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För en säker sjukvård 
 
Tufvassons har ett stort utbud av transformatorer och över femtio års erfarenhet 
av egen tillverkning. Vi arbetar tillsammans med sjukhus och vårdinrättningar 
och vägleder till rätt transformator. Behöver du en produkt som inte finns så ser  
vi till att tillverka den. 
 
 
 

 
Säker patientsurf med Laptop 
 
PFIS 160 E gör det möjligt för patienter och besökare att 
surfa med en vanlig bärbar dator i sjukhusmiljö. 
Transformatorn fyller en viktig funktion i vården genom att 
eliminera risken att påverka eller störa sjukhusets eller 
vårdinrättningens eget nätverk. Anpassningstransformatorn 
har inbyggd nätverksisolator för 10Mbit, 100Mbit och 1Gbit 
och skall endast användas i ett fysiskt avgränsat system, 
som t.ex. en Laptop med USB-anslutna tillbehör. 
 
 
 
 
 

 
Typ: PFIS 160 E 
Art.nr: 7253-0151 
Inspänning: 230V, 50-60 Hz 
Utspänning: 230V, med mittuttag 
Effekt: 160 VA 
Vikt: 3 kg 
Kapslingsklass: IP30 
Omgivningstemp: max. 30°C 
Läckström: < 100 µA 
Isolationsspänning: 4,2 kV mellan primär och sekundär 
 5,0 kV nätverksisolator 
Dimensioner: 203 x 105 x 106 mm (l x b x h) 
Montage: Fritt uppställd eller montage med två skruvar (nyckelhålsmontage) 
Tillverkningsnorm: Säkerhet: EN 60601-1-1; EN 61558-1; EN 61558-2-1 

Emission: EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; IEC 62041 
Immunitet: EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; IEC 62041 
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Teknisk beskrivning: 
Transformatorn är i grunden en fulltransformator tillverkad enligt EN 61558-1/2-1. Transformatorn  
är modifierad i samarbete med Medicinsk Teknik vid Länssjukhuset i Halmstad. Primärlindning och 
sekundärlindning är separerade. Sekundärsidans mittpunkt är ansluten till skyddsjord. Detta ger ett 
tvåfassystem med max 115 V till skyddsjord, samt till skillnad från ett helt flytande system, möjlighet 
att detektera en överledning till jord från endera fasen. Inbyggd nätverksisolator IEEE 802.3 
10BASE-T, IEEE 802.3U 100BASE-TX med RJ45 anslutning, klass BF. Primärsidan och sekundär-
sidan är försedda med 2-polig avsäkring, samtliga överströmsskydd är manuellt återställbara.  
I övrigt uppfyller transformatorn IEC 601-1-1. Härdplastingjuten transformator i grå kapsling av  
slagtålig, självslocknande termoplast (V0). Primär nätsladd 5,0 m, 3 x 1,00 mm2. Sekundärt 1 uttag 
enligt SS-EN 60320/C13. Ethernetkabel 5 m för anslutning till det lokala nätverket, samt 
nätverksuttag för anslutning av dator. 
 
 
Kopplingsschema och produktillustration 

 
 

 
 

   
    Nätverk           ⎯          Nätverksisolator         ⎯       Medicinsk utrustning   
                                            
        RJ45 kabel                                                    RJ45 uttag 


