
Gebruiksaanwijzing

Connectivity Converter CC300

WAARSCHUWING

Voor het juiste gebruik van dit 
medische apparaat deze 
gebruiksaanwijzing lezen en strikt 
opvolgen.

Protocolomvormer
Software 1.n
Connectivity Converter CC300



2  Gebruiksaanwijzing   |  Connectivity Converter CC300  

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten.



Gebruiksaanwijzing  |  Connectivity Converter CC300  3

Inhoudsopgave

Connectivity Converter CC300ProtocolomvormerSoftware 1.nInhoudsopgave

1 Informatie over dit document .................................................................. 5
1.1 Typografische verklaringen............................................................. 5
1.2 Gebruik van de terminologie ........................................................... 5
1.3 Handelsmerken............................................................................... 5

2 Functies in het geïntegreerd systeem .................................................... 7
2.1 Voorbeelden van gedeelde systeemfuncties .................................. 7

3 Veiligheidsgerelateerde informatie......................................................... 9
3.1 Beoogd gebruik............................................................................... 9
3.2 Gebruiksomgevingen...................................................................... 9
3.3 Vereisten voor gebruikersgroepen.................................................. 9
3.4 Informatie over veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen .... 10
3.5 Basis veiligheidsinstructies ............................................................. 11
3.6 Veiligheid tijdens reinigen en onderhoud........................................ 14

4 Systeemoverzicht..................................................................................... 15

5 Montage en voorbereiding ...................................................................... 17
5.1 De CC300 bevestigen..................................................................... 17
5.2 Montage.......................................................................................... 17

6 Informatie over de bediening .................................................................. 26
6.1 Certificaten...................................................................................... 26

7 Probleemoplossing .................................................................................. 27

8 Klaarmaken voor hergebruik................................................................... 28
8.1 Informatie over het klaarmaken voor hergebruik ............................ 28
8.2 Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik ....................... 28
8.3 Overzicht van voor hergebruik geschikte onderdelen..................... 28
8.4 Herbewerkingsprocedures .............................................................. 28

9 Service ...................................................................................................... 30
9.1 Betekenis van de serviceterminologie ............................................ 30
9.2 Inspectie ......................................................................................... 30
9.3 Onderhoud...................................................................................... 31

10 Afvoeren.................................................................................................... 32
10.1 Het apparaat afvoeren .................................................................... 32

11 Technische gegevens .............................................................................. 33
11.1 Algemene informatie....................................................................... 33
11.2 Omgevingsomstandigheden ........................................................... 33
11.3 Operationele kenmerken ................................................................ 33



4  Gebruiksaanwijzing  |  Connectivity Converter CC300  

Inhoudsopgave

11.4 Apparaatinterfaces.......................................................................... 35
11.5 Relevante normen .......................................................................... 36
11.6 EMC-verklaring ............................................................................... 36
11.7 Verbindingen met IT-netwerken...................................................... 38
11.8 Opensourcesoftware....................................................................... 41

12 Bestellijst .................................................................................................. 42

13 Bijlage ....................................................................................................... 43
13.1 Afkortingen...................................................................................... 43
13.2 Symbolen........................................................................................ 43



Gebruiksaanwijzing  |  Connectivity Converter CC300  5

Informatie over dit document

1 Informatie over dit document
1.1 Typografische verklaringen

1.2 Gebruik van de terminologie
Dräger gebruikt de term 'accessoire' niet alleen voor accessoires in de zin van 
IEC 60601-1, maar ook voor verbruiksartikelen, verwijderbare onderdelen en 
bevestigde onderdelen.

1.3 Handelsmerken
1.3.1 Handelsmerken in eigendom van Dräger

Een lijst van alle landen waar de handelsmerken geregistreerd zijn vindt u op de 
volgende internetpagina: www.draeger.com/trademarks

1. Volgnummers geven handelingsstappen aan, waarbij de nummering bij elke 
nieuwe reeks handelingen opnieuw met het cijfer 1 begint.

– Streepjes geven opsommingen van gegevensopties of objecten aan.

(A) Letters tussen haakjes hebben betrekking op elementen in de bijbehorende 
afbeelding.

A Letters in afbeeldingen geven elementen aan, waarnaar in de tekst wordt gere-
fereerd.

Vetgedrukte cursieve teksten geven labels op het apparaat aan.

► Deze driehoek markeert bij waarschuwingen de mogelijkheden ter voorkoming 
van het gevaar.

Dit symbool markeert informatie die het gebruik van het product vergemakke-
lijkt.

Handelsmerk

 MEDIBUS®

 MEDIBUS.X®

Perseus®

 Primus®

Evita®

Babylog®

Atlan®

Zeus®

Savina®
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1.3.2 Handelsmerken van derden-fabrikanten

Handelsmerk Merkeigenaar

Dismozon® BODE Chemie

Oxycide® Ecolab USA
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2 Functies in het geïntegreerd systeem
Integrated System begint met een geïntegreerd systeem dat verschillende 
apparaten op een werkplek combineert. Het geïntegreerde systeem maakt de 
uitwisseling van informatie en het delen van functies tussen de apparaten van dit 
werkstation mogelijk. Gegevens van één apparaat kunnen op andere apparaten 
van hetzelfde werkstation worden weergegeven. De interactie van één gebruiker op 
één apparaat kan gedeelde functies activeren die meerdere apparaten op de 
werkplek beïnvloeden. De gevolgen voor de patiënt van alle apparaten moeten 
door de gebruiker worden overwogen. Sommige gedeelde functies werken slechts 
in één richting. Andere werken in beide richtingen. Met bidirectionele 
systeemfuncties beïnvloeden de apparaten elkaar. Gedeelde systeemfuncties die 
invloed hebben op de bediening van een apparaat, moeten door servicepersoneel 
worden geconfigureerd. Daarom moeten functies die in beide richtingen werken op 
alle betrokken apparaten worden geconfigureerd. Bewustzijn van de mogelijke 
risico’s voor patiënten vereist dat gebruikers de relevantie van het juiste 
geïntegreerd systeem-ID begrijpen, dat met de unieke naam van de werkplek moet 
overeenkomen. Elk ziekenhuis moet over een nomenclatuur beschikken die een 
correct geïntegreerd systeem-ID specificeert voor elke werkplek in het ziekenhuis. 
Gedeelde functies hoeven niet noodzakelijk te worden uitgevoerd door een 
kabelaansluiting tussen punten, maar door de netwerkverbinding. Hierbij is het 
geïntegreerd systeem-ID bijzonder belangrijk, omdat apparaten met hetzelfde 
geïntegreerd systeem-ID aan dezelfde werkplek zijn toegewezen en gegevens en 
functies zullen delen.

2.1 Voorbeelden van gedeelde systeemfuncties
2.1.1 Alarmonderdrukking synchroniseren

De verschillende apparaten van de werkplek hebben allemaal hun eigen 
alarmonderdrukking-toets om de akoestische apparaatalarmen tijdelijk te 
onderdrukken. In het geïntegreerd systeem wordt de alarmonderdrukking over alle 
apparaten van de werkplek gesynchroniseerd. In situaties waar meerdere 
apparaten een alarm kunnen veroorzaken, vermindert dit het aantal vereiste 
gebruikersinteracties voor alarmonderdrukking op de werkplek.

2.1.2 Patiëntgegevens importeren
Op de patiëntmonitor kunnen opname, ontslag en overdracht van patiëntgegevens 
over het netwerk worden opgenomen (toets HIS ophalen) of handmatig worden 
ingevoerd in het dialoogvenster van de patiënt (bijv. lengte, leeftijd, gewicht, 
patiëntcategorie). Deze informatie wordt doorgestuurd naar het therapieapparaat 
op de gemeenschappelijke werkplek om de juiste en consistente 
apparaatinstellingen voor therapie en alarmen van de verschillende apparaten te 
ondersteunen die voor dezelfde werkplek zijn geconfigureerd. Deze actie wordt 
alleen in deze richting ondersteund, niet in beide richtingen.

2.1.3 Weergave van gedeelde gegevens
Op de patiëntmonitor kunnen curven en parameterwaarden van het aangesloten 
beademings- of anesthesieapparaat van dezelfde werkplek worden weergegeven.



8  Gebruiksaanwijzing  |  Connectivity Converter CC300  

Functies in het geïntegreerd systeem

2.1.4 Tijdsynchronisatie
De verschillende apparaten synchroniseren hun apparaattijd met een centrale 
tijdserver op het netwerk (NTP). Dit zorgt voor een consistente tijdsinstelling op alle 
apparaten van het werkstation en ondersteunt consistente en correcte 
documentatie.

2.1.5 Gegevens exporteren
De gegevens (instellingen, fysiologische waarden, alarmen) van apparaten, zoals 
patiëntmonitors, beademingsapparaten of anesthesieapparaten, worden 
beschikbaar gesteld op het netwerk voor gebruik door andere apparaten of 
toepassingen (bijv. HIS, HL7, PDMS en andere).
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3 Veiligheidsgerelateerde informatie
3.1 Beoogd gebruik

Met de CC300 is communicatie mogelijk tussen vermelde Dräger MEDIBUS.X-
apparaten en Service-oriented Device Connectivity (SDC)-apparaten die door 
Dräger worden gecertificeerd in een medisch apparaat of medisch IT-systeem. De 
protocolomvormer ondersteunt de uitwisseling van informatie, de controle van 
specifieke functies en de synchronisatie van specifieke procedures. Andere SDC-
apparaten kunnen deze informatie gebruiken om diagnoses en therapeutische 
beslissingen te ondersteunen.

