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 אזהרות ואמצעי זהירות .1

תוכננו ונבנו בהתאם לתקנות ולדרישות ארצות  Sסורק  Provizio® SEM -ו Provizio SEMסורק 
הברית )ארה"ב(, כמו גם לתקנים אמריקניים ובינלאומיים להפעלת ציוד חשמלי, תאימות אלקטרומגנטית 

 ודרישות בטיחות.

כדי למנוע נזק לציוד, אנא קרא  שימוש או טיפול לא תקינים, עם זאת, עלולים לגרום לנזק ו / או לפציעה.
שלך. שמור הוראות אלה  Provizio SEMאות ההפעלה לפני שתשתמש במערכת סורק בעיון את הור
 פעל על פי ההוראות שלהלן כדי להבטיח הפעלה בטוחה ונטולת בעיות של המערכת. במקום בטוח.

 

זהירות: החוק הפדרלי )בארה"ב( מגביל מכירה זו למכירה על ידי או על פי הוראת רופא או רופא אחר 
 מורשה.

 

 

 הרות אז .1.1

 :ניתן  יש לפעול על פי סטנדרט הטיפול להפחתת הסיכון להתפתחות לחץ כיבים. אזהרה
כדי לתמוך בהתערבות מוגברת; אך הוא  Provizioשל  SEM-להשתמש בקריאות מסורקי ה

 לעולם לא אמור להיות הבסיס להפחתת ההתערבות.

 :מכשיר זה אינו מיועד לשימוש לגילוי או אבחון של כיבים בלחץ.  אזהרה 

 :אין להשתמש בסורקי ה אזהרה-SEM  שלProvizio  .על עור שבור או פגוע בצורה אחרת 

 :יש להשתמש רק ברכיבי מערכת  אזהרהProvizio. 

 :כדי למנוע התפשטות של זיהום, יש לנקות ולחטא כראוי את סורקי ה אזהרה-SEM  של
Provizio .על פי ההוראות המופיעות במסמך זה לאחר השימוש בו במטופל 

 :כדי למנוע זיהום צולב של חולים, השתמש בחיישן חד פעמי חדש ולא נפתח למטופל,  אזהרה
ניתן לסרוק מיקומים אנטומיים מרובים באמצעות אותו חיישן בפגישה אחת, עם  לכל פגישה.

 כל הפעלה חדשה.זאת, וודא כי נעשה שימוש בחיישן חדש ל

 :אין לנסות לנקות או לחטא חיישן מזוהם חד פעמי. אזהרה 
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  אזהרה: אם המכשיר נוגע במשטחים מזוהמים )למשל, אם הוא נופל על הרצפה( יש לנקותו
 ולחטא אותו לפני שמקבלים קריאה נוספת של המטופל.

 אזהרה: אין לנסות לפרק את סורקי ה-SEM  שלProvizio SEM  או לשנות אותם בדרך אחרת
 Provizio SEMניתן לטפל במערכת הסורק של  מכיוון שהדבר עלול לגרום לסכנות לא מכוונות.

אנא פנה  .Bruin Biometrics( או מרכז שירות מורשה של Bruin Biometricsרק על ידי היצרן )
 י.למומחה שלך או לנציג שירות הלקוחות בנוגע לכל מכשיר שאינו פועל כראו

 .אזהרה: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, ציוד זה חייב להיות מחובר רק לחשמל עם אדמת מגן 

 אזהרה: כדי להימנע מסכנת התפוצצות, אין להשתמש בסורקי ה-SEM  שלProvizio  בנוכחות
 חומרי הרדמה דליקים. 

  אזהרה: סורקS SEM  שלProvizio מי לא יפעל כראוי מבלי התקנה של ראש חיישן חד פע
 תחילה.

 :ודא כי אין חומר זר בחריץ הטעינה לפני שתניח את הסורק במרכז הטעינה. אזהרה 

 זהירות .1.1

 :בדוק את סורק ה זהירות-SEM  שלProvizio .אם קיים נזק או קצוות חדים לפני כל שימוש 
אל תנסה  יתגלה נזק או קצוות חדים, אנא פנה לשירות הלקוחות או למומחה המוצר שלך. אם

 בהתקן. להשתמש

 .זהירות: וודא שכבל החשמל מחובר לחשמל הראשי והמכשיר טעון במלואו לפני השימוש 

 :אין להכניס את סורק ה זהירות-SEM  שלProvizio.  הכנסה עלולה לפגוע בסורק ולמנוע את
 תפקודו הרגיל.

