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Вступ 

Спасибі за те, що Ви придбали наш кисневий концентратор, сподіваємося, що наш 
прилад повністю задовольнить Ваші вимоги і вирішить завдання, яку Ви ставите перед нашим 
обладнанням. 

Даний прилад може бути використаний в умовах стаціонару і на дому з метою лікування 
і профілактики осіб, які страждають на різні форми захворювань, супроводжуються кисневою 
недостатністю. 

Це керівництво по експлуатації містить опис роботи приладу, умови роботи кисневого 
концентратора зі споживачем, перелік умов забороняють експлуатацію приладу, можливі 
несправності, методи їх усунення та багато іншого. 

Перед експлуатацією приладу споживач повинен детально ознайомитися з даної 
інструкції з експлуатації приладу. 

Деякі ілюстрації в даній інструкції можуть частково відрізнятися від реально обраної 
Вами моделі. 
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                                                ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

• Концентратор кисню може бути встановлений, в чистому приміщенні з мінімальною 
концентрацією пилу, знаходження в приміщення токсикологічного газу заборонено. 

• Повітря паркан концентратора кисню повинен бути розташований в добре провітрюваному 
напрямку, особливо у випадку наявності забруднення в повітрі. 

• Концентратор може бути встановлений тільки на гладкій поверхні, забезпечує вільний 
повітрообмін під днищем приладу. якщо дане умова при експлуатації приладу не 
дотримується, можливий перегрів компресора. 

• Якщо в процесі роботи приладу при недостатньому повітрообміні виникає ситуація перегріву 
компресора спрацьовує датчик контролю температури і прилад подає звуковий сигнал (з 
інтервалами повтору в 10 секунд).  

• У даній ситуації необхідно вимкнути прилад і дати приладу охолонути протягом 5 хвилин, 
усунути причину виниклої проблеми з повітрообміном.  

• Дана модель кисневого концентратора створена для використання в медичних цілях, 
концентрація кисню при максимально декларованої продуктивності приладу складе близько 
90% кисню. 

• В зволожувачі повітря може бути використана тільки дистильована вода або вода з високим 
ступенем очищення від шкідливих домішок, в тому числі і хлор містять. 

• У роботі приладу використовуйте зволожувач з комплекту до приладу або рекомендований 
представником компанії виробника концентраторів. 

• У разі, якщо індикатори роботи приладу фіксують аварійну ситуацію терміново вимкніть прилад 
і зв'яжіться з компанією продавцем. 

• Зволожувач повітря, внутрішній фільтр і бавовняний фільтруючий елемент в процесі роботи 
приладу повинні піддаватися постійному контролю і очищення. 

• Зволожувач необхідно обробляти миючими засобами, дозволеними для застосування в 
харчовій промисловості кожні 3 дні роботи приладу. 

• Фільтруючий бавовняний елемент повинен бути очищений через кожні 100 годин  роботи 
приладу.  

• Внутрішній фільтр повинен бути очищений через 3000 годин роботи приладу. 
• Для запобігання передчасного виходу з ладу компресора повторне включення приладу в 

роботу проводите через 5 хвилин після його виключення щоб в приладі повністю зникло 
надлишковий тиск повітря є перешкодою запуску компресора. 

• Якщо при повністю відкритому регуляторі витрати показання витратоміра залишаються на 
нульовій позначці, терміново вимкніть прилад і зв'яжіться з представником продавця або 
виробника обладнання. 

• Якщо прилад не використали протягом декількох днів, будь ласка, замініть 
• воду в зволожувачі додатково прополоскати і осушивши зволожувач від її 
• залишку. 

ПРИМІТКА ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 

УВАГА 

5



Керівництво користувача концентратора кисню 

 
«Shenyang Canta Medical TECH. Co., Ltd» (PRC)  

No.127 Nujiang Street Huanggu District Shenyang,110036  
 

• У роботі з приладом використовуйте тільки кисневі трубки і канюлі, поставляються разом з 
приладом.  

• Кисневі трубки, носові канюлі, небулайзер знаходяться в контакті з пацієнтом повинні міститися 
в чистому стані, дезінфікуватися і стерилизоватися. 