3.2 Gebruiksomgevingen
De Dräger Connectivity Converter CC300 is een protocolomvormer die bedoeld is 
voor gebruik in een ziekenhuisomgeving.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik met medische apparaten. Gebruik het 
apparaat niet in de volgende omgevingen:

– Buiten gebouwen

– Tijdens patiëntenvervoer

– In voertuigen, vliegtuigen of helikopters

3.3 Vereisten voor gebruikersgroepen
De term "Gebruikersgroep" beschrijft het door de gebruikerorganisatie aangewezen 
personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende taak op het 
product.

3.3.1 Verplichtingen van de gebruikerorganisatie
De gebruikerorganisatie dient toe te zien op het volgende:

– Elke gebruikersgroep beschikt over de vereiste kwalificaties (bijv. op basis van 
speciale opleiding of door ervaring verkregen speciale kennis).

– Elke gebruikersgroep is opgeleid om de taak te kunnen uitvoeren.

– Elke gebruikersgroep heeft de vereiste hoofdstukken in dit document gelezen en 
begrepen.

3.3.2 Gebruikersgroepen
Klinische gebruikers
Deze gebruikersgroep gebruikt het product conform het beoogd gebruik.

Personeel verantwoordelijk voor het klaarmaken voor hergebruik
Deze gebruikersgroep voert de maatregelen uit die vereist zijn om het product klaar 
te maken voor hergebruik.

Taak Vereiste
Gebruik van het product conform het 
beoogd gebruik

Speciale medische kennis op het gebied 
van het productgebruik
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Servicepersoneel
Deze gebruikersgroep installeert het product en voert service-activiteiten uit.

Als productspecifieke kennis of gereedschappen nodig zijn, moeten de activiteiten 
worden uitgevoerd door gespecialiseerd servicepersoneel. Het gespecialiseerde 
servicepersoneel is opgeleid door Dräger voor deze activiteiten aan dit product.

Een servicecontract met Dräger wordt aanbevolen.

3.4 Informatie over veiligheidsinstructies en 
voorzorgsmaatregelen
Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen waarschuwen voor de risico's en 
geven instructies voor het veilige gebruik van het product. Als u deze niet naleeft, 
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

3.4.1 Veiligheidsinstructies
Dit document bevat hoofdstukken met veiligheidsinstructies die waarschuwen voor 
risico's. Het type risico en de gevolgen van niet-naleving worden in elke 
veiligheidsinstructie beschreven.

3.4.2 Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen hebben betrekking op actiestappen en waarschuwen voor 
risico's die zich kunnen voordoen wanneer u de actiepunten uitvoert.  
Voorzorgsmaatregelen gaan vooraf aan de actiestappen.

De volgende waarschuwingstekens en signaalwoorden geven 
voorzorgsmaatregelen aan en onderscheiden de mogelijke gevolgen van niet-
naleving.

Taak Vereiste
Klaarmaken voor hergebruik Speciale medische kennis op het gebied 

van het hergebruiken van medische 
apparaten

Taak Vereiste
Installatie Speciale kennis op het gebied van elek-

trotechniek en werktuigkunde
Ervaring in het servicen van medische 
apparaten

Basis service (inspectie, onderhoud 
conform het hoofdstuk "Onderhoud")

Basis service en complexe service 
(inspectie, onderhoud, reparatie)

Ervaring in complexe service aan dit 
product

Configuratie van startinstellingen

Integratie in een IT-netwerk Kennis van systeemintegratie conform 
de normenserie IEC 80001
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3.5 Basis veiligheidsinstructies
3.5.1 Gebruiksaanwijzing

Persoonlijk letsel en materiële schade kunnen zich voordoen als het product wordt 
gebruikt in strijd met de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

► Volg deze gebruiksaanwijzing. Gebruik dit product uitsluitend conform het 
beoogd gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een toegankelijke plaats. 
Houd u aan de gebruiksaanwijzing van alle producten die bij dit product worden 
gebruikt.

De gebruiksaanwijzing bevat geen informatie over de volgende aspecten:

– Risico’s die voor gebruikers voor de hand liggen

– Gevolgen van duidelijk oneigenlijk gebruik van het product

– Mogelijke negatieve gevolgen voor patiënten met één of meer ziekten

3.5.2 Symbolen en productlabels
Persoonlijk letsel en materiële schade kunnen zich voordoen als de symbolen en 
productlabels niet worden opgevolgd.

► Neem de symbolen en productlabels in acht.

3.5.3 Modificaties aan het product
Modificaties aan het product kunnen leiden tot storingen en vervolgens tot 
persoonlijk letsel of materiële schade.

► Dit product mag niet gewijzigd worden.

3.5.4 Elektrische schok
Er bevinden zich functionerende elektrische onderdelen in de behuizing.

► Open de behuizing onder de kunststof kap niet.

► Onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd door het verantwoordelijke 
personeel. Dräger adviseert DrägerService om deze taken uit te voeren.

Waarschu-
wingsteken

Signaalwoord Gevolgen van niet-naleving

WAARSCHUWING Kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG Kan leiden tot matig of licht letsel.

AANWIJZING Kan leiden tot materiële schade.
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3.5.5 Accessoires
Het gebruik van niet-compatibel accessoires kan de functionele integriteit van het 
product aantasten. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijk letsel en materiële 
schade optreden.

► Gebruik uitsluitend compatibel accessoires. Accessoires die compatibel zijn met 
dit product staan vermeld in de bij het product geleverde bestellijst.

► Gebruik uitsluitend intacte accessoires. Het gebruik van defecte accessoires 
kan de functionele integriteit van het product aantasten. Als gevolg daarvan 
kunnen persoonlijk letsel en materiële schade optreden.

► Een onjuiste bediening, onjuist gebruik of onjuist hergebruik kan het gevolg zijn 
als accessoires of aangesloten producten in strijd met de informatie in de 
bijbehorende gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen 
persoonlijk letsel en materiële schade optreden.

► Gebruik uitsluitend de netvoedingseenheid uit de bestellijst.

3.5.6 MRI
Magnetische velden kunnen de functionele integriteit van het medische apparaat 
aantasten en als gevolg de patiënt of gebruiker in gevaar brengen.

► Gebruik het medische apparaat niet in ruimtes met toepassingen voor 
magnetische velden (bijv. MRI).

3.5.7 Oververhitting
De functionele integriteit van het medische apparaat kan worden aangetast in geval 
van oververhitting.

► Bedien het medische apparaat niet in de buurt van warmtestralers of andere 
warmtebronnen.

► Stel het medische apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

► Bedek de ventilatieopeningen op de behuizing niet.

3.5.8 Brandbare gassen
Als zuurstofconcentraties boven 25 Vol% of brandbare of explosieve gasmengsels 
optreden, is er sprake van een verhoogd risico op explosies of brand, wat kan 
leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade. 

► Gebruik het apparaat niet in gebieden waar zuurstofconcentraties boven 
25 Vol% of brandbare of explosieve gasmengsels kunnen optreden.

3.5.9 Elektromagnetische verstoringen
Draadloze communicatie-apparaten (bijv. mobiele telefoons) en medische 
elektrische apparatuur (bijv. defibrilatoren, elektrochirurgische apparaten) zenden 
elektromagnetische straling uit. Als dergelijke apparaten te dicht bij dit apparaat of 
de kabels worden gebruikt, kan de functionele integriteit van dit apparaat worden 
aangetast door elektromagnetische storingen. Als gevolg daarvan kunnen 
persoonlijk letsel en materiële schade optreden.

► Om te waarborgen dat de gehele functionele integriteit van dit apparaat niet in 
gevaar komt, dient een veiligheidsafstand van ten minste 1,0 m (3,3 ft) tussen 
het apparaat en radiocommunicatieapparaten of andere medische elektrische 
apparatuur te worden aangehouden.
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3.5.10 Schade aan het apparaat
Het apparaat kan beschadigd raken als gevolg van hergebruik, slijtage of onjuiste 
opslag. De functionele integriteit van het apparaat kan niet meer worden 
gewaarborgd in geval van schade aan het apparaat. De patiënt kan in gevaar 
worden gebracht.

► Houd u aan de omgevingsvoorwaarden voor gebruik en opslag van het 
apparaat.

► Vervang elk apparaat dat niet werkt zoals verwacht of duidelijk verkeerd werkt 
door een apparaat dat wel goed werkt.

3.5.11 Geïntegreerd systeem
De CC300 kan worden gebruikt in de directe omgeving van de andere apparaten in 
door Dräger goedgekeurde geïntegreerde systemen.

3.5.12 Gegevensoverdracht
Gevaar voor onvolledig overgedragen gegevens.

De verzonden alarmstatusinformatie kan onvolledig zijn.

► Gebruik deze gegevens niet voor patiëntbewaking of apparaatbewaking.

► De gegevens kunnen worden gebruikt om een gedistribueerd alarmsysteem in 
te stellen met een niet-bevestigde alarmtransmissie conform IEC 60601-1-
8:2014. 

