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Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – ElectroMagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio
equipment and services –
Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the
2 483,5 MHz to 2 500 MHz
bands

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 301 489-35 V1.1.2:2013. Má stejný
status jako oficiální verze.
This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 301 489-35
V1.1.2:2013. It has the same status as the official version.
Anotace obsahu
Tato norma, spolu s EN 301 489-1 V1.9.2:2011, pokrývá posuzování všech rádiových sestav
vysílač/přijímač spojených s aktivními zdravotnickými implantáty nízkého výkonu (LP-AMI)
a přidružených periferních zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Zahrnuje
požadavky na EMC pro rádiové funkce LP-AMI a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P). Technické
specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového
systému LP-AMI a přidružených periferních zařízení (LP-AMI-P) nejsou v této normě zahrnuty. Tyto
technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového
spektra. Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkčnosti a funkční
kritéria pro LP-AMI a přidružená periferní zařízení (LP-AMI-P). Definice typů LP-AMI a LP-AMI-P
pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A. V případě rozdílů (například ohledně zvláštních
podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 V1.9.2:2011 mají přednost ustanovení
této normy. Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou
v souladu s EN 301 489-1 V1.9.2:2011, s výjimkou všech zvláštních podmínek obsažených v této
normě.
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