• Киснева трубка з носової канюлей повинна дезінфікуватися після кожного використання під 
ультрафіолетом або 75% медичним спиртом.  

• Для запобігання передачі інфекції комплектуючі, що знаходяться в прямому контакті з 
пацієнтом, застосовуйте тільки для індивідуального користування. 

• Для дезінфекції кисневої трубки і канюлі в приладі вбудований ультрафіолетовий 
випромінювач. 

• Будь ласка, в процесі дезінфекції остерігайтеся зорового контакту з ультрафіолетовим 
випромінюванням.  

• Після дезінфекції обов'язково вимкнути ультрафіолетовий стерилізатор. 
• В контакті з концентратором кисню не припустимо використання жирів і масел. 

 
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Модель 
прибору/Комплектуюча 

HG*-S HG*-H HG*-W HG*-WN HG*-WNB 

Код:710 – Емність 
зволожувача + + + + + 

Код:HG-0016-Емність 
зволожувача, 
перехідник(адаптер)   
ABS 

+ + + + + 

Код: HG-0026 – 
Зовнішній повітряний 
фільтр 

+ + + + + 

Код:без номера – 
Внутрішній фільтр + + + + + 

Код: FJ2I – носова 
канюля + + + + + 

Код:HG-N-2000 - 
Небулайзет --- + --- + + 

Код:FJI – провід 
електричного живлення + + + + + 

*Продуктивність кисню даної моделі ( літрів у минути) : 3,5,8,або 10літрів 

 
ПРИМІТКИ ДЛЯ ОПЕРАЦІЇ ІНГАЛЯЦІЇ: 

Компанія виробник рекомендує використовувати тільки моделі інгалятора (Небулайзер 
код: HG-N-2000) які поставляються в комплекті з приладом. 

Якщо в процесі лікування немає необхідності в інгаляції пацієнта необхідно від'єднати 
інгалятор і перекрити подачу повітря в систему інгаляції. 

При необхідності проведення інгаляції перевірте якість з'єднання приладу з інгалятором. 
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У разі відсутності газового струменя прочистити сопло інгалятора, використавши голку 
№7 

Для апробації роботи інгалятора використовуйте дистильовану воду, потім, замініть її на 
рекомендований медичний розчин. 

При відсутності розпилення відкрийте кришку інгалятора і додайте невелику кількість 
дистильованої води. Обертайте білу кульку, який знаходиться в інгалятори, щоб вибрати 
оптимальний кут для найкращого розпилення. 
 
 
 
 
 
 

Серії медичних кисневих концентраторів створені за принципом адсорбційної технології 
з низьким ступенем коливання тиску. Дана технологія дає можливість відокремити кисень від 
азоту та інших газів, 

знаходяться в повітрі при кімнатній температурі. Як тільки концентратор включають в 
роботу починається виробництва кисню високого медичного якості з постійними 
характеристиками обсягу виробництва і під певним тиском. Даний метод отримання кисню є 
фізичним, а отже екологічно чистим і вважається найбільш простим в реалізації, надійним і 
легко керованим. обсяг виробленого кисню в залежності від серії кисневого концентратора, 
може забезпечити киснем від 1 до 2 пацієнтів без втрати в якості одержуваного кисню (у разі 
якщо Ви використовуєте прилад з серій з продуктивністю 3 і 5 л / хв.) і 2 і більше пацієнтів 
(якщо застосовуєте прилад з серій з продуктивністю 8 і 10 л / хв). Основні частини 
концентратора виконані з високоякісних комплектуючих. Прилад змонтований в корпусі, 
розробленому і створеному, за вимогами сучасного дизайну і ергономіки, дане рішення 
дозволяє якісно експлуатувати обладнання до 20 000 годин безперервної роботи приладу. 

 В процесі роботи кисневий концентратор не впливає на навколишню концентрацію 
кисню в приміщенні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ 

7



Керівництво користувача концентратора кисню 

 
«Shenyang Canta Medical TECH. Co., Ltd» (PRC)  

No.127 Nujiang Street Huanggu District Shenyang,110036  
 

 
 
 
 
1. Температура навколишнього середовища: 10°С - 40°С 
2. Відносна вологість: 30% - 75% 
3. Атмосферний тиск: 700 гПа - 1060 гПа 
4. Відсутність поблизу корозійних газів та потужного магнітного поля. 