► Blijf binnen gehoorafstand van de alarmen die worden gegenereerd door het 
apparaat dat is aangesloten via MEDIBUS.X.

3.5.13 Ongeoorloofde SDC-apparaten
Gevaar van ongeoorloofde SDC-apparaten. 

Andere SDC-apparaten in hetzelfde IT-netwerk kunnen met het apparaat 
communiceren. Toegang door middel van ongeoorloofde apparaten moet worden 
voorkomen.

► Vermijd dat ongeoorloofde apparaten toegang hebben tot het 
ziekenhuisnetwerk.

► Houd de witte lijst actueel, zodat deze alleen apparaten bevat die kunnen 
worden gebruikt met de CC300 (alleen mogelijk via gespecialiseerd 
servicepersoneel).

► Stel alternatieve opties vast (bijv. MAC-adresfilters instellen).
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3.6 Veiligheid tijdens reinigen en onderhoud
3.6.1 Risico op infecties

Het apparaat moet worden herbewerkt, omdat er anders een verhoogd 
infectiegevaar bestaat.

► Reinig en desinfecteer het apparaat voordat u het de eerste keer gebruikt.

► Neem de infectiepreventieregels en de voorschriften voor het klaarmaken voor 
hergebruik van de gezondheidsinstelling in acht.

► Hanteer voor het klaarmaken voor hergebruik gevalideerde procedures.

► Neem de instructies van de fabrikant ten aanzien van reinigingsmiddelen, 
desinfectiemiddelen en hergebruik van apparaten in acht.

► Voordat u onderhoud uitvoert en voordat u het product terugstuurt voor 
reparatie, hergebruikt u het product conform het hoofdstuk "Klaarmaken voor 
hergebruik".

3.6.2 Slijtage en materiaalmoeheid
Slijtage en materiaalmoeheid van de componenten kunnen leiden tot 
apparaatdefecten en -storingen.

► Controleer de producten op tekenen van slijtage (bijv. barsten, vervorming, 
verkleuring of afbladdering) en vervang ze, indien nodig.

3.6.3 Service
Dit product moet goed en regelmatig worden onderhouden. Als onderhoud 
achterwege blijft, kan dat leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

► Voer de servicewerkzaamheden uit conform hoofdstuk "Service".

► Servicewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de personen die voor 
de desbetreffende maatregel zijn aangewezen.

► Voer alleen servicewerkzaamheden uit wanneer het apparaat niet in gebruik is.
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4 Systeemoverzicht
Vooraanzicht

Kabelaansluitingen

3
4

8
9

0

Nr. Omschrijving
A Labelgebied voor het geïntegreerd systeem-ID

3
4

8
9

1

Nr. Omschrijving
A Seriële poort

B Netwerkpoort, PoE-compatibel (Power over Ethernet)

C Netsnoeraansluiting

A

A B C
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Met geopende kunststof kap

Achteraanzicht

3
4

9
0

4

Nr. LED Toelichting
A Status-LED

Knippert groen Gegevensoverdracht
Wacht tot de gegevensoverdracht is beëindigd. Het 
apparaat schakelt dan over naar de gebruiksmodus.

Brandt groen CC300 in gebruik

Brandt rood Apparaatstoring

Knippert rood Interne storing

B Voedings-LED
Brandt groen CC300 in gebruik

Brandt niet Geen stroomtoevoer

3
4

9
0

5

Nr. Omschrijving
A Rechter bevestiging aan een verticale GCX-rail

B Linker bevestiging aan een verticale GCX-rail

C Bevestiging aan een horizontale rail

B
A

A B C
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5 Montage en voorbereiding
5.1 De CC300 bevestigen

De CC300 kan in een rechtopstaande positie worden bevestigd aan een verticale 
GCX-rail of aan een horizontale rail (Dräger of Fairfield). Gebruik de CC300 
uitsluitend met gemonteerde kap.

De bevestiging en configuratie van de CC300 worden uitgevoerd door 
gespecialiseerd servicepersoneel.

De CC300 kan aan een wand, op een verzorgingssysteem of op het onderstel van 
apparaten worden gemonteerd.

5.2 Montage

1. De kunststof kap verwijderen. Daartoe de kunststof kap aan de onderste rand 
omhoog tillen.

2. Voor het monteren van de kabels, de kunststof kap op de bovenste 
apparaatzijde van de CC300 inhangen.

3. Sluit de kabel van de netvoedingseenheid aan. De spannings-LED brandt 
groen. (De CC300 kan ook worden gevoed via de netwerkpoort (PoE). Zodra de 
netvoedingseenheid echter is aangesloten, wordt de voeding door de 
netvoedingseenheid geleverd.)

4. Sluit de bijgeleverde kabel aan op de seriële poort van het MEDIBUS.X-
apparaat. Gebruik, indien nodig, de bijgeleverde adapters. Sluit het andere 
uiteinde van de kabel aan op de CC300. 

5. Sluit de CC300 via de netwerkpoort aan op het ziekenhuisnetwerk.

6. Wanneer alle kabels zijn aangesloten, de kunststof kap plaatsen. Zet daartoe de 
kunststof kap tegen de bovenste apparaatzijde aan. Druk vervolgens de 
onderkant van de kunststof kap op de kabelaansluitingen. De kunststof kap 
fungeert als een trekontlasting voor alle aangesloten kabels. 

De CC300 is klaar voor gebruik. De CC300 heeft geen eigen gebruikersinterface. 
De CC300 wordt geconfigureerd via het Perseus A500-scherm, het Atlan A3xx-
scherm of de software van DrägerService.

3
4

9
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6
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WAARSCHUWING
Gevaar door elektrische schok
► Op de seriële poort alleen apparaten met een maximale nominale spanning van 

24 V DC aansluiten. 

► Op de netwerkpoort alleen apparaten met een maximale nominale spanning van 
57 V DC aansluiten.

5.2.1 Geïntegreerd systeem
Het koppelen van het apparaat (bijv. het gebruik van systeemfuncties van Perseus 
A500 met een door Dräger gecertificeerde SDC-monitor) vindt plaats via een 
eenduidige geïntegreerd systeem-ID, die identiek is voor alle deelnemende 
apparaten. Zorg ervoor dat de geïntegreerde systeem-ID correct is geconfigureerd.

Afhankelijk van het geselecteerde geïntegreerd systeem zal gespecialiseerd 
servicepersoneel voorinstellingen moeten uitvoeren op de CC300, die invloed 
hebben op de validatie en configuratie van de geïntegreerd systeem-ID.

Als het geïntegreerd systeem wordt gewijzigd, moet de bijbehorende voorinstelling 
door gespecialiseerd servicepersoneel worden gewijzigd.

De geldige tekens voor de geïntegreerd systeem-ID zijn de 94 printbare tekens van 
de ASCII-tekenset op een Engels toetsenbord, met uitzondering van de punt en het 
spatieteken: 
!"#$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc
defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

WAARSCHUWING
Gevaar door onjuist geïntegreerd systeem-ID
Bij wijziging van de gebruikslocatie van een apparaat moet ook de geïntegreerd 
systeem-ID worden gewijzigd.

► Laat wijzigingen van de gebruikslocatie uitvoeren door gespecialiseerd 
servicepersoneel.

► Zorg ervoor dat de geïntegreerd systeem-ID’s voor de apparaten, die met elkaar 
als een werkplek moeten communiceren, identiek zijn.

► De geïntegreerd systeem-ID moet overeenkomen met de gebruikslocatie of het 
geïntegreerd systeem.

5.2.1.1 Geïntegreerd systeem-ID

De geïntegreerd systeem-ID bestaat uit 3 gegevensvelden. Deze gegevensvelden 
moeten de gebruikslocatie van het apparaat of het geïntegreerd systeem 
(apparaatconfiguratieg 1, 2, 3 of 4) eenduidig aanduiden.

– Hospital ID
– Department ID
– Workstation ID
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Voorbeeld 1: CC300 gemonteerd op een vaste gebruikslocatie (bijv. aan een 
wandrail of aan een verzorgingssysteem)

Voorbeeld 2: CC300 gemonteerd op een Perseus A500-onderstel

Dräger adviseert om de geïntegreerd systeem-ID’s zo kort te kiezen dat de 
afdelings-ID en de werkstation-ID volledig worden weergegeven in de titelbalk van 
de Perseus A500. 

Aangezien de ziekenhuis-ID niet wordt weergegeven op de apparaatschermen, 
moet de ziekenhuis-ID voor een bepaald ziekenhuis voor alle apparaten identiek 
zijn. Anders kan de gebruiker niet aan de hand van het zichtbare deel van de 
geïntegreerd systeem-ID niet herkennen dat twee apparaten correct aan elkaar zijn 
gekoppeld. Elk ziekenhuis moet over een nomenclatuur beschikken die een 
benaming voor elke werkplek in het ziekenhuis specificeert.

5.2.1.2 Mogelijke apparaatconfiguraties

De CC300 kan in de volgende apparaatconfiguraties worden gebruikt.

De diagrammen van de apparaatconfiguraties 1 t/m 4 in het volgende hoofdstuk 
tonen de Perseus A500 als voorbeeld.