 כללי .2

 מטרה .1.1

 כים השונים.המותקן במוסד ומדריך משתמש במס Gatewayמסמך זה מתאר כיצד להתחבר ליישום 

 דרישות .1.1

 .Bruin Biometrics (VM) מכונה וירטואלית של שרת האינטרנט
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 מילון מונחים .1.2

המותקן בשרת המסופק על ידי המוסד  Bruin Biometrics Webserver VM -מכונה וירטואלית: ה
 . Bruin Biometricsומספק סביבת עבודה ליישום האינטרנט 

 כיבים בדלקת העורקים, פצעים במיטה או פצעי לחץ.כיבי לחץ נקראים גם פציעות לחץ, 

 מחוונים לשימוש .1.2

מיועדים לשמש אנשי מקצוע בתחום הבריאות  Provizioשל  SEM-והסורק ה Provizio SEMהסורק 
כתוספת לסטנדרט הטיפול בעת הערכת העקבים והעצה הקדושה של מטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר 

 לכיבים בלחץ.

 התוויות נגד .1.2

 להשתמש על עור שבור. אין 

 פרופיל משתמש מיועד .1.2

 המערכת מיועדת לשימושם של אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

 תופעות לוואי .1.2

 אין תופעות לוואי ידועות באמצעות הסורק.

 אחריות והתחייבות .1.2

 יש להשתמש בו בשילוב עם ההכשרה המתאימה. .SEM-מדריך זה נועד לספק הוראות לשימוש נכון ב
Bruin Biometrics LLC נותנת אחריות לסורק ה-SEM  שלProvizio  מפני פגמים בחומרים ובעבודה

אחריות זו ניתנת רק  או מחברות הבת שלה. Bruin Biometrics-( שנים מיום הרכישה מ1למשך שלוש )
במסגרת האחריות היא לספק  Bruin Biometricsהתחייבותה של  .SEMלרוכש המקורי של סורק 

כל הנזקים  אחריות זו אינה מכסה כל תרופה אחרת. תיקון, או לפי בחירתו, לספק מוצר חלופי.
  המיוחדים, הנלווים והמקריים אינם כלולים.

אין תנאים הקשורים לכה, אמייל, חמצון וגימורי מגן דומים, כמו גם כיסוי בתרכובות איטום שיכולות 
 פרטורות שצפויות במהלך פעולה רגילה.להפליל מחדש בטמ

כדי לבקש תיקון או החלפה במסגרת אחריות זו, על הרוכשים לפנות לספק שירות הלקוחות המקומי 
  שלהם.

פנה לספק שירות הלקוחות שלך לקבלת תנאי  תנאי האחריות עשויים להיות שונים במדינות מסוימות.
 אחריות.

מוצרים  במסגרת אחריות זו יישא על ידי צד המשלוח של המוצר. הסיכון לאובדן או נזק במהלך משלוחים
-אם הרוכש ישלח מוצר ל שנשלחו על ידי הרוכש במסגרת אחריות זו ייארזו כראוי כדי להגן על המוצר.

Bruin Biometrics  באריזה לא מתאימה, כל נזק פיזי שנמצא במוצר עם קבלתו ובדיקתו על ידיBruin 
Biometricsעליו בעבר, ייחשב כמתרחש במעבר ויהיה באחריות הרוכש. , ולא דווח 
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 אי הכללות .1.2.1

אחריות זו מוגבלת  השימוש במכשיר באופן שונה מהמתואר במדריך זה עלול לגרום לתפקוד לא תקין.
 .SEMלפגמים וחומרים שניתן לייחס לתקלה או ליקוי בסורק 

חלקים מהם: )א( שהיו בשימוש לרעה, אחריות זו אינה חלה על כל מוצרים המופעלים על אחריות או 
הזנחה או תאונה, )ב( שניזוקו מסיבות חיצוניות למוצר המוגן, )ג( ששימשו הפרה של הוראות השימוש 

, )ד( בהן הוסר המספר הסידורי או הופך לבלתי קריא, )ה( ששונו על ידי מישהו Bruin Biometrics-ב
מורשה שלה, אלא אם כן אישר לפני שירות כזה על או מרכז השירות ה Bruin Biometricsאחר שאינו 

, 1 טבלה, )ו( שהם ציוד שנמכר כמשומש, או )ז( שנחשפים לסוכנים המפורטים Bruin Biometricsידי 
 .SEM-אינה רשימה ממצה של סוכנים העלולים לפגוע בשלמותו של סורק ה 1 טבלהמטה.