Кожен прибор має ярлик функціонального Коду прибору 
 
1                         2*                    3       
 
1. Марка кисневого концентратора HG 
2. Продуктивність кисню даної моделі ( літрів у мінуту) : 3,5,8,або 10 L 
3. Наявність додаткових функцій- -S, -N, -W, WN, -WNB 

 
Варіант 
комплектації/Функція 

HG*-S HG*-H HG*-W HG*-WN HG*-WNB 

Контроль наявності 
електричного живлення + + + + + 

Автоматичний  
люмінесцентний 
витратомір 

+ + + + + 

Датчик контролю 
температури + + + + + 

Функція синхронізації + + + + + 
Ультрафіолетовий 
стерилізатор + + + + + 

Датчик контролю 
низького рівня 
концентрації кисню 

  + + + 

Функція інгалятора 
(небулайзер)  +  + + 

Контроль насиченості 
крові киснем            + 

 
 
 
 
  

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 
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Даний кисневий концентратор створений для виробництва кисню медичного 
призначення.  
Прилад може бути використаний в клініках, амбулаторних і домашніх умовах. 
 
 
 
 

HG-модель 

Серія  

HG3 

3L 

Серія  

HG5/НG5 

5L/8L 

Серія 

 HG8 

8L 

Серія  

HG5/HG10 

10L/10L 

Серія  

HG20 

20L 

Споживання енергії (Вт) 350 480/350 * 480 530 1150-1500 

Робоча напруга (В/Гц) ~230/110В ± 10% 50/60 Гц ± 1 

Потужність вироб (л/хв) 0-3 0-5 
 

0-8 0-10 0-20 

Концентрація (%) 93 ± 3 % 

Тиск на виході (МПа) 0,04-0,08 0,04-0,08 
 

Рівень шуму дБ ≤45 ≤48 / 45 * ≤50 ≤55 

Категорія споживання 
електричної енергії: 

Клас II Тип BF 

Категорія продукту: Клас II a 

Вага нетто (кг) 27 30/25 * 30 30 55 

Розміри  
Ш*Д*В(мм) 400*365*650  

390*625*610 
* Модель з низьким рівнем шуму 5 л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 
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Символ Опис 

 
Клас II 

 
Робоча частина типу BF 

 
Дата виготовлення 

 
Заводський номер 

 

Обережно 

 
Див. інструкцію з використання 

 

2: Захист від твердих об'єктів діаметром 12,5 мм та 
більше 

1: Захист від крапель води, що падають вертикально 
  

 НАЯВНІСТЬ ДОДАТКОВИХ ФІНКЦІЙ ПРИБОРУ 
 

Аварійний сигнал Візуальна індикація Звукова індикація 

Втрата електроживлення Червоний 
 

Сигнал про відсоток кисню Червоний  

Попередження про 
перегрів 

Червоний  

  
  
  

СИМВОЛИ 
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1. Панель кольорових індикаторів 
 

 
 

 
Загальна кількість для кожної моделі 4 індикатора, розташування 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 з права на 
ліво, їх значення і колір: 
1.1 Наявність електричного живлення (зелений) 
1.2 Проблема з електричним живленням (червоний) 
1.3 Перегрів приладу (червоний) 
1.4 Концентрація кисню (зелений - норма, 
червоний - тривога, вміст кисню 
менше 82%) 
2. Кнопка включення / вимикання приладу. 
3. Регулятор потоку кисню 
Положення плаваючого кульки всередині витратоміра щодо мірних рисок на витратомірі 
визначає величину одержуваного кисневого потоку (в л / хв.). 
4. Регулятор потоку кисню 
Інша назва регулятора - клапан керування потоком. 
Даним регулятором регулюється величина потоку кисню обертанням його по або проти 
годинникової стрілки (обертання необхідно проводити вільно, без додаткових зусиль, щоб не 
пошкодити ядро клапана). 
5. Вихід кисню для проведення інгаляцій. 
6. Фільтр надходить в прилад повітря. 
Виконаний у вигляді спеціального знімного блоку. 
7. Ніша 

ОПИС РОБОТИ 
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Використовується для тимчасового зберігання комплекту фільтрів і витратних матеріалів, що 
входять в комплект до концентратора кисню. 
8. Рідкокристалічний дисплей. 
Відображає загальний час роботи кисневого концентратора, а також відрізки часу кисневої 
терапії , які побажає проконтролювати або задати користувач, щоб максимально точно 
слідувати індивідуальному режиму кисневої терапії, конкретного пацієнта. 
 