5.2.1.2.1 Apparaatconfiguratie 1

De CC300 en de door Dräger gecertificeerde SDC-monitor zijn op hetzelfde 
onderstel gemonteerd als het MEDIBUS.X-apparaat. Zie voor aanvullende 
informatie: "Ondersteunde apparaten", pagina 25.

CC300
Hospital ID HOSP1 (wordt niet weergegeven in de 

titelbalk van de Perseus A500)

Department ID CARDIO

Workstation ID OR22

CC300
Hospital ID HOSP1 (wordt niet weergegeven in de 

titelbalk van de Perseus A500)

Department ID COMBI

Workstation ID CART1
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Bij deze apparaatconfiguratie start de CC300 altijd met de voor dit geïntegreerd 
geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID. Ook na stroomstoringen of na 
overplaatsing van de gehele apparaatconfiguratie 1 naar een andere 
gebruikslocatie blijft de CC300 met deze geïntegreerd systeem-ID starten.

De configuratie van de geïntegreerd systeem-ID van de CC300 uitsluitend laten 
uitvoeren door gespecialiseerd servicepersoneel.

De CC300 moet zichtbaar zijn voorzien van een label met de toegewezen 
geïntegreerd systeem-ID. In dit geval duidt de geïntegreerd systeem-ID een 
apparaat-configuratie aan (bijv. HOSP1/COMBI/CART1) en niet een 
gebruikslocatie (bijv. operatiekamer 1). De geïntegreerd systeem-ID moet 
overeenkomen met de geïntegreerd systeem-ID op de bijbehorende door Dräger 
gecertificeerde SDC-monitor.

De overname van een geïntegreerd systeem-ID door een op een locatie 
vastgemonteerde switch is voor deze apparaatconfiguratie niet mogelijk.

5.2.1.2.2 Apparaatconfiguratie 2

De CC300 en de door Dräger gecertificeerde SDC-monitor zijn op een vaste locatie 
gemonteerd, vrijgegeven Dräger MEDIBUS.X-apparaten worden op de CC300 
aangesloten.

3
5

6
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CC300
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Bij deze apparaatconfiguratie start de CC300 altijd met de voor deze 
gebruikslocatie geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID. Er is geen interactie van 
de gebruiker vereist, ook niet na een stroomstoring of na aansluiting van een ander 
MEDIBUS.X-apparaat. De configuratie van de geïntegreerd systeem-ID van de 
CC300 mag uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerd servicepersoneel. 
De geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID moet zichtbaar aan de buitenkant 
van de CC300 op een label zijn aangebracht. In dit geval duidt de geïntegreerd 
systeem-ID een gebruikslocatie aan (bijv. HOSP1/CARDIO/OR22) en niet een 
apparaat-configuratie. De geïntegreerd systeem-ID moet identiek zijn aan de 
geïntegreerd systeem-ID van de bijbehorende door Dräger gecertificeerde SDC-
monitor.

De overname van een geïntegreerd systeem-ID door een op een locatie 
vastgemonteerde switch is voor deze apparaatconfiguratie niet mogelijk.

5.2.1.2.3 Apparaatconfiguratie 3

Deze apparaat-configuratie geldt alleen voor therapie-apparaten, via de 
gebruikersinterface waarvan de geïntegreerd systeem-ID van de CC300 
gevalideerd kan worden (bijv. Perseus A500 en Atlan A3xx).

De CC300 is op het onderstel gemonteerd; de door Dräger gecertificeerde SDC-
monitor is op een vaste locatie gemonteerd, bijvoorbeeld aan een wand.

3
5

6
1

3

CC300
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Bij deze apparaat-configuratie start de CC300 na een stroomstoring van meer dan 
60 seconden of na verplaatsing van het therapie-apparaat naar een andere 
gebruikslocatie met een niet-gevalideerde geïntegreerd systeem-ID. 

De gegevens van het aangesloten therapie-apparaat worden ondanks een niet 
gevalideerde geïntegreerd systeem-ID naar het netwerk verzonden (bijv. naar het 
netwerk Dräger Infinity Gateway).

Pas nadat voor de CC300 en de door Dräger gecertificeerde SDC-monitor dezelfde 
geïntegreerd systeem-ID door het servicepersoneel is geconfigureerd en 
gevalideerd, is interactie met de bijbehorende SDC-monitor mogelijk.

Deze configuratie en validatie zijn alleen mogelijk, als gespecialiseerd 
servicepersoneel de CC300 dienovereenkomstig heeft ingesteld. Dit is herkenbaar 
aan het label op de CC300, dat in dit geval de toewijzing aan de Perseus A500 
aangeeft waarop deze is gemonteerd (bijv. CC300 voor Perseus A500, 
serienummer XYZ).

Bij een onderbreking van de voedingsspanning naar de CC300 van meer dan 
60 seconden, moet de geïntegreerd systeem-ID opnieuw in de systeemconfiguratie 
van het therapie-apparaat worden gevalideerd. Bij de eerste inbedrijfstelling en na 
verplaatsing van het apparaat naar een andere gebruikslocatie moet de 
geïntegreerd systeem-ID worden aangepast. In dit geval duidt de geïntegreerd 
systeem-ID de gebruikslocatie van de op een vaste plaats gemonteerde, door 
Dräger gecertificeerde SDC-monitor (bijv. HOSP1/CARDIO/OR22) en niet een 
appaat-configuratie. 

Als een op een vaste plaats gemonteerde switch met LLDP-technologie wordt 
gebruikt, wordt deze geïntegreerd systeem-ID automatisch van de switch in de 
CC300 overgenomen en is dan automatisch gevalideerd. De nieuwe geïntegreerd 
systeem-ID hoeft niet door serviceperson te worden ingevoerd en gevalideerd.

Als de CC300 weer van de door Dräger gespecificeerde LLDP-switch wordt 
losgekoppeld, blijft de CC300 de geïntegreerd systeem-ID van de LLDP-switch 
gebruiken. Deze is dan weer automatisch niet-gevalideerd.
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WAARSCHUWING
Gevaar bij gebruik als geïntegreerd systeem
Onjuiste of ongeschikte geïntegreerd systeem-ID’s kunnen ertoe leiden dat de 
verkeerde apparaten met elkaar worden verbonden. Dit kan leiden tot onbedoeld 
apparaatgedrag.

► Wijs de geïntegreerd systeem-ID toe overeenkomstig de actuele locatie van het 
apparaat.

► Na vervoer binnen het ziekenhuis controleert u de geïntegreerd systeem-ID op 
het scherm van het aangesloten therapie-apparaat.

► Gebruik eenduidige aanduidingen.

► Vermijd tekens die gemakkelijk kunnen worden verwisseld (bijv. 0 en O).

► Vermijd lange aanduidingen.

► Controleer voorafgaand aan het maken van de verbinding, of de geïntegreerd 
systeem-ID correct is ingevoerd op het therapie-apparaat.

5.2.1.2.4 Apparaatconfiguratie 4

De CC300 is op een MEDIBUS.X-apparaatonderstel gemonteerd. De door Dräger 
gespecificeerde LLDP-switch is permanent bij het bed gemonteerd. Zie voor 
aanvullende informatie: "Ondersteunde apparaten", pagina 25.

4
1

2
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LLDP-switch

CC300
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Bij deze apparaatconfiguratie start de CC300 na een stroomstoring of na 
verplaatsing van het MEDIBUS.X-apparaat naar een andere gebruikslocatie met de 
voor de CC300 geconfigureerde, niet gevalideerde geïntegreerd systeem-ID. De 
geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID moet de toewijzing aan het MEDIBUS.X-
apparaat aangeven, waarop de CC300 is gemonteerd (bijv. 
HOSP1/COMBI/V500CART1) en niet een gebruikslocatie (bijv. Operatiekamer 1).

Wanneer de CC300 is aangesloten op de door Dräger gespecificeerde LLDP-
switch, neemt de CC300 (met behulp van het LLDP-protocol) de voor de LLDP-
switch geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID over als de nieuwe, gevalideerde 
geïntegreerd systeem-ID. Als deze overeenstemt met de geïntegreerd systeem-ID 
van de bijbehorende door Dräger gecertificeerde SDC-monitor, kunnen gegevens 
tussen de apparaten worden uitgewisseld.

De configuratie van de geïntegreerd systeem-ID van de CC300 mag uitsluitend 
worden uitgevoerd door gespecialiseerd servicepersoneel. Het gespecialiseerd 
servicepersoneel voorziet de CC300 dienovereenkomstig van een label.

In dit geval duidt het label van de CC300 een apparaat-configuratie aan en de 
mogelijkheid om een door Dräger gespecificeerde LLDP-switch aan te sluiten (bijv. 
voor apparaat XYZ of een LLDP-bed).

Als de CC300 weer van de door Dräger gespecificeerde LLDP-switch wordt 
losgekoppeld, treedt de voor de CC300 geconfigureerde geïntegreerd systeem-ID 
weer in werking. Deze is dan weer automatisch niet-gevalideerd.

WAARSCHUWING
Gevaar bij werken met een geïntegreerd systeem
Onjuiste of ongeschikte geïntegreerd systeem-ID’s kunnen ertoe leiden dat de 
verkeerde apparaten met elkaar worden verbonden. Dit kan leiden tot onbedoeld 
apparaatgedrag.