 SEM-. סוכנים שאסור להשתמש בהם אף פעם בסורק ה1טבלה 

 לא מומלץ -השפעה קשה 

 17% -חומצה חנקתית  קרוסין ציקלואקסאן בנזין

 פרקלוראתילן טריכלוראתילן אתיל כלוריד פחמן טטרכלוריד

 טולואן לכה פריאון כלורובנזן

 קסילן נפטא בנזין, נטול עופרת כלורופורם

 

 כתב ויתור על אחריות נוספת .1.2.1

, או להטיל Bruin Biometricsאף מפיץ, סוחר או גורם אחר אינו מורשה לספק אחריות כלשהי מטעם 
 .SEMכל אחריות אחרת ביחס לסורק  Bruin Biometricsעל 

 תוכן הוראות השימוש הללו אינו מהווה אחריות.
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 טבלת סמלים .1.2

 סמלים . טבלת2טבלה 

 משמעות סמל

 ייעוד או מספר קטלוג של היצרן 

 מספר סידורי 

 מספר חלקה 

 בהתאם להוראת המכשור הרפואי האירופי CEסימון  

 
 נציג מורשה של האיחוד האירופי

 
זו למכירה על ידי או בהוראת רופא או זהירות: החוק הפדרלי )בארה"ב( מגביל מכירה 

 רופא אחר מורשה

 ההוראות כלולות ויש לעקוב אחריהן 

 זהירות או אזהרה 

 השלך ציוד זה על פי התקנות המקומיות לפינוי פסולת חשמלית ואלקטרונית  

 מיוצר על ידי 

 
מספק הגנה מפני ההשפעות  Provizioשל  SEM: מארז הסורק IPX1-ציוד חסין טפטוף 

 (07584, לפי חברת החשמל IPX1המזיקות של חדירת נוזלים. )

 
 IEC-07071-1שהוחל עם  BFסוג 

 יש להרחיק מאור השמש 

 
 יש לשמור יבש

 
אין להשתמש אם החבילה פגומה והמכשיר בפנים נראה שבור פיזית, סדוק או שאינו 

 השימוש.נטען ומופעל אותו בהתאם להוראות 

 
 מגבלות טמפרטורה )דוגמת מגבלות מוצגות(

 
 מגבלות לחות )מוצגות דוגמאות(

 תכולת החבילה 

 
 שימוש יחיד במטופל בלבד

 
 לא סטרילי
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 התחברות .3

 באותה צורה.לא משנה אילו הרשאות יש לכם בשער, הכניסה שלכם מתחילה 

 הזן פרטי כניסה .2.1

זה אמור להעלות את מסך הכניסה  ברשת המוסדות. Gateway -פתח דפדפן והזן את כתובת ה
 מהשער.

 

 

 מסך הכניסה לשער 1איור 

לחץ על כפתור  הזן את שם המשתמש והסיסמה שבהם אתה משתמש ליישומים אחרים במוסד שלך.
 ההתחברות.

 שפהבחר  .2.1

מציגה את שפת הגדרת המתקן במהלך התצורה על ידי מנהל המערכת. עם  Gatewayבחירת שפת 
 זאת, הוא מאפשר לכל משתמש לבחור שפה בכניסה שלו למפגש שלהם.

 



אנגלית )ארה"ב(  

 OTH-SEM250-0358 Rev E 11מתוך  17עמוד 

 

 בחירת שפת משתמש 2איור 

 

 לחיצה על כניסה תעביר אותך למסך הראשון של התפקיד שלך.
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 קליניתפקיד  .4

 רשימת מטופלים .2.1

 מסך זה מציג רשימה של כל החולים המטופלים כיום במוסדכם. 

 

 מסך רשימת מטופלים 3איור 

מציגה עמודות של שם, מזהה מטופל, תאריך הקריאה האחרונה וערכי הדלתא  רשימת המטופלים
 ניתן למיין כל עמודה על ידי לחיצה על הכותרת. האחרונים עבור העקב השמאלי, העקב הימני וסקרום.