 

 
 
 
9. Клавіші управління 
Клавішами управління встановлюють період часу тривалості кисневої терапії. 
10. Ніша для установки ємності зволожувача. 
В процесі проведення кисневої терапії існує необхідність в зволоження кисню отримується з 
кисневого концентратора. Сухий кисень при кисневої терапії може привести до осушення 
носової слизової оболонки, горла і дихальних шляхів. У більшості випадків дані порушення 
супроводжуються першением горла, появою сухості в роті і сухого кашлю, труднощами слина 
виділення. при тривалій кисневої терапії сухим киснем дані порушення можуть прийняти 
більш важкі в особливих випадках не оборотні форми. 

11. Ультрафіолетовий світловий вимикач 
Ультрафіолетовий індикатор призначений  для проведення 
періодичної дезінфекції засобів індивідуального 
використання (Носової канюлі і зволожувача) при тривалої 
їх експлуатації одним пацієнтом. 
12. Ярлик виробника 
На ярлику відображений функціональний код даної моделі 
приладу, серійний номер і інші характеристики. 
13. Роз'єм підключення електричного живлення. 
14.Плавкий запобіжник 
 

Кількість 
годин 

Несправність 
 

Індикатор 
сінхронізації часу 
 

Хвилини годин
 

Індикатор 
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1. Зніміть ємність зволожувача за 
годинниковою стрілкою. 
Залийте відповідну дистильовану воду або 
холодну кип'ячену воду в межах верхньої та 
нижньої позначок, потім міцно закрутіть 
ємність і встановіть зволожувач у нішу. 

 
 
2. Підключіть живлення, вставте штепсель 
силового кабелю в розетку концентратора 
кисню, а інший кінець кабелю підключіть до 
розетки приміщення, увімкніть силовий 
перемикач. 

 
 
3. Відрегулюйте вихідний потік кисню 
відповідно до потреб, у нижній частині 
витратоміра з зеленим забарвлення 
відображається рекомендована інтенсивність 
подачі кисню (збільшується проти 
годинникової стрілки, зменшується за 
годинниковою стрілкою, у випадку 
звичайного одноразового використання потік 
можна встановити на 1,5-2 л/хв, для 
подвійного використання потік можна 
встановити на ≥ 3 л/хв). 

 

 
4. Вставте впускний кінець трубки для 
поглинання кисню у вихідний отвір ємності 
зволожувача, потім розмістіть трубку для 
поглинання кисню у ніздрях пацієнта для 
поглинання кисню; найкращий час 
поглинання для профілактичних цілей 
складає 40-50 хвилин за раз, час поглинання 
під час медичного лікування необхідно 
регулювати відповідно до рекомендацій 
лікаря. 

 

 
 

ЕТАПИ РОБОТИ ПІД ЧАС ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Вийміть штепсельну вилку Виключіть 

О
динарне 

П
одвійне 
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5. Після завершення поглинання кисню 
вимкніть живлення, якщо прилад не буде 
використовуватись часто, відключіть 
штепсель. 

 
 
6. Якщо для пацієнта необхідно поглинати кисень за таймером, спочатку натисніть кнопку 
перемикача режиму безперервної роботи/роботи за таймером, числа таймеру почнуть 
блимати, відрегулюйте час на таймері за допомогою кнопок ▲ ▼, після чого підтвердіть 
встановлене значення. У режимі роботи з таймером прилад можна перевести в режим 
безперервної роботи, натиснувши кнопку перемикача режимів безперервної роботи/роботи за 
таймером. 
 