► De LLDP-switch moet door gespecialiseerd servicepersoneel worden 
geconfigureerd.

► De LLDP-switch moet eenduidig aan één bed zijn toegewezen. 

► Sluit alleen apparaten voor dezelfde patiënt aan op dezelfde LLDP-switch.

5.2.1.2.5 Checklist voor het aanpassen van de geïntegreerd systeem-ID met behulp 
van de Perseus A500 als invoerapparaat

Voorwaarde:

– Apparaat bevindt zich in de Standby-modus.

– Apparaat is geen onderdeel van het geïntegreerd systeem.

1. Open het dialoogvenster System setup.

2. Tik op het tabblad System.

3. Tik op het verticale tabblad System integration.

4. Voer het configuratiewachtwoord in.

5. Voer achtereenvolgens de gegevens in voor Hospital ID, Department ID en 
Workstation ID.

– Tik op het potloodsymbool

– Wijzig de namen met behulp van het virtuele toetsenbord

– Bevestig met de toets Enter
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Let bij het aanmaken van de geïntgreerd systeem-ID op hoofdletters en 
kleine letters.

6. Wanneer alle 3 onderdelen van de geïntegreerd systeem-ID zijn ingevoerd, 
bevestigen met Connect. Het netwerksymbool in de titelbalk toont de status van 
de verbinding met de door Dräger gecertificeerde SDC-monitor.

7. Configureer, indien nodig, aanvullende instellingen voor de werkplek onder 
Shared system functions met On of None.

8. Sluit het dialoogvenster System setup.

5.2.1.3 Alarmen

De CC300 zendt periodiek zoekopdrachten naar het aangesloten MEDIBUS.X-
apparaat. Als er tussen 2 zoekopdrachten een alarm wordt gegenereerd en direct 
weer verdwijnt, kan het alarm niet worden gedetecteerd en in het netwerk worden 
doorgestuurd. De te verwachten alarmvertragingstijd bedraagt typisch minder dan 
2 seconden.

Het alarm van het op de CC300 aangesloten MEDIBUS.X-apparaat heeft prioriteit 
en is relevant.

Let er op, dat een meetwaarde en een alarm in het HL7-ACM-profiel van een 
aangesloten gateway mogelijk niet bij elkaar passen. Er wordt gealarmeerd, hoewel 
de meetwaarde de grens nog niet heeft bereikt. Dat komt omdat de waarden 
hetzelfde tijdstempel krijgen, hoewel zij met een (gering) tijdverschil werden 
gedetecteerd.

5.2.1.4 Ondersteunde apparaten

De volgende apparaten worden door de CC300 ondersteund. De overgedragen 
gegevens kunnen voor klinische doeleinden worden gebruikt.

– Perseus A500 vanaf SW 2.01, MEDIBUS-protocol versie 06.001)2)

– Atlan A3xx ab SW 1.01, MEDIBUS protocolversie 06.001)2)

– Primus, Primus IE SW 4.53, MEDIBUS protocolversie 06.002)

– Evita V300 SW 02.51, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Evita Infinity V500 SW 02.51, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Evita V600 SW 01.05, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Evita V800 SW 01.05, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Babylog VN500 SW 02.51, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Babylog VN600 SW 01.05, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Babylog VN800 SW 01.05, MEDIBUS protocolversie 04.032)

– Zeus IE SW 2.02, MEDIBUS protocolversie 06.002)

– Savina 300 SW 5.02, MEDIBUS protocolversie 04.002)

1) Synchronisatie van apparaattoestanden tussen het MEDIBUS.X apparaat en de Dräger IACS-
monitor

2) Dataconversie van MEDIBUS.X naar SDC om gegevens door te sturen naar de IACS-monitor 
en de Infinity Gateway. Alleen de IACS-monitor kan de gegevens weergeven. De Infinity Gate-
way stuurt de gegevens via HL7 en de API-interface door naar andere systemen.
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6 Informatie over de bediening
Er is geen bediening nodig op de CC300.

Het door Dräger geautoriseerde MEDIBUS.X-apparaat wordt in een geïntegreerd 
systeem bediend met behulp van de CC300. Deze aangesloten MEDIBUS.X-
apparaten geven informatie aan het geïntegreerd systeem of gebruiken informatie 
die door het systeem wordt verstrekt.

De functies worden omschreven in de gebruiksaanwijzing voor de specifieke 
apparaten.

6.1 Certificaten
De Connectivity Converter CC300 wordt geleverd met een geldig TLS-
veiligheidscertificaat. Communicatie binnen het geïntegreerd systeem is uitsluitend 
mogelijk met een geldig certificaat.

Wanneer dit certificaat is verlopen, moet het worden verlengd door gespecialiseerd 
servicepersoneel.
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7 Probleemoplossing
LED Betekenis Oplossing
Status-LED 
knippert rood

Interne storing Onderbreek de voeding en start de 
CC300 opnieuw op.

Netwerkverbinding onderbro-
ken.

Controleer de netwerkverbinding.

Certificaat verloopt over min-
der dan 3 maanden.

Verleng het certificaat voor de 
CC300; informeer DrägerService.

Certificaat is verlopen. Verleng het certificaat voor de 
CC300; informeer DrägerService.

Certificaat is nog niet geldig Informeer DrägerService; stel de 
systeemtijd in.

Geïntegreerd systeem-ID is 
niet correct geconfigureerd

Corrigeer en valideer het geïnte-
greerd systeem-ID vanaf het aan-
gesloten Dräger MEDIBUS.X-
apparaat. Informeer DrägerService.

Geen ander SDC-apparaat 
gevonden in hetzelfde subnet 
of met hetzelfde geïntegreerd 
systeem-ID.

Controleer het geïntegreerd sys-
teem-ID van de bijbehorende appa-
raten.

Storing tijdens tijdsynchronisa-
tie met de NTP-server.

Controleer of het netwerk en de 
NTP-server beschikbaar zijn.

Er is al een ander apparaat 
van hetzelfde type met het-
zelfde geïntegreerd systeem-
ID in het netwerk.

Wijzig het geïntegreerd systeem-ID 
van één van de betreffende appara-
ten.

Algemene softwarefout Informeer DrägerService.

Status-LED 
brandt rood

Apparaatstoring Informeer DrägerService.

Spannings-
LED brandt 
niet

Geen stroomtoevoer Controleer de PoE-aansluiting of de 
netvoedingseenheid; wijzig de voe-
dingsbron, indien nodig.

Informeer DrägerService.
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8 Klaarmaken voor hergebruik
8.1 Informatie over het klaarmaken voor hergebruik

Instructies voor het klaarmaken voor hergebruik zijn gebaseerd op internationaal 
aanvaarde richtlijnen, bijv. de norm ISO 17664.

8.2 Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik
8.2.1 Classificatie van medische apparaten

Medische apparaten en hun componenten worden geclassificeerd naar de wijze 
van hun gebruik en de daaruit voortvloeiende risico's.

8.2.2 Classificatie van apparaat-specifieke componenten
Neem de gebruiksaanwijzingen voor de componenten in acht.

De volgende classificatie is een aanbeveling van Dräger.

Niet-kritisch
– Apparaatoppervlak

8.3 Overzicht van voor hergebruik geschikte onderdelen

8.4 Herbewerkingsprocedures
8.4.1 Gevalideerde procedures voor het klaarmaken voor hergebruik

Ten tijde van de product-specifieke validatie wezen de volgende procedures voor 
het klaarmaken voor hergebruik een goede materiaalverdraagzaamheid en hoge 
effectiviteit uit:

Classificatie Toelichting
Niet-kritisch Componenten die alleen in aanraking komen met de 

intacte huid

Semi-kritisch Onderdelen die ademgas voeren of in aanraking komen 
met de slijmvliezen of pathologisch veranderde huid

Kritisch Onderdelen die de huid of slijmvliezen binnendringen of in 
aanraking komen met bloed

Componenten Desinfectie van het oppervlak met reiniging
Apparaatoppervlak x

Procedure Middel Fabrikant Con-
centra-
tie

Contact-
tijd

Desinfectie van het 
oppervlak met reiniging

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,34 % 5 min
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8.4.2 Desinfectiemiddelen
Gebruik desinfectiemiddelen die landelijk zijn goedgekeurd en geschikt zijn voor de 
betreffende procedure voor het klaarmaken voor hergebruik.

Dräger wijst erop dat middelen die zuurstof of chloor doen vrijkomen bij sommige 
materialen kleurveranderingen teweeg kunnen brengen. Verandering van kleur is 
geen indicatie dat het product niet goed werkt.

8.4.2.1 Oppervlaktedesinfectiemiddel

Naast de oppervlaktedesinfectiemiddelen die in het hoofdstuk "Gevalideerde 
procedures voor het klaarmaken voor hergebruik" worden vermeld, worden andere 
oppervlaktedesinfectiemiddelen op de volgende webpagina vermeld: 

www.draeger.com/disinfectants

Ten tijde van de test wezen de vermelde oppervlaktedesinfectiemiddelen een 
goede materiaalverdraagzaamheid uit. Tests door de fabrikanten van de 
oppervlaktedesinfectiemiddelen hebben aangetoond, dat de verschillende 
middelen minimaal over de volgende werkingsspectra beschikken:

– Bactericide

– Levurocide

– Virucide of virucide bij omhulde virussen

Neem de specificaties van de fabrikant van het oppervlaktedesinfectiemiddel in 
acht. Het gebruik van andere desinfectiemiddelen is voor eigen risico.

