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LV-200LED - Fonte de Luz com emissor de LED de alta potência

LV-400LED - Fonte de Luz com emissor de LED de alta potência
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Instrução de Operação (ver: 1.9. PT): LV-200LED. LV-400LED 

Informação de Direitos Autorais 

Este dispositivo é fabricado por Vimex Sp. z o. o. com sede em Gliwice. 
O manual é de propriedade intelectual do fabricante. 
O manual contém informações relativas à operação, manutenção e solução de problemas do 
dispositivo, referido mais tarde como a "Fonte de Luz", com um emissor de LED de alta potência. 
O usuário que compra o dispositivo não tem o direito de alterar o conteúdo do manual de 
instruções, nem publicá-lo de forma incompleta. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer 
efeitos de alterações não autorizadas no conteúdo da presente instrução. 
O dispositivo não deve ser utilizado de forma contrária à sua finalidade, ou de uma forma diferente 
da indicada no manual de instruções. 
Modificação, desmontagem, reprodução do dispositivo ou seus componentes individuais, sem o 
consentimento por escrito do fabricante é proibido e protegido por direitos autorais. 

Tabela No. O. Dados básicos sobre o dispositivo e seu local de instalação. 

referência do dispositivo/ Artigo Número: 

Número de série do dispositivo: 

Local de instalação: 

Data da instalação: 

Pessoa treinada no uso do dispositivo: 

Por favor, preencha os dados acima e mantenha as instruções de operação para referência futura. 

Operating instruction (ver: 1. 9. EN): LV-200LED. LV-400LED 

Tabela 206: Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de 

comunicações RF móveis e portáteis e o dispositivo FLL 

O dispositivo FLL é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de 
RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do dispositivo FLL pode ajudar a prevenir 
interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos móveis e 
portáteis de comunicação de RF (transmissores) e o dispositivo FLL, como recomendado abaixo, 
de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 
Energia de saída Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
máxima taxada do [m]
transmissor [W] 150 kHz a 80MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz 

d=l,16 ✓P d=l,16 ✓P d=2,33 ✓P 
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,16 1,16 2,33 
10 3,67 3,67 7,37 

100 12 12 23,3 

Para transmissores classificador com uma potência máxima de saída não listada acima, a 
distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação 
aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz a distância de separação para a faixa de frequência mais alta se 
aplica. 

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

Tabela 207: inutilizável 

Tabela 208: inutilizável 

propagação 

Outras Informações 

• Nome do Fabricante: Vimex Sp. z o. o . 

• Endereço: ui. Górnych Wafów 15 lokal uzytkowy nr 3 

• Fone: 0048 32 230 86 82 ext. 13 

• Fax: 0048 (32) 230 86 83 

• www: www.vimex-endoscopy.com 

• E-mail sales@vimex.eu 
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