העברת העכבר מעל "המטופלים שנסרקו  .PID -יש תיבת חיפוש כדי למצוא את השדות ואת שדות ה
 בשלושת הימים האחרונים" מעלה חלון קופץ

 

 חולים שנסרקו בשלושת הימים האחרונים 4איור 

 להציג את תרשים המטופלים.לחץ על שם המטופל כדי 
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 תרשימי מטופל .2.1

מציג עלילה של ערכי הדלתא לאורך פרק זמן שניתן לבחור באמצעות הלחצן תרשים המטופל  דף
 לדלתא הניתנת לפעולה. 7.0הקו הכתום הוא סף  דוגמה זו היא עלילה של שבועיים. בתחתית הדף.

 אגדת הסמלים מוצגת בראש הדף.

 

 תרשימי מטופל 5איור 

 העבר מעל סמל יציג את הפרטים המספריים של נקודת הנתונים.

 

 פרטי נקודת נתונים 6איור 

 שצולמו כדי ליצור ערך דלתא זה. SEMלחיצה על סמל תציג חלון קופץ עם עלילת ערכי 
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 לנקודת נתונים SEMערכי  7איור 

 סגור את חלון הדפדפן כדי לצאת מההפעלה.

 ייצוא נתונים .2.2

עבור  CSVבפורמט  SEMמאפשרת למשתמשים לבחור קריטריונים ולייצא נתוני  ייצוא נתוניםהתכונה 
 האפשרויות שנבחרו. 

 

 

 SEMא ייצא תצוגת נתוני 8איור 

 

 לייצוא נתונים הם:המסננים והאפשרויות הזמינים 
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 כל המטופלים או המטופלים שנבחרו 

 לא מוצפן )מזהה מטופל אמיתי ושם מטופל( או 
 נתונים מוצפנים )מזהה מטופל ושם מטופל לא ניתן לזיהוי(

 :לגבי נתונים לא מוצפנים תוצג האזהרה הבאה 
o  במקום הצפנת נתוני המטופלים המיוצאים תבוטל. אמצעי הגנה נאותים צריכים להיות

 לאבטחת נתונים.

 סנן לפי טווח תאריכים 

 ( סנן לפי סוג קריאהSEM)עקב ימין, עקב שמאל , 

 צפו בנתונים על המסך 

  ייצא נתונים בפורמטCSV 

 

לחיצה על התפריט השמאלי "ייצוא נתונים" תפעיל את המסך לעיל. בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על 
 המסך."הצג נתונים" כדי לרענן את הנתונים על 

 " יופעל ברגע שיש לך "רענון נתונים" על ידי לחיצה על "הצג נתונים".CSV"הורדת 

( בכונן הקשיח של המחשב שלך בתיקיית zipאו  csv" תוריד את הקובץ )CSVלחיצה על "הורד 
 ההורדה. ניתן לפתוח זאת גם באקסל.
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 תפקיד מנהל .5

לוח המחוונים, התקנים, הגדרות שפה, תפריט הניהול מפרט מספר אפשרויות המאפשרות ניהול של 
 הגדרת מסד נתונים ומיפוי נתונים.

 

 

 תפריט מנהל 9איור 

 לוח מחוונים .2.1

ונמצאים מעל  Provizioשל  SEM -לוח המחוונים מציג את אחוז המטופלים שנסרקו באמצעות סורק ה
 באותו יום. 7.0או מתחת לסף 

ואילו שני העקבים  7.0 -נסרק גבוה מ SACRUM -בתמונה למטה נסרק מטופל יחיד, ה לדוגמה:
 7.0 -הימניים והשמאליים נסרקו נמוך מ
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 תרשים לוח מחוונים 11איור 

 

מציג את המספר הכולל של קריאות דלתא לתקופת שבעת הימים  ניתוח כוללתרשים הקווים של 
 ( על בסיס יום יום.≥7.0( או סיכון גבוה )<7.0האחרונים, מסווג כסיכון נמוך )

 

 ביולי. ואז,  5-ביולי וב 9ביולי,  1-ביולי. לא היו קריאות ב 4-בתמונה למטה, התרשים נוצר ב לדוגמה:
 .7.0-קריאות היו נמוכות מ 9ואילו  7.0-הייתה גבוהה מ 71קריאה קריאות.  5ביולי, היו בסך הכל  0-ב

 ביולי. 4-ביולי וב 8ביולי,  1-לא היו קריאות ב

 

 

 תרשים ניתוח 11איור 

 