7. Сигнал про чистоту кисню є новою функцією, після включення індикатора відсотка кисню, 
який знаходиться на концентраторі кисню, відображається відсоток кисню, що було виміряно 
до останнього вимикання, орієнтуйтесь на колір індикатора, зелений вказує на нормальну 
роботу, червоний означає, що прилад потребує технічного обслуговування або ремонту. 
Через 10 хвилин (час попереднього нагрівання внутрішнього датчика відсотка кисню) він 
вказує відсоток кисню, який виробляється після увімкнення при кожному окремому 
застосуванні. Вимірювання відсотку кисню здійснюється в звичайному режимі роботи за 
таймером. Коли прилад знаходиться в стані генерації кисню, він вимірює відсоток кисню з 
інтервалом 10 хвилин. 

 
 
8. Якщо концентратор кисню під'єднано до електроживлення, але прилад все одно 
знаходиться у вимкненому стані та подається аварійний сигнал, перевірте чи місце 
підключення до мережі живлення має належне з'єднання, а зовнішнє джерело живлення 
знаходиться в робочому стані. 
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Здійснення розпилення (тільки для моделей з функцією розпилення) 
1. Відкрийте кришку медичного скла і додайте необхідний лікарський засіб для розпилення, 
потім закрийте кришку. 
2. Під'єднайте насадку для розпилення (або маску) до кришки медичного скла, а потім 
з'єднайте інший кінець з'єднувальної трубки для розпилення з вихідним роз'ємом для 
розпилення на концентраторі кисню, міцно закрутіть гайку. 
3. Увімкніть живлення концентратора кисню та активуйте витратомір, після чого прилад 
готовий до розпилення. 
4. Після закінчення лікування здійсніть очистку пристрою для розпилення. Очистіть 
розпилювач і з'єднувальну трубку миючим засобом і чистою водою; розпилювальну насадку і 
маску спочатку очистіть за допомогою чистої води, а потім проведіть дезінфекцію та 
стерилізацію, зануривши їх в медичний спирт на п'ять хвилин або розмістивши під лампою 
ультрафіолетового випромінювання, знову промийте їх чистою водою, після висихання 
помістіть у пакет та зберігайте у відділенні для приладдя. 
 
 
 
1. Один або два рази на місяць очищайте 
м'яким рушником зовнішній корпус з 
невеликою кількістю миючого засобу, а потім 
протирайте його сухим рушником, під час 
цього прилад повинен бути від'єднаним від 
живлення.  
 
2. Для щоденного технічного обслуговування 
важливим є очищення сітки фільтру для 
отвору забору газу принаймні двічі на місяць. 
Послідовність дій: зніміть дві сітки фільтру з 
обох сторін очистіть їх миючим засобом та 
ретельно промийте їх чистою водою, дайте 
висохнути природним шляхом, після 
висихання встановіть на місце. 

 

 
 
  

ОПИС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Зніміть 

Очистіть 

Дайте висохнути 
природнім шляхом 

Вийміть штепсельну вилку 
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3. Здійснюйте очистку вхідного повітряного фільтра кожні 3000 годин, відкрийте верхню 
кришку та вийміть футляр для зберігання. 
 

 
 

Викрутіть корпус фільтра проти годинникової стрілки, зніміть бавовняний фільтр, потім 
очистіть його миючим засобом, ретельно промийте чистою водою, видаліть зайву воду, дайте 
висохнути природним шляхом, після висихання встановіть на місце. 
 

 
 

4. Заміна трубки запобіжника. Зніміть кришку запобіжника, що 
знаходиться в штепсельній розетці, зніміть трубку запобіжника за 
допомогою невеликої викрутки. Після заміни трубки запобіжника 
закрийте кришку запобіжника. Інша трубка запобіжника 
розташована на вході силового кабелю, спосіб заміни аналогічний 
описаному вище. 