8.4.3 Desinfectie van het oppervlak met reiniging

WAARSCHUWING
Gevaar door binnendringende vloeistof
Binnendringende vloeistof kan leiden tot het volgende:

– Schade aan het apparaat

– Elektrische schok

– Apparaatstoringen

► Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat kan binnendringen.

1. Verwijder vervuiling onmiddellijk. Gebruik een zachte doek met 
desinfectiemiddel om vervuiling te verwijderen.

2. Voer een oppervlakdesinfectie uit.

3. Verwijder, nadat het product gedurende de aangegeven tijd is blootgesteld aan 
het desinfectiemiddel, evt. overgebleven resten van het middel.

4. Veeg het product af met een met water bevochtigde doek (minimaal 
leidingwaterkwaliteit). Laat het product goed drogen.

5. Inspecteer het product op zichtbare vervuiling. Herhaal de stappen 1 t/m 5, 
indien nodig.

6. Inspecteer het product op zichtbare schade en vervang het, indien nodig.
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9 Service
Meer informatie over de CC300 wordt in de technische documenten gegeven, die 
op aanvraag beschikbaar zijn.

9.1 Betekenis van de serviceterminologie

9.2 Inspectie

De vermelding "Inspectie en veiligheidscontrole" geldt alleen voor de 
Bondsrepubliek Duitsland en komt overeen met de "Periodieke veiligheidscontrole" 
in Oostenrijk.

9.2.1 Service
Het apparaat ondersteunt de volgende servicefuncties:

– Externe software-onderhoud via ServiceConnect

– Certificaat bijwerken via ServiceConnect

– Bijhouden van een witte lijst via HIT-software

Neem contact op met DrägerService voor meer informatie over de service.

9.2.2 Veiligheidscontroles
Veiligheidscontroles zijn geen vervanging voor het onderhoud dat door de fabrikant 
wordt gespecificeerd.

9.2.2.1 Uitvoering van de veiligheidscontroles

1. Controleer of de betreffende gebruiksaanwijzing aanwezig is.

2. Controle van de elektrische veiligheid conform de norm:

– Controleer de elektrische veiligheid conform de norm IEC 62353.

Concept Definitie
Service Alle maatregelen (inspectie, onderhoud, reparatie) bedoeld 

voor het handhaven of herstellen van de functionele integriteit 
van een product

Inspectie Maatregelen bedoeld voor het vaststellen en beoordelen van 
de actuele toestand van een product

Onderhoud Periodieke gespecificeerde maatregelen bedoeld voor het 
handhaven van de functionele integriteit van een product

Reparatie Maatregelen bedoeld voor het herstellen van de functionele 
integriteit van een product na een opgetreden storing

Meting Interval Doelgroep
Inspectie en veiligheidscontrole Elke 2 jaar Servicepersoneel
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9.3 Onderhoud

Component Interval Meting Doelgroep
TLS-certificaat voor 
veilige netwerkver-
binding

Elke 2 jaar TLS-certificaat bij-
werken (vatbaar 
voor kosten, afhan-
kelijk van 
bestaande ser-
vicecontract)

Gespecialiseerd service-
personeel
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10 Afvoeren
10.1 Het apparaat afvoeren

Voor het afvoeren van elektrische en elektronsche apparatuur gelden speciale 
voorschriften. Dit apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de 
nationale regelgeving. In de landen van de Europese Unie, zal Dräger de 
terugzending van het apparaat organiseren. Meer informatie vindt u op 
www.draeger.com (search term: WEEE).
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11 Technische gegevens

11.1 Algemene informatie
Alle gespecificeerde toleranties worden toege-
past op 20 °C (68 °F), 60 % relatieve vochtig-
heid en 1013 hPa (760 mmHg).

11.2 Omgevingsomstandigheden
In bedrijf
Temperatuur 0 tot 40 °C

(32 tot 104 °F)

Omgevingsdruk 620 tot 1100 hPa
(9,0 tot 15,9 psi)

Relatieve vochtigheid 10 tot 95 %, zonder condensatie

Hoogte Max. 4000 m (13123 ft)

Tijdens opslag en transport
Temperatuur –20 tot 70 °C

(–4 tot 158 °F)

Omgevingsdruk 500 tot 1100 hPa 
(7,3 tot 15,9 psi)

Relatieve vochtigheid 5 tot 95 %, zonder condensatie

Schakel het apparaat niet in gedurende 1/2 tot 
1 uur na een abrupte temperatuurverandering 
(bijv. na opslag in onverwarmde ruimtes) om de 
vorming van condensatie en de daaruit voort-
vloeiende storing van elektronische componen-
ten te voorkomen.

De Connectivity Converter blijft veilig en werkt 
volgens de specificaties.

11.3 Operationele kenmerken
Voeding
Netsnoeraansluiting

Spanning 24 V ±5 %

Stroom 250 mA

Ingang 100-240 V
50-60 Hz
250-110 mA

Medisch apparaat met beschermingsklasse II
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Uitgang 24 V
250 mA

Medisch apparaat met beschermingsklasse II

PoE-voeding

Spanning 48 V nominale spanning
(37 tot 57 V)

Stroom 125 mA nominale stroom
(105 tot 162 mA)

Prestatieniveau 3 conform IEEE 802.3af

Compatibel met IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt

Energieverbruik

Standby

Typisch 225 mA
5,5 W

Maximum 350 mA
10 W

Inschakelstroom

Ingang netvoedingseenheid 350 mA

PoE-voeding 350 mA

Fysieke afmetingen
Hoogte 240 mm (9,5 in)

Breedte 110 mm (4,3 in)

Diepte 48,5 mm (1,9 in)

Gewicht
Zonder netvoedingseenheid 1,1 kg (2,43 lbs)

Netvoedingseenheid 0,1 kg (0,22 lbs)

Beschermingsklassen
Binnendringen van vloeistoffen en voorwerpen IP21 conform IEC 60529

In status klaar voor gebruik – met gesloten 
kunststof kap

Gebruik van latex Het product is niet gemaakt van latex

11.3 Operationele kenmerken (vervolg)
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GTIN 04048675543527

Classificatie conform EG-richtlijn 93/42/EG Bijlage IX 
en EU-verordening 2017/745 betreffende medi-
sche apparaten (MDR)

Klasse IIb
GMDN-code 16902 (computerinterface)

11.4 Apparaatinterfaces
Seriële interfaces COM 1;

Sluit alleen apparaten aan die voldoen aan de 
vereisten van IEC 62368-1 voor niet-geaarde 
SELV-circuits of de vereisten van IEC 60601-1 
(vanaf de 2e editie) voor aanraakbare secun-
daire circuits met een maximale nominale span-
ning van 24 V

Protocol MEDIBUS.X

Protocolversie ≥6.0

Alarmvertragingstijd Typisch <2 s

Connector RJ45-aansluiting

Baudrate 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Databits 8

Pariteit Even, oneven, geen

Stopbits 1 of 2

Pin-opdracht van COM1

Pin 6 RxD

Pin 4 TxD

Pin 3 GND

Pin 1, 2, 5, 7 en 8 n.c.

LAN-interface Sluit alleen apparaten en/of netwerken aan die 
voldoen aan de vereisten van IEC 62368-1 voor 
niet-geaarde SELV-circuits of de vereisten van 
IEC 60601-1 (vanaf de 2e editie) voor aanraak-
bare secundaire circuits met een maximale 
nominale spanning van 57 V

Connector RJ45-aansluiting

Transmissiesnelheid 10, 100 Base-T, IEEE 802.3 clausule 14.
Vereist minimaal een CAT5-kabel.

Protocol SDC via HTTPS, TCP/IP, SNMP

11.3 Operationele kenmerken (vervolg)
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11.6 EMC-verklaring
11.6.1 Algemene informatie

Dit apparaat is getest op elektromagnetische compatibiliteit met behulp van alle 
componenten in de bestellijst. Andere componenten mogen alleen worden gebruikt 
als de elektromagnetische compatibiliteit niet wordt aangetast. Het gebruik van niet-
conforme componenten kan resulteren in verhoogde elektromagnetische emissies 
of in een verminderde elektromagnetische immuniteit van het apparaat.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in de directe nabijheid van andere 
apparaten, indien Dräger deze apparaatconfiguratie heeft goedgekeurd. Als door 
Dräger geen goedkeuring is verleend, dient eerst te worden gewaarborgd dat dit 
apparaat in de gewenste configuratie naar behoren werkt. De gebruiksaanwijzingen 
voor de andere apparaten moeten worden opgevolgd.