 LDAPמיפוי  .2.1

 תפקידים מקומיים.מהתפריט הנפתח קליני או מנהל מערכת בחר 
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 בחר תפקיד למיפוי 12איור 

 

 הנכון. LDAPבצד ימין או גלול לתפקיד  LDAPתפקידים של חפש טבלת 

 מימין. LDAPהתפקידים סמן את תיבות הסימון הרלוונטיות לבחירת תפקידים מטבלת 

 

 

 מיפוי תפקיד13איור 

 כדי לשמור את ההגדרות שלך.שמור לחץ על הלחצן 
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 מיפוי נתונים .2.2

מאפשר למשתמש לתקן כל זיהוי מטופל שהוזן בצורה שגויה או עודכן לאחר הסריקה, מיפוי הנתונים 
 כגון ממזהה זמני לתעודת זהות קבועה.

 

 ב מיפוי נתונים 13איור 

 כדי לשמור את מיפוי הנתונים שלך.שמור לחץ על הלחצן 

 מצב מכשיר .2.2

, MACתאריך הפעלה, כתובת מציגה מידע על כל המכשירים המופעלים כולל  רשימת מצב המכשירים
 ניתן למיין את כל העמודות. מספר סידורי, תקשורת אחרונה ופעולות.

 

 מצב מכשיר 14איור 

 

בפינה השמאלית העליונה כדי להציג מידע התואם למחרוזת החיפוש. החיפוש הזן מילת מפתח בתיבת 
 ודות.ניתן לחפש מידע מכל העמ
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 תוצאות חיפוש מכשירים 15איור 

 

 

 ומספר סידורי. MACחדש עם כתובת  SEMכדי להזין סורק  הוסף מכשירלחץ על 

 

 

 הוסף מכשיר 16איור 

 

 כדי לשמור את המכשיר החדש.שמור לחץ על הלחצן 

 

 להסרת התקן מהשער.פעולות אזהרה! בלתי הפיך: לחץ על 
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 הסר את ההתקן 17איור 

 

 הגדרה .2.2

כתובת השרת, יציאת השרת, עבור  LDAP -ואת פרטי ה פרטי מסד הנתוניםמסך ההתקנה מציג את 
 שהוגדרו בתחילה. שם המשתמש והסיסמה

 

 LDAPמסד נתונים ומסך מידע של  18איור 

 

 DBנכון, לחץ על לחצן בדיקתשמידע מסד הנתונים לא ניתן לבצע כאן עריכות, אך אם ברצונך לוודא 
DB  הכחול ו / או כפתור חיבורLDAP אם נכון, הודעת אישור תופיע  .בפינה השמאלית התחתונה

 השמאלית העליונה.  בפינה
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 LDAP -ו DBבדיקת הצלחה בחיבור  19איור 

הערה: זהו מסך לקריאה בלבד שבו משתמש מנהל מערכת יכול לאמת את החיבור, אך המשתמש 
 אינו יכול לשנות נתוני הגדרה כלשהם.

 הגדרות .2.2

. זה ישמש ברחבי Gatewayמאפשר למשתמש להגדיר את שפת ברירת המחדל של ההגדרות דף 
 האתר לכל משתמש אלא אם כן המשתמש ישנה אותו לצורך הפעלת כניסה.

 

 

 מסך הגדרות 21איור 

 בחר את השפה הרצויה

 כדי לשמור את ההגדרות.שמור לחץ על הלחצן 

 ייצוא נתונים .2.2

עבור  CSVבפורמט  SEMמאפשרת למשתמשים לבחור קריטריונים ולייצא נתוני  נתוניםייצוא התכונה 
 האפשרויות שנבחרו.
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 SEMייצוא תצוגת נתוני  21איור 

 

 המסננים והאפשרויות הזמינים לייצוא נתונים הם:

 כל המטופלים או המטופלים שנבחרו 

 לא מוצפן )מזהה מטופל אמיתי ושם מטופל( או 
 )מזהה מטופל ושם מטופל לא ניתן לזיהוי(נתונים מוצפנים 

 :לגבי נתונים לא מוצפנים תוצג האזהרה הבאה 
o  הצפנת נתוני המטופלים המיוצאים תבוטל. אמצעי הגנה נאותים צריכים להיות במקום

 לאבטחת נתונים.

