pouze pro 
svou vnit ní funkci. Proto jsou RF emise velmi nízké a není 
pravd podobné, že by zp sobovaly rušení elektronických 
za ízení v její blízkosti.

RF emise
CISPR 11 T ída B

To nice KWIKtrak Turntable je vhodná k používání ve 
všech prostorách v etn  domácích prostor a míst p ímo 
p ipojených na ve ejnou napájecí energetickou sí  nízkého 
nap tí, která zásobuje obytné budovy.

Emise
harmonických 

složek
IEC 61000-3-2

Neuvádí se

Kolísání
nap tí a emise
harmonických 

složek
IEC 61000-3-3

Neuvádí se
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Elektromagnetická odolnost

Pokyny a prohlášení výrobce – 
Elektromagnetická odolnost – Pro všechny za ízení a systémy

To nice KWIKtrak Turntable je ur ena k použití v elektromagnetickém prost edí s níže uvedenými parametry. 
Zákazník i uživatel to nice KWIKtrak Turntable musí zajistit, aby byla v takovém prost edí používána.

Zkouška 
odolnosti

Zkušební úrove  
podle IEC 60601 Úrove  shody Elektromagnetické prost edí – 

pokyny

Elektrostatický 
výboj (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±15 kV vzduch

±8 kV kontakt
±15 kV vzduch

Podlahy musí být d ev né, betonové 
nebo z keramických dlaždic. Pokud 
jsou podlahy pokryté syntetickým 
materiálem, relativní vlhkost musí 
být alespo  30%.

Rychlé elektrické 
p echodné jevy / 
skupiny impulz

IEC 61000-4-4

Neuvádí se Neuvádí se
Kvalita sí ového napájení musí 
odpovídat typickému komer nímu 
nebo nemocni nímu prost edí.

Rázový impulz

IEC 61000-4-5
Neuvádí se Neuvádí se

Kvalita sí ového napájení musí 
odpovídat typickému komer nímu 
nebo nemocni nímu prost edí.

Poklesy nap tí, 
krátkodobé 

výpadky 
a zm ny nap tí 

na sí ovém 
napájecím 

vedení

IEC 61000-4-11

Neuvádí se Neuvádí se

Kvalita sí ového napájení musí 
odpovídat typickému komer nímu 
nebo nemocni nímu prost edí. 
Jestliže uživatel to nice KWIKtrak 
Turntable požaduje stálou funkci 
b hem výpadk  elekt iny, doporu uje 
se napájení to nice p es UPS nebo 
z baterie.

Magnetické pole
sí ového 
kmito tu

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Magnetická pole sí ového kmito tu by 
m la odpovídat úrovním b žným pro 
typické komer ní nebo nemocni ní 
prost edí.
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(pokra ování)

Pokyny a prohlášení výrobce – 
Elektromagnetická odolnost – Pro všechny za ízení a systémy

Zkouška 
odolnosti

Zkušební úrove  podle 
IEC 60601 Úrove  shody Elektromagnetické 

prost edí – pokyny

Vedená RF 
energie

IEC 61000-4-6

3 V mimo pásmo ISM 
v rozmezí 0,15–80 MHz

 
6 V v pásmu ISM v rozmezí 

0,15–80 MHz

3 V mimo pásmo ISM 
v rozmezí 0,15–80 MHz

 
6 V v pásmu ISM v rozmezí 

0,15–80 MHz

Neuvádí se

Vyza ovaná RF 
energie

IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz až 2,7 GHz

10 V/m
80 MHz až 2,7 GHz Neuvádí se

Blízká pole RF 
bezdrátového 

komunika ního 
za ízení 

IEC 61000-4-3

380–390 MHz
27 V/m; PM 50 %; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sinus) PM; 18 Hz
800–960 MHz

28 V/m; PM 50 %; 18 Hz

1 700–1 990 MHz
28 V/m; PM 50 %; 217 Hz

2 400–2 570 MHz
28 V/m; PM 50 %; 217 Hz

5 100–5 800 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

704–787 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

380–390 MHz
27 V/m; PM 50 %; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sinus) PM; 18 Hz
800–960 MHz

28 V/m; PM 50 %; 18 Hz

1 700–1 990 MHz
28 V/m; PM 50 %; 217 Hz

2 400–2 570 MHz
28 V/m; PM 50 %; 217 Hz

5 100–5 800 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

704–787 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

Neuvádí se
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