 

 
5. Кришка ємності зволожувача повинна бути щільно закручена, у іншому випадку витік газу з 
неї буде знижувати чистоту кисню. Очищайте її щіткою раз у 2 - 3 дні, щоб запобігти 
накопиченню бактерій у воді. 
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№ Несправність Причини Спосіб усунення 
1 Не працює після 

підключення 
живлення 

1. Відсутнє з'єднання між контуром 
концентратора кисню та джерелом 
живлення 
2. Ланцюг розірвано плавким 
запобіжником 
3. Несправний конденсатор 
компресора 
4. Несправний компресор 

1. Перевірте з'єднання перемикача, 
штепселя, силового кабелю. 
2. Замініть плавкий запобіжник та 
знайдіть причину 
3. Замініть пусковий конденсатор 
4. Замініть компресор 

2 Кисень не 
виходить або 
подається 
слабким 
напором 

1. Киснева трубка зігнута всередину, 
безперебійна подача неможлива 
2. Фільтр забитий, безперебійний 
забір неможливий 
3. Кришка ємності зволожувача 
протікає 

1. Під'єднайте кисневу трубку повторно 
2. Очистіть фільтр 
3. Відкрийте кришку, повністю викрутіть 
кришку, після увімкнення закрийте отвір 
великим пальцем, приблизно через 5 
секунд з'явиться звук з ємності 
зволожувача (спрацює запобіжний клапан 
ємності зволожувача) 

3 Відсутній звуку 
випуску повітря 

1. Клапан регулювання не працює 
2. Плата управління несправна 

Замініть клапан регулювання подачі 
повітря  
Замініть головну плату управління 

4 Занадто шумний 
звук випуску 
повітря 

1. Відійшло з'єднання пристрою 
поглинання звуку випуску повітря 
2. Пристрій поглинання звуку 
випуску повітря несправний 

З'єднайте належним чином  
Замініть пристрій поглинання звуку 

 
 
 
 
Температура навколишнього середовища: -20°С -45°С  
Рівень відносної вологості: ≤95% 
Атмосферний тиск: 500 гПа -1060 гПа 
 
 
 
 
Термін здійснення повного ремонту приладу: гарантія на один рік.  
Очікуваний термін служби обладнання становить 10000 годин. 
  

НЕСПРАВНОСТІ ТА ЇХ УСУНЕННЯ 

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ 
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Схема електричних з'єднань генератора кисню 3/5-W 

Схема електричних з'єднань генератора кисню 3/5-S 

Схема електричних з'єднань генератора кисню 3/5-C 

Акумулятори 

Акумулятори 

Датчик Індикатор 

Індикатор 

Індикатор 

Адаптер 

Адаптер 
 

Адаптер 
 

Компресор 

Компресор 

Компресор 

ПП 

ПП 

ПП 

Запобіжник 

Запобіжник 

Запобіжник 

Запобіжник 

Запобіжник 

Запобіжник 

Вентилятор 

Вентилятор 

Вентилятор 

Клапан регулювання 

Клапан регулювання 

Клапан регулювання 
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Це обладнання пройшло випробування та було підтверджено, що воно відповідає нормам, 
застосовним для медичних виробів згідно зі стандартом щодо електромагнітної сумісності. 
Ці норми встановлено для забезпечення належного захисту від недопустимих перешкод для 
типового медичного обладнання. Це обладнання генерує, використовує та може 
випромінювати радіочастотну енергію, якщо його не встановлено відповідно до інструкцій, 
воно може створювати недопустимі перешкоди для інших розташованих поруч приладів. При 
цьому неможливо гарантувати, що перешкоди не будуть виникати у випадку кожного 
окремого способу установки. Якщо це обладнання створює недопустимі перешкоди для інших 
приладів, що можна перевірити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві слід 
спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох наведених нижче заходів: 
 
Поверніть або перемістіть приймальний пристрій. 
1. Збільшіть відстань між обладнанням.  
2. Підключіть обладнання до розетки в іншому ланцюгу, ніж та, до якої підключено інший 
прилад(и). 
3. Зверніться за допомогою до виробника або сервісного центру.  
 
Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітних випромінювань - 
виріб призначено для використання в зазначеному нижче електромагнітному середовищі. 
Клієнт або користувач серії «The HG» повинен гарантувати, що виріб використовується в 
такому середовищі. 
 

Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітних випромінювань  
Пристрій призначено для використання в електромагнітному середовищі, зазначеному нижче. Клієнт 
або користувач приладу повинен гарантувати, що він використовується в такому електромагнітному 
середовищі.  