 סנן לפי טווח תאריכים 

 ( סנן לפי סוג קריאהSEM)עקב ימין, עקב שמאל , 

 צפו בנתונים על המסך 

  ייצא נתונים בפורמטCSV 

 

לחיצה על התפריט השמאלי "ייצוא נתונים" תפעיל את המסך לעיל. בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על 
 "הצג נתונים" כדי לרענן את הנתונים על המסך.

 " יופעל ברגע שיש לך "רענון נתונים" על ידי לחיצה על "הצג נתונים".CSV"הורדת 

( בכונן הקשיח של המחשב שלך בתיקיית zipאו  csvאת הקובץ )" תוריד CSVלחיצה על "הורד 
 ההורדה. ניתן לפתוח זאת גם באקסל.

 

  סגור את הדפדפן כדי לצאת מההפעלה.
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 תמיכה ידנית .6

 . 07071-1נתונים אלה נכללים בהתאם לדרישות התווית של חברת החשמל 

 סביבה אלקטרומגנטית .2.1

. סביבה 3טבלהבמיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית המפורטת  Provizioשל  SEM-סורקי ה
 בסביבה כזו. Provizioשל  SEMעל המשתמשים לוודא כי נעשה שימוש בסורקי  אלקטרומגנטית

 . סביבה אלקטרומגנטית3טבלה

 הנחיה  -סביבה אלקטרומגנטית  תאימות מבחן פליטות

 RFפליטת 
CISPR11 

משתמש  SEM Provizio 857מכשיר הסורק  1קבוצה 
רק לצורך תפקודו הפנימי. לכן, פליטת  RFבאנרגיית 

שלו נמוכה מאוד ואינה עלולה לגרום להפרעות  RF-ה
 בציוד האלקטרוני הסמוך.

 RFפליטת 
CISPR11 

מתאים לשימוש  Provizio 857של  SEM-סורק ה מחלקה ב'
בכל המפעלים שאינם מקומיים ובמפעלים המחוברים 
לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת מבנים 

 המשמשים למטרות ביתיות.
 פליטות הרמוניות

IEC 01777-1-8 
 תואם

תנודות מתח / 
 הבהוב  פליטת

IEC 01777-1-1 

 תואם
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 חסינות אלקטרומגנטית .2.1

 . חסינות אלקטרומגנטית4טבלה 

 IEC 61611 בדיקת חסינות
 רמת מבחן

 הנחיה -סביבה אלקטרומגנטית  תאימות

פריקה 
אלקטרוסטטית 

(ESD) 
IEC 01777-9-8 

 ±8 kV מגע 

 ±15 kV אוויר 

 ±8 kV מגע 

 ±15 kV אוויר 

בטון או אריחי על הרצפות להיות עץ, 
קרמיקה. אם רצפות מכוסות בחומר סינטטי, 

 .17%הלחות היחסית צריכה להיות לפחות 

חולף / פרץ מהיר 
 חשמלי

IEC 01777-9-9 

 ±8 kV  קווי אספקת
 חשמל

 ±1 kV קווי קלט / פלט 

 ±8 kV  קווי אספקת
 חשמל

לא זמין )היחידה אינה 
מכילה קווי אות, בקרה 

 או טלקום(

החשמל צריכה להיות של  איכות צריכת
 סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית.

 נחשול
IEC 01777-9-5 

 ±1 kV )קו)וים( לקו)וים 

 ±8 kV קווים לקרקע 

 ±1 kV )קו)וים( לקו)וים 

 ±8 kV קווים לקרקע 

איכות צריכת החשמל צריכה להיות של 
 סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית.

ירידות מתח, 
הפרעות קצרות 
וריאציות מתח 

בקווי קלט אספקת 
 החשמל

IEC 01777-9-11 

<5% UT (>95% dip  
 7.5( עבור מחזור UT-ב

97% UT (60% dip  
 5( עבור מחזור UT-ב

17% UT (30% dip  
 17( עבור מחזור UT-ב

<5% UT (>95% dip  
 5s( עבור UT-ב

<5% UT >95% dip) 
 7.5 ( עבור מחזורUT-ב

97% UT (60% dip  
 5עבור מחזור ( UT-ב

17% UT (30% dip  
 17( עבור מחזור UT-ב

<5% UT (>95% dip 
 5s( עבור UT-ב

איכות צריכת החשמל צריכה להיות של 
סביבה מסחרית או מוסדית טיפוסית. 

