DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Trimble SX12
ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES
Informações acerca dos módulos de rádio incluídos
•

Módulo de rádio de longo alcance: Faixa de frequência 2.4 GHz,
Potência máx. de saída de RF +20 dBm

•

Módulo de rádio WLAN: Faixa de frequência 2.4 GHz,
Potência máx. de saída de RF +20 dBm

EUROPA
Pelo presente, a Trimble® AB, declara que a Estação total de
topografia Trimble SX12 está em conformidade com as seguintes
diretivas:
•

Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE

•

RED 2014/53/UE

•

Diretiva RSP 2011/65/UE

Aviso para os clientes europeus

Para consultar as instruções de reciclagem de produtos, visite:
www.trimble.com/Corporate/Environmental_Compliance.aspx

TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

EUA
Declaração de conformidade do fornecedor
47 CFR § 2.1077 Informações de conformidade

Identificador único:

Estação total de topografia Trimble SX12

Parte responsável

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
EUA
www.trimble.com

Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às
seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências
prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas,
incluindo as interferências que possam provocar o funcionamento indesejado.
Nota: Este equipamento foi testado e obedece aos limites aplicáveis aos
dispositivos digitais de Classe B, em conformidade com a parte 15 das regras da
FCC. Esses limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável
contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento
gera, utiliza e irradia energia de radiofrequências, e, se não for instalado e
utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais
para as comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não
ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento provocar
interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que é possível
determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, recomenda-se que o
utilizador tente corrigir as interferências através de uma ou várias das seguintes
medidas:
• Mude a orientação ou a localização da antena recetora.
•

Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

•

Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquela a que o
recetor está ligado.

•

Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

C CUIDADO – As alterações que não tenham sido expressamente aprovadas pelo
fabricante podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
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CANADÁ
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with
Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
interference. (2) This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
The radio transmitters 4492A-2410G and 4908A-PMACS have been approved
by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the
antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna
types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain
indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.
Antenna part number 55001508, antenna gain 2 dBi.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB.003 du
Canada.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent émetteur radio 4492A-2410G et 4908A-PMACS a été approuvé par
Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner
avec les types d'antenne énumérés ci‑dessous et ayant un gain admissible
maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est
supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont
strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Antenne Trimble numéro de référence 55001508, gain d’antenne 2 dBi.
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INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DA BATERIA
C AVISO –Não danifique a bateria de iões de lítio recarregável. As baterias

danificadas podem provocar explosões ou incêndios e resultar em ferimentos
pessoais e/ou danos materiais. Para evitar danos ou ferimentos:
– Não utilize nem carregue a bateria se aparentar estar danificada. Os sinais de
danos
incluem, sem caráter limitativo, descoloração, deformação e fuga de fluido da
bateria.
– Não exponha a bateria ao fogo, a temperaturas elevadas ou à luz solar direta.
– Não mergulhe a bateria em água.
– Não utilize nem guarde a bateria dentro de um veículo em dias quentes.
– Não deixe cair nem perfure a bateria.
– Não abra a bateria nem provoque curto-circuito nos respetivos contactos.

C AVISO –Evite o contacto com a bateria de iões de lítio recarregável se

aparentar ter fugas. O fluido da bateria e corrosivo e o contacto com o mesmo
pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Para evitar danos
ou ferimentos:
– Se a bateria tiver fugas, evite o contacto com o fluido da mesma.
– Se o fluido da bateria entrar em contacto com os seus olhos, lave-os
imediatamente com água limpa e procure ajuda médica. Não esfregue os
olhos!
– Se o fluido da bateria entrar em contacto com a sua pele ou roupa, limpe
imediatamente o fluido da bateria com água limpa. Se a irritação da pele ou a
dor persistir, procure ajuda médica.

C

AVISO – Apenas carregue e utilize a bateria de iões de lítio recarregável
cumprindo estritamente as instruções. Carregar ou utilizar a bateria em
equipamento não autorizado pode provocar explosões ou incêndios e resultar
em ferimentos pessoais e/ou danos no equipamento. Para evitar danos ou
ferimentos:
– Não utilize nem carregue a bateria se aparentar estar danificada ou com
fugas.
– Apenas carregue a bateria de iões de lítio num produto Trimble específico
para o seu carregamento. Certifique-se de que respeita todas as instruções
fornecidas com o carregador da bateria.
– Se a bateria estiver muito quente ou libertar um cheiro a queimado,
interrompa o carregamento da mesma.
– Apenas utilize a bateria em equipamento Trimble específico para a sua
utilização.
– Apenas utilize a bateria para aquilo a que está destinada e em conformidade
com as instruções da documentação do produto.
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– Cubra os terminais da bateria com fita isoladora adequada antes da respetiva
eliminação para evitar a geração de calor devido a um curto-circuito acidental.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DO LASER

Antes de utilizar o instrumento, certifique-se de que compreende este documento,
bem como todos os requisitos e regulamentos ao nível do equipamento e do local
de trabalho.
Este equipamento foi testado e está em conformidade com a IEC 60825-1:2014.
Também está em conformidade com a 21 CFR 1040.10 e 1040.11, exceto na
conformidade com a IEC 60825-1 Ed. 3, conforme descrito no Aviso Laser n.º 56,
datado de 8 de maio de 2019.

C AVISO – Observar a saída de laser com instrumentos óticos (por exemplo,

telescópios e binóculos) pode representar um perigo para os olhos e, assim
sendo, o utilizador não deve direcionar o feixe para uma área onde seja provável
a utilização de tais instrumentos.

C AVISO – A utilização de controlos ou ajustes, ou a realização de procedimentos
além dos especificados na documentação do utilizador, pode resultar em
exposição perigosa a radiação LED ou laser. Tal como acontece com qualquer
fonte de luz luminosa, como o sol, soldagem a arco elétrico ou lâmpadas
a arco, aplicam-se as regras do bom senso. NÃO olhe para a abertura do
laser enquanto o laser se encontra ligado. Para obter mais informações
relativamente à utilização segura de lasers, consulte a norma IEC 608251:2014.

Aberturas

Abertura para medição da distância,
rastreador, tele câmara e apontador
laser

Abertura para câmara de
vista geral
Abertura para iluminação do alvo
Abertura para câmara principal
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ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA Trimble

SX12

Fontes de laser
A Estação total de topografia Trimble SX12 é um PRODUTO DE LASER DE CLASSE
1M.
O instrumento pode conter fontes de laser visíveis e invisíveis.
Um apontador laser de classe 1 com um comprimento de onda de 520 nm.
Um laser colimador de classe 1 para a função de tecnologia Autolock® com um
comprimento de onda de 850 nm.
Um laser de classe 1M para a medição da distância com um comprimento de onda
de 1550 nm:
•

Divergência de feixes de 0,2 mrad

•

Potência de saída < 10 mW

•

Duração do impulso 1 ns

•

Frequência de repetição do impulso 27 kHz
Indica o aviso de radiação laser.
Indica um perigo com um nível baixo de
risco que, caso não seja evitado, pode
resultar em lesões menores ou moderadas.

Aplica-se à
classe de laser
1M.

Informações adicionais

O documento original encontra-se escrito em inglês. Todos os documentos
noutros idiomas são traduções do documento original em inglês. Para obter mais
informações e informações noutros idiomas, visite www.trimble.com.

© 2020, Trimble Inc. Todos os direitos reservados. Trimble, o logótipo do
globo e do triângulo, e o Autolock são marcas comerciais registadas da
Trimble Inc., registada nos Estados Unidos e noutros países. Todas as
outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
P/N 57116032-POR, Revisão C, Outubro de 2020.
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