Випробування на викиди Відповідність Електромагнітне середовище – Керівні принципи 

Викиди РЧ  
CISPR 11  Група 1 

Пристрій використовує енергію РЧ лише для 
внутрішньої функції. Тому його викиди РЧ дуже 
низькі та існує низька імовірність того, що вони 
спричинять будь-які перешкоди для електронного 
обладнанні.  

Викиди РЧ  
CISPR 11  Клас B  Пристрій підходить для використання у всіх місцях, 

включаючи житлові приміщення та ті, що 
підключені безпосередньо до комунальної 
електромережі з низько напругою.  

Гармонічні викиди  
IEC 61000-3-2  Клас А 

Коефіцієнти 
напруги/мерехтіння IEC 
61000-3-3  

Відповідає  

 
  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ 
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Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітної стійкості 

Пристрій підсилення зображення призначено для використання в електромагнітному середовищі, 
зазначеному нижче. Клієнт або користувач пристрою повинен гарантувати, що він використовується в 
такому середовищі. 
Випробування 
на стійкість  

Рівень 
випробування IEC 
60601  

Рівень 
відповідності  

Електромагнітне середовище - - 
Керівні принципи  

Електростатичн
ий розряд (ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 6 кВ контактний 
розряд  
± 8 кВ повітряний 
розряд 

± 6 кВ контактний 
розряд  
± 8 кВ повітряний 
розряд 

Підлога повинна бути дерев'яною, 
бетонною або покрита керамічною 
плиткою. Якщо підлога покрита 
синтетичним матеріалом, відносна 
вологість повинна бути не менше 
30%.  

Швидкі 
електричні 
перехідні 
процеси/сплески 
IEC 61000-4-4  

± 2 кВ для ліній 
електропередач  

± 2 кВ для ліній 
електропередач  

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні.  

Перенавантажен
ня  
IEC 61000-4-5  

±  1 кВ лінія(-ї) до 
лінії(-й)  

± 1 кВ 
диференційний 
режим 

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні. 

Падіння 
напруги, 
короткі 
переривання та 
коливання 
напруги на 
лініях живлення  
IEC 61000-4-11  

< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 0,5 циклу 
40 % UT (60% 
падіння напруги в 
UT) за  5 циклів 
70 % UT (30% 
падіння напруги в 
UT) за 25 циклів 
< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 5 сек  

< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 0,5 циклу 
40 % UT (60% 
падіння напруги в 
UT) за  5 циклів 
70 % UT (30% 
падіння напруги в 
UT) за 25 циклів 
< 5 % UT (>95% 
падіння напруги в 
UT) за 5 сек 

Якість мережі живлення повинна 
бути такою, як для типової 
комерційної установи  або лікарні. 
Якщо користувач пристрою 
підсилення зображення вимагає 
безперервної роботи при 
мережевих перебоях, 
рекомендується, щоб пристрій 
підсилення зображення був 
підключений до джерела 
безперебійного живлення.  

Магнітне поле з 
частотою 
промислової 
мережі (50/60 
Гц) IEC 61000-
4-8  

3 А/м  0,3 А/м Якщо відбувається спотворення 
зображення, може знадобитися 
розташувати пристрій підсилення 
зображення подалі від джерел 
магнітного поля з частотою 
промислової мережі або 
встановити магнітне екранування. 
Магнітне поле з частотою 
промислової мережі повинне 
вимірюватися у передбачуваному 
місці установки, щоб гарантувати, 
що воно є достатньо низьким. 

ПРИМІТКА:  UT  - напруга живлення змінного струму до застосування рівня випробувань.  
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Керівні принципи та декларація виробника щодо електромагнітної стійкості 
Пристрій підходить для використання в заданому електромагнітному середовищі. Клієнт або 
користувач пристрою повинен гарантувати, що він використовується в електромагнітному середовищі, 
як описано нижче: 

Випробування 
на стійкість  

Рівень 
випробування 
IEC 60601  

Рівень 
відповідності  

Електромагнітне середовище - Керівні 
принципи  

 
Наведені РЧ IEC 
61000-4-6 
 
 
 
 
Випромінювані 
РЧ IEC 61000-4-
3 

 
3 Vrms  
150 кГц - 80 
мГц  
 
 
 
3 В/м  
80 мГц -  2,5 
гГц   

3 Vrms  
 
 
 
 

 
3 В/м  

Переносне та мобільне обладнання РЧ зв'язку 
повинно використовуватися не ближче до будь-
якої частини пристрою, включаючи кабелі, ніж 
на рекомендованій відстані, яка розраховується 
з рівняння, відповідного для частоти 
передавача.  
 