 SEMהמשתמש במערכת הטעינה  אם
Scanner 877  זקוק להמשך פעולה במהלך

 SEMהפסקת חשמל, מומלץ כי מערכת 
Scanner 877 מופעלת באמצעות  תהיה

 מסוללה. ספק כוח ללא הפרעה או

תדר הספק 
הרץ(  57/07)

 שדה מגנטי
IEC 01777-9-8 

30 A/m 30 A/m  שדות מגנטיים בתדר הספק צריכים להיות
רמה המאפיינת מיקום טיפוסי בסביבה 

 מסחרית או מוסדית טיפוסית.

RF מנוהל 
IEC 01777-9-0 

3 Vrms 

157 kHz  87עד MHz 

3 Vrms  אין להשתמש בציוד תקשורתRF  נייד ונייד
קרוב יותר לחלק כלשהו במערכת הסורק 

SEM 877 כולל כבלים, מאשר מרחק ,
ההפרדה המומלץ המחושב מהמשוואה 

 החלה על תדר המשדר.
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RF מוקרן 
IEC 01777-9-1 

3 V/m 

87 MHz  8.1אל GHz 

3 V/m :מרחק הפרדה מומלץ 

Pd  2.1 157kHz  87עד MHz  

Pd  2.1 87 MHz  877עד MHz 

Pd  3.2877MHz  8.1עד GHz 

הוא דירוג הספק המוצא המרבי של  Pכאשר 
 d-( על פי יצרן המשדר וWהמשדר בוואט )

 מומלץ להפריד בהפרדה במטרים )מ'(.

קבוע, כפי  RFעוצמות השדה ממשדר 
, aשנקבעו על ידי סקר אתר אלקטרומגנטי 

צריכות להיות פחות מרמת התאימות בכל 
 .bטווח תדרים 

הפרעות עלולות להתרחש בסביבת ציוד 

 המסומן בסמל הבא: 
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 מרחק הפרדה .2.2

 מקרינות. RFמיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית בה נשלטות הפרעות  Provizioשל  SEM-סורק ה
יכול לסייע במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות על ידי שמירה על מרחק  SEM Provizioהמשתמש בסורק 

כמומלץ להלן, בהתאם  Provizioשל  SEM-נייד )נייד משדר( לבין סורק ה RFמינימלי בין ציוד תקשורת 
נייד נייד ל RFמרחק ההפרדה המומלץ בין ציוד תקשורת  להספק המוצא המרבי של ציוד התקשורת.

 .5טבלהבמופיע  Provizio SEM-לבין סורק ה

 

 . מרחק הפרדה5טבלה

 מרחק הפרדה לפי תדר המשדר )מטרים(

הספק יציאה מרבי של 
 (Wהמשדר )

157 kHz  87עד MHz 

Pd  2.1 

87 MHz  877עד MHz 

Pd  2.1 

877 MHz  8.5עד GHz 

Pd  3.2 

7.71 7.18 7.18 7.81 

7.1 7.18 7.18 7.11 

1 1.8 1.8 8.1 

17 1.8 1.8 1.1 

177 18 18 81 

במטר )מ'(  dעבור משדרים המדורגים בהספק יציאה מרבי שלא מופיע למעלה, ניתן לאמוד את מרחק ההפרדה המומלץ 
 ( על פי יצרן המשדרים.Wהוא דירוג הפלט המרבי של המשדר בוואט ) Pבאמצעות המשוואה החלה על תדר המשדר, כאשר 

 ר חל., תחום התדרים הגבוה יותMHz 877-ו MHz 87בטווח של  הערה:

התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מספיגה והשתקפות ממבנים,  הנחיות אלה עשויות שלא לחול בכל המצבים. הערה:
 עצמים ואנשים.
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 מפרט .2.2

 . מפרט6טבלה 

 מפרט  פריט

 BFהקלד  מיושם חלקית

 שעות )אופייני( 1 חיי סוללה

 נקה את המכשיר כמוגדר במדריך למשתמש  שיטת ניקוי וחיטוי

 IPX1 הגנה על חדירת מים

 פעולה רציפה מחזור חובה

 ציוד מופעל פנימי מקור כוח 

  SEMיחידות ערך  1.4עד  SEM 7.1טווח ערכי 

*SEMיכולת חזרה על ערך 
1

 SEMיחידות ערך  7.8 -+/ 

 אחסון
 4ºF (-20ºC)- שבין בטמפרטורות רק Provizio של SEM-ה סורק את לאחסן יש
 (.עיבוי ללא) יחסית לחות 47% עד 5% של בטמפרטורה 113ºF (45ºC) עד

