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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 151 „Stroje a zařízení pro zemní
a stavební práce a na výrobu stavebních materiálů a hmot - Bezpečnost“ činnosti sekretariátu této
technické komise zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do ledna 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic)
EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí této
normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Příloha A je normativní a obsahuje „Referenční mezní hodnoty“, příloha B je normativní a obsahuje
„Metodu měření širokopásmových elektromagnetických emisí vyzařovaných ze stavebního strojního
zařízení“, příloha C je normativní a obsahuje „Metodu měření úzkopásmových elektromagnetických
emisí vyzařovaných ze stavebního strojního zařízení“, příloha D je normativní a obsahuje „Metodu
měření širokopásmových elektromagnetických emisí vyzařovaných z elektrických/elektronických
podskupin“, příloha E je normativní a obsahuje „Metodu měření úzkopásmových elektromagnetických
emisí vyzařovaných z elektrických/elektronických podskupin“, příloha F je informativní a obsahuje
„Návod pro volbu uspořádání zkušebního vzorku“.
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0 Úvod

V případě používání většího počtu elektronických zařízení v prostorách, kde pracuje stavební strojní
zařízení, vzniká potřeba zajistit, aby stavební strojní zařízení bylo patřičně odolné vůči vnějším
elektromagnetickým polím. Protože stavební strojní zařízení je většinou vybaveno elektrickými a
elektronickými zařízeními, je nutné zajistit, aby hodnoty emisí elektromagnetických polí ze stavebního
strojního zařízení splňovaly vyhovující mezní hodnoty.

Elektrická a vysokofrekvenční rušení se objevují v průběhu normálního provozu mnohých částí
zařízení a soustav stavebního strojního zařízení. Jsou vytvářena ve velkém kmitočtovém rozsahu s
různými elektrickými charakteristikami a mohou být přenášena vedením a/nebo vyzařováním na další
elektrická/elektronická zařízení a systémy stavebního strojního zařízení. Úzkopásmové signály
vytvářené zdroji interference, které jsou uvnitř nebo vně stavebního strojního zařízení, mohou mít
také vazbu na elektrické/elektronické systémy, čímž mohou ovlivnit normální funkci
elektrických/elektronických zařízení.



V případě stavebního strojního zařízení jsou důležité elektrostatické výboje, protože části