Рекомендована роздільна відстань:  
 
d = 1.2 √ 
 
d = 1.2 √P 80 мГц - 800 мГц 
 
d = 1.2 √P 80 мГц - 2,7 гГц 
 
де P - максимальна вихідна потужність 
передавача в ватах (Вт) відповідно до 
виробника передавача, а d - рекомендована 
відстань в метрах (м).  
Сила поля від стаціонарних РЧ-передавачів, як 
визначається електромагнітним дослідженням 
об'єктаа, повинна бути меншою, ніж рівень 
відповідності в кожному частотному діапазоні b  
Перешкоди можуть виникнути поблизу 
обладнання, позначеного наступним символом.  

 
ПРИМІТКА 1:  При 80 мГц та 800 мГц застосовується більш високий діапазон частот  

ПРИМІТКА 2: Ці інструкції можуть не застосовуватися у всіх ситуаціях. На поширення 
електромагнітного випромінювання впливає поглинання та відображення від структур, 
об'єктів і людей.  

а Потужність поля від фіксованих передавачів, таких як базова станція для радіо (стільникових/ бездротових) 
телефонів та мобільних радіостанцій, аматорського радіо, AM та FM радіопередавачів, а також телевізійних 
трансляцій, теоретично неможливо спрогнозувати. Для оцінки електромагнітного середовища, пов'язаного з 
фіксованими радіочастотними передавачами, слід розглянути електромагнітне дослідження об'єкта. Якщо 
вимірювана сила поля в місці використання Моделі 006 перевищує застосовний рівень відповідності РЧ, 
слід перевірити Модель 006 на нормальну роботу. Якщо спостерігаються ненормальні показники, можуть 
знадобитися додаткові заходи, такі як переорієнтування або переміщення Моделі 006. 
b У діапазоні частот від 150 кГц до 80 мГц сила поля повинна бути меншою за 3 В/м. 
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Рекомендована роздільна відстань: між переносним і мобільним РЧ обладнанням зв'язку 
та приладом 

Пристрій підходить для використання у зазначеному електромагнітному середовищі, в якому 
випромінювані перешкоди РЧ контролюються. Клієнт або користувач приладу може запобігти 
виникненню електромагнітних перешкод, зберігаючи мінімальну відстань між портативним і 
мобільним РЧ обладнанням зв'язку (передавачі) та приладом, як рекомендовано нижче, відповідно до 
максимальної вихідної потужності обладнання зв'язку.  

Номінальна 
максимальна вихідна 

потужність передавача 
 

Вт 

Відстань розділення за частотою передавача 
м 

150 кГц - 80 мГц 
d = 1,2√P 

80 мГц - 800 мГц 
d = 1,2√P 

800 мГц - 2,5 гГц 
d = 2 ,√P 

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 

Для передавачів, розрахованих на максимальній вихідній потужності, не перерахованій вище, 
рекомендовану мінімальну відстань d в метрах (м) можна оцінити з допомогою рівняння, що 
застосовується до частоти передавача, де Р - максимальна вихідна потужність передавача у ватах (Вт) 
відповідно до виробника передавача.  
ПРИМІТКА 1: При 80 мГц та 800 мГц застосовується відстань розділення для більш високого діапазону 
частот. 
ПРИМІТКА 2: Ці інструкції можуть не застосовуватися у всіх ситуаціях. На поширення електромагнітного 
випромінювання впливає поглинання  і відображення від структур, об'єктів і людей. 
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No.76-39 Шлях Шеньбея, зона економічного розвитку Даої, Новий район Шеньбея, 
Шеньян, Китай. 
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Професійна якість 
та робота 
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