 תנאי הפעלה
רק בטמפרטורות הנעות בין  Provizioשל  SEM-יש להפעיל את סורק ה

59ºF (15ºC)  95עדºF (35ºC)  לחות יחסית )ללא עיבוי(.  47%עד  5%של 

 וולט 177-897 טעינת מזרן מתח רשת חשמל

 A 7.5 טעינת מחצלת מתח זרם

 
 

                                            
1

יכולת החזרה היא הווריאציה של מכשיר יחיד במדידת אותו מיקום על ידי אותו אדם כאשר מדידות מרובות נלקחות אחת  
אחרי השנייה )"חזור"( באותה תקופה.
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 פתרון תקלות .7

אם לא ניתן לפתור מצב כלשהו, אנא פנה למנהל המערכת שלך או למחלקת טכנולוגיית המידע המוסדית 
אם עדיין לא ניתן לפתור את המצב, אנא פנה למומחה המוצר שלך או לשירות הלקוחות של  שלך.

Bruin Biometrics. 

 . פתרון תקלות7טבלה 

 פתרון התקלה תקלה

 התחברות

פנה למנהל המערכת שלך לקבלת כתובת האתר  אני לא יודע את כתובת האתר להתחברות לשער.
 הנכונה להתקנת המוסדות שלך.

, אך הדפדפן שלי Gateway -יש לי את כתובת ה
 לא מתחבר.

ממנהל ודא שיש לך את כתובת האתר הנכונה 
 המערכת שלך.

-ודא עם מנהל המערכת שלך שהמחשב והאינטרא
 זו. URLנט מוגדרים להתחברות לכתובת 

השער משתמש באותו פרטי התחברות כמו שאתה  הכניסה שלי לא עובדת.
 משתמש בפעילויות אחרות.

בקש  ייתכן שלא הוקצה לך תפקיד דרך שער.
ממנהל המערכת שלך לבדוק שהוקצה לך 

 שער. תפקיד
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 פתרון התקלה תקלה

 רישומי נתונים ומידע

נתונים מועלים רק  ייתכן שהנתונים עדיין לא הועלו. אני לא רואה רשימת מטופלים.
 כאשר מחזירים את הסורק למרכז הטעינה.

השער משתמש בתעודת המטופל שהוזנה / נסרקה 
ודא שמזהה מטופל  כדי לאסוף את שם המטופל.

 הוזן כראוי.

שניתן יהיה לקבל  יש לרשום כל סורק בשער לפני
 ודא שהסורק מופיע ברשימות המכשירים. נתונים.

השער משתמש בתעודת המטופל שהוזנה / נסרקה  יש מזהה מטופל, אך אין שם מטופל.
ודא שמזהה מטופל  כדי לאסוף את שם המטופל.

 הוזן כראוי.

מועלים רק  נתונים ייתכן שהנתונים עדיין לא הועלו. סריקה למטופל אינה מופיעה ברשימה.
 כאשר מחזירים את הסורק למרכז הטעינה.

השער משתמש בתעודת המטופל שהוזנה / נסרקה 
ודא שמזהה מטופל  כדי לאסוף את שם המטופל.

 הוזן כראוי.

יש לרשום כל סורק בשער לפני שניתן יהיה לקבל 
 ודא שהסורק מופיע ברשימות המכשירים. נתונים.

 רשימות מכשירים

יש לרשום כל סורק בשער לפני שניתן יהיה לקבל  סורק.ברשימה אין 
 ודא שהסורק מופיע ברשימות המכשירים. נתונים.
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 פתרון התקלה תקלה

 הגדרת אפליקציה

פנה למנהל המערכת שלך כדי לוודא שפרטי חיבור  נכשל. DBבדיקת חיבור 
 מסד הנתונים בשער נכונים ועדכניים.

פנה למנהל המערכת שלך כדי לוודא שפרטי חיבור  נכשלה. LDAPבדיקת חיבור 
LDAP .בשער נכונים ועדכניים 
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 עיין בכתובת  מוגנים על ידי פטנט אחד או יותר. Bruin Biometricsמוצרי 
scanner.com/patents-https://sem למידע נוסף 
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