Ingang netvoedingseenheid Sluit alleen medisch geïsoleerde DC-netvoe-
dingseenheden aan met een galvanische 
scheiding van 2 MOPP (Maatregelen voor pati-
ëntbescherming, zie IEC 60601-1: 2005, vanaf 
de 3e editie)

Connector Stekker 5,5/2,1 mm

Polariteit + binnenste
- buitenste

Nominale spanning 24 V

11.5 Relevante normen
Naast de hier vermelde normen, voldoet dit 
product ook aan verschillende andere nor-
men, zoals normen met betrekking tot speci-
ale nationale vereisten.
IEC 60601-1 3e ed.
Medische elektrische apparatuur

Deel 1:
Algemene eisen voor veiligheid en essentiële 
prestaties

IEC 60601-1-2 3e ed.
Medische elektrische apparatuur

Deel 1-2:
Algemene veiligheidseisen - Bijkomende norm: 
Elektromagnetische compatibiliteit - Vereisten 
en tests

IEC 60601-1-2 4e ed.
Medische elektrische apparatuur

Deel 1-2:
Algemene veiligheidseisen - Bijkomende norm: 
Elektromagnetische compatibiliteit - Vereisten 
en tests

11.4 Apparaatinterfaces (vervolg)
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11.6.2 Elektromagnetische omgeving
De emissies van dit apparaat zijn getest in de volgende frequentiebereiken:

AANWIJZING
► De emissiekenmerken van deze apparatuur maken het geschikt voor gebruik in 

industriële omgevingen en in ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik van 
deze apparatuur in een woonomgeving (waarvoor doorgaans CISPR 11 klasse 
B is vereist) biedt deze mogelijk geen adequate bescherming tegen 
radiofrequente communicatiediensten. De gebruiker kan gedwongen zijn om 
corrigerende maatregelen te nemen, zoals omplaatsen of anders uitrichten van 
de apparatuur.

11.6.3 Elektromagnetische immuniteit
Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen zoals gespecificeerd in 
paragraaf "Gebruiksomgevingen".

Emissie Naleving
Uitgestraalde emissies Klasse A, groep 1 (150 kHz tot 30 MHz)

Geleide emissies Klasse A, groep 1 (30 MHz tot 1 GHz)

Immuniteit tegen Testniveau en vereiste elektromagne-
tische omgeving

Elektrostatische ontlading (ESD) (IEC 
61000-4-2)

Contactontlading: ±8 kV

Luchtontlading: ±15 kV

Snelle elektrische transiënten (bursts) 
(IEC 61000-4-4)

Netsnoer: ±2 kV

Langere signaalingangs-/uitgangsleidin-
gen: ±1 kV

Impulsspanningen (spanningspieken) 
(IEC 61000-4-5)

Spanning, externe geleider – externe 
geleider: ±1 kV

Magnetische velden bij netfrequentie 
(IEC 61000-4-8)

50 Hz: 30 A/m

Spanningsdalingen en korte onderbre-
kingen in de voedingsspanning 
(IEC 61000-4-11)

Spanningsdalingen van 30 % tot 100 %, 
8,3 ms tot 5 s, verschillende fasehoeken

Uitgestraalde hoogfrequente storingen 
(IEC 61000-4-3)

80 MHz tot 2,7 GHz: 3 V/m

Geleide hoogfrequente storingen 
(IEC 61000-4-6)

150 kHz tot 80 MHz: 3 V, ISM-banden: 
6 V

Elektromagnetische velden in de nabij-
heid van draadloze HF-communicatie-
apparatuur

Uiteenlopende frequenties van 385 MHz 
tot 5785 MHz: 9 V/m tot 28 V/m
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11.7 Verbindingen met IT-netwerken
11.7.1 Data-interfaces

In een IT-netwerk kunnen gegevens worden uitgewisseld via verkabelde of 
draadloze technologie. Onder een IT-netwerk vallen alle data-interfaces (bijv. 
RS232, LAN, USB, printer-interface) die in normen en conventies beschreven 
staan. Het aansluiten van dit apparaat op een netwerk dat andere apparaten omvat 
of het achteraf aanbrengen van wijzigingen in dat netwerk kan nieuwe risico's voor 
patiënten, gebruikers en derden tot gevolg hebben. Voordat het apparaat op het 
netwerk wordt aangesloten of het netwerk wordt gewijzigd, moeten deze risico’s 
worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld door de IT-vertegenwoordiger 
van het ziekenhuis, bijv. conform de norm IEC 80001-1 (Risicomanagement voor 
medische IT-netwerken). Op basis van de resultaten moeten passende 
maatregelen worden getroffen.

Voorbeelden van achteraf aangebrachte wijzigingen in het netwerk:

– Het wijzigen van de netwerkconfiguratie

– Het verwijderen apparaten van het netwerk

– Het toevoegen van nieuwe apparaten aan het netwerk

– Het uitvoeren van upgrades of updates op apparaten die op het netwerk zijn 
aangesloten.

11.7.2 LAN-interface van de Connectivity Converter CC300
De Connectivity Converter CC300 kan worden aangesloten op een RS232 poort 
van door Dräger geautoriseerde MEDIBUS.X-apparaten en biedt daarom een extra 
netwerkinterface voor deze apparaten.

11.7.2.1 Service-oriented Device Connectivity (SDC)

De Connectivity Converter CC300 maakt in combinatie met door Dräger 
gecertificeerde SDC-apparaten de volgende functies mogelijk:

– Verzenden van meetwaarden, curven en instelwaarden naar andere apparaten

– Verzenden van alarmstatus-informatie naar andere apparaten

– Synchronisatie van apparaattoestanden met andere apparaten binnen het 
geïntegreerd systeem:

– Kleurenconcept1)

– Uitvoeren van commando’s die worden verzonden door andere apparaten 
binnen dezelfde werkplek:

– Audiopauze1)

– Verzenden van commando’s naar andere apparaten binnen dezelfde werkplek:

– Audiopauze1)

– Automatisch openen van dialoogvensters (bijv. voor manoeuvres)1)

– Aanbieden van voorstelwaarden voor demografische gegevens die door andere 
apparaten binnen dezelfde werkplek worden verzonden.1)

– Synchronisatie van de tijd op het apparaat met een tijdsbron in het 
geïntegreerde systeem1)

1) Alleen mogelijk met Perseus A500 en Atlan A3xx
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Alle informatie, met uitzondering van de geïntegreerd systeem-ID, wordt versleuteld 
tussen de SDC-apparaten doorgegeven. De Connectivity Converter CC300 bevat 
een whitelist met gecertificeerde apparaten die door de exploitant kan worden 
geactiveerd en beheerd. Het medische apparaat wordt geleverd met een whitelist 
die aansluiting op alle overige door Dräger goedgekeurde SDC-apparaten mogelijk 
maakt. Als er een beperking tot bepaalde apparaten gewenst is, dient de whitelist 
door gespecialiseerd servicepersoneel te worden aangepast. Zie voor aanvullende 
informatie: "Ongeoorloofde SDC-apparaten", pagina 13.

11.7.2.2 Service

Connectivity Converter CC300 ondersteunt in combinatie met de Dräger 
ServiceConnect Gateway (SCG) of een DrägerService-computer de volgende 
functies:

– Via het SNMP-protocol:
Bewaking van de servicestatus van het apparaat, de servicestatus opvragen, 
ondersteuning bij de installatie van apparaatsoftware en bij het downloaden van 
software, configuratieondersteuning, actualisering van certificaten, de whitelist 
en de lijst met toegestane apparaten

– Via het FTP-protocol (als client):
Ondersteuning tijdens installatie van apparaatsoftware en bij het downloaden 
van software

11.7.2.3 Vereiste eigenschappen

Het LAN moet effectieve maatregelen voor risicobeheersing bieden om 
ongeoorloofde toegang en de verspreiding van malware en computervirussen in 
het netwerk te voorkomen.

Deze eigenschappen kunnen bijv. worden bereikt met behulp van de volgende 
maatregelen:

– Beperking van de fysieke toegang tot actieve netwerkcontactdozen

– Alleen netwerktoegang toestaan voor apparaten met hetzelfde 
vertrouwensniveau of hoger

– Veilige scheiding/segmentatie van het netwerk (fysiek of virtueel)

– Alleen communicatie toestaan met andere netwerken via beveiligde gateways

– Gebruik van een netwerk-firewall

– Patchbeheer introduceren voor apparaten in het netwerk

– ISO/IEC 27033 implementeren

Met het IT-netwerk is communicatie mogelijk tussen de Connectivity Converter 
CC300 en andere apparaten:

Applicatie-
protocol

Transport-
protocol

CC300 
poort

Communi-
catierich-

ting

Communi-
catiebe-

stemming
spoort

Verwacht 
gebrui-

kersysteem

SNMP V3 UDP 161 ← / → >1023 SCG

TCP SNMP V3 
(trap)

UDP >1023 → 162 SCG

DHCP UDP 68 → 67 DHCP-server
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Het netwerk moet UDP-multicast ondersteunen.

Typisch datavolume:

– Update van apparaat-firmware: typisch 20 MB

– Verlenging van certificaten: Typisch 100 KB

– Communicatieopbouw: typisch 3 MB

– Overdracht van therapierelevante gegevens (bijv. meetwaarde, instellingen, 
curven): typisch 2 Mbit/s voor elk aangesloten apparaat

Tijdens het gebruik van de servicefuncties kan het apparaat een netwerkbelasting 
veroorzaken tot de maximale transmissiesnelheid van de LAN-interface. De 
vereiste bandbreedte is afhankelijk van het aantal en type van de aangesloten 
SDC-apparaten en hun verbindingsstatus. Bij de prioritering van het 
netwerkverkeer voor de verschillende diensten moet rekening worden gehouden 
met hun klinische belang.

LLDP Laag-2 
protocol

Netwerk switch

FTP (com-
mando)

TCP >1023 → 21 SCG

FTP (com-
mando)

TCP >1023 ← 21 SCG

FTP (gege-
vens)

TCP >1023 → >1023 SCG

FTP (gege-
vens)

TCP >1023 ← >1023 SCG

SNTP UDP >1023 ← / → 123 NTP-server

HTTPS TCP >1023 → >1023 Overige SDC 
apparaten

HTTPS TCP 6464 ← >1023 Overige SDC 
apparaten

WS-Discovery UDP 6464 → 3702 239.255.255.250

WS-Discovery UDP 3702 ← >1023 Overige SDC 
apparaten

WS-Discovery UDP 6464 → >1023 Overige SDC 
apparaten

WS-Discovery UDP 6464 ← >1023 Overige SDC 
apparaten

Applicatie-
protocol

Transport-
protocol

CC300 
poort

Communi-
catierich-

ting

Communi-
catiebe-

stemming
spoort

Verwacht 
gebrui-

kersysteem
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11.7.2.4 LLDP-protocol

Via het LLDP-protocol worden de velden van de geïntegreerd systeem-ID naar de 
CC300 gezonden. 

Toewijzing van de velden van de geïntegreerd systeem-ID aan de velden van het 
LLDP-protocol:

– Hospital ID ↔ Civic Address type 25 (building (structure))

– Department ID ↔ Civic Address type 26 (unit (apartment, suite))

– Workstation ID ↔ Civic Address type 29 (type of place)

11.7.2.5 Gevaarlijke situaties

Als het netwerk niet over de vereiste eigenschappen beschikt kunnen de volgende 
gevaarlijke situaties optreden:

– Overbelasting van het apparaat door een hoge belasting van het netwerk (bijv. 
Veroorzaakt door "denial-of-service"-aanvallen), kan leiden tot vertragingen in 
de systeemfuncties.

– In extreme gevallen (bijv. Bij zeer veel datapakketten is) schakelt de CC300 de 
netwerkadapter om veiligheidsredenen uit en start automatisch opnieuw op. 
Opnieuw opstarten duurt minder dan een minuut. Als de oorzaak blijft optreden, 
wordt de uitschakelprocedure herhaald.

Als meer dan één medisch apparaat in het IT-netwerk door hetzelfde probleem 
wordt getroffen, moet de exploitant de mogelijkheid van een cumulatief effect 
overwegen.

11.8 Opensourcesoftware
Apparaten van Dräger die software gebruiken, kunnen opensourcesoftware 
gebruiken, afhankelijk van hun instelling. Opensourcesoftware kan worden 
onderworpen aan verschillende licentievoorwaarden. Aanvullende informatie over 
opensourcesoftware die in dit apparaat wordt gebruikt, is beschikbaar op de 
volgende internetpagina:

www.draeger.com/opensource
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12 Bestellijst
Connectivity Converter CC300 MK10101

Kunststof kap MK10129

SoundEar plug-in netvoedingseenheid G24926

Adapter D-Sub9 f naar RJ-45 MK10139

Netwerkkabel CAT6 2,4 m MS32947

Adapter (m/m) 7911372

LLDP-switch MK10203
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13 Bijlage
13.1 Afkortingen

13.2 Symbolen

Afkorting Verklaring
ACM  Alarm Communication Management

CISPR Comité International Spécial des Perturbations Radioélectri-
ques
(Internationaal Speciaal Comité voor Radio-Interferentie)

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol; communicatieprotocol 
om de netwerkconfiguratie aan clients toe te wijzen door een 
server

EMC Elektromagnetische compatibiliteit

FTP File Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

ID Identificatie

LAN Lokaal netwerk

LED Light emitting diode (lichtemitterende diode)

LLDP MED  Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices

MEDIBUS.X Communicatieprotocol voor medische apparaten met uniforme 
gegevensdefinitie voor alle apparaten

NTP Network Time Protocol

PoE Power over Ethernet

SCG ServiceConnect Gateway

SDC Service-oriented Device Connectivity

SNMP Simple Network Management Protocol

SNTP Simple Network Time Protocol

TLS Transport Layer Security

UDP User Datagram Protocol

Symbool Verklaring

Status-LED

Gelijkspanning

COM

Polariteit van voeding

Fabrikant

Datum van fabricageXXXX
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WEEE markering

Houd u aan de gebruiksaanwijzing

Let op! Neem de bijbehorende documentatie (symbool) in acht

Serienummer

Onderdeelnummer

LAN-verbinding

IEC 60601-1 compatibel

LAN PoE

Beschermingsklasse II (medische elektrische apparatuur)

Te gebruiken tot (geeft de datum aan na welke het medische 
apparaat niet langer mag worden gebruikt, omdat het TLS-certi-
ficaat voor veilige netwerkcommunicatie dan verloopt)

Symbool Verklaring

REF



Gebruiksaanwijzing  |  Connectivity Converter CC300  45 

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten.



Á9055944kÈ

Deze gebruiksaanwijzing wordt uitsluitend 
beschikbaar gesteld ter informatie van de klant 
en wordt alleen geactualiseerd of vervangen op 
verzoek van de klant.

Fabrikant

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Duitsland
+49 451 8 82-0

FAX +49 451 8 82-2080
http://www.draeger.com

9055944 – 5030.000 nl
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Editie/Edition: 7 – 2021-01
(Editie/Edition: 1 – 2017-04)
Dräger behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen aan het medische apparaat.


	Inhoudsopgave
	1 Informatie over dit document
	1.1 Typografische verklaringen
	1.2 Gebruik van de terminologie
	1.3 Handelsmerken
	1.3.1 Handelsmerken in eigendom van Dräger
	1.3.2 Handelsmerken van derden-fabrikanten


	2 Functies in het geïntegreerd systeem
	2.1 Voorbeelden van gedeelde systeemfuncties
	2.1.1 Alarmonderdrukking synchroniseren
	2.1.2 Patiëntgegevens importeren
	2.1.3 Weergave van gedeelde gegevens
	2.1.4 Tijdsynchronisatie
	2.1.5 Gegevens exporteren


	3 Veiligheidsgerelateerde informatie
	3.1 Beoogd gebruik
	3.2 Gebruiksomgevingen
	3.3 Vereisten voor gebruikersgroepen
	3.3.1 Verplichtingen van de gebruikerorganisatie
	3.3.2 Gebruikersgroepen

	3.4 Informatie over veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen
	3.4.1 Veiligheidsinstructies
	3.4.2 Voorzorgsmaatregelen

	3.5 Basis veiligheidsinstructies
	3.5.1 Gebruiksaanwijzing
	3.5.2 Symbolen en productlabels
	3.5.3 Modificaties aan het product
	3.5.4 Elektrische schok
	3.5.5 Accessoires
	3.5.6 MRI
	3.5.7 Oververhitting
	3.5.8 Brandbare gassen
	3.5.9 Elektromagnetische verstoringen
	3.5.10 Schade aan het apparaat
	3.5.11 Geïntegreerd systeem
	3.5.12 Gegevensoverdracht
	3.5.13 Ongeoorloofde SDC-apparaten

	3.6 Veiligheid tijdens reinigen en onderhoud
	3.6.1 Risico op infecties
	3.6.2 Slijtage en materiaalmoeheid
	3.6.3 Service


	4 Systeemoverzicht
	5 Montage en voorbereiding
	5.1 De CC300 bevestigen
	5.2 Montage
	5.2.1 Geïntegreerd systeem


	6 Informatie over de bediening
	6.1 Certificaten

	7 Probleemoplossing
	8 Klaarmaken voor hergebruik
	8.1 Informatie over het klaarmaken voor hergebruik
	8.2 Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik
	8.2.1 Classificatie van medische apparaten
	8.2.2 Classificatie van apparaat-specifieke componenten

	8.3 Overzicht van voor hergebruik geschikte onderdelen
	8.4 Herbewerkingsprocedures
	8.4.1 Gevalideerde procedures voor het klaarmaken voor hergebruik
	8.4.2 Desinfectiemiddelen
	8.4.3 Desinfectie van het oppervlak met reiniging


	9 Service
	9.1 Betekenis van de serviceterminologie
	9.2 Inspectie
	9.2.1 Service
	9.2.2 Veiligheidscontroles

	9.3 Onderhoud

	10 Afvoeren
	10.1 Het apparaat afvoeren

	11 Technische gegevens
	11.1 Algemene informatie 
	11.2 Omgevingsomstandigheden 
	11.3 Operationele kenmerken 
	11.4 Apparaatinterfaces 
	11.5 Relevante normen 
	11.6 EMC-verklaring
	11.6.1 Algemene informatie
	11.6.2 Elektromagnetische omgeving
	11.6.3 Elektromagnetische immuniteit

	11.7 Verbindingen met IT-netwerken
	11.7.1 Data-interfaces
	11.7.2 LAN-interface van de Connectivity Converter CC300

	11.8 Opensourcesoftware

	12 Bestellijst
	13 Bijlage
	13.1 Afkortingen
	13.2 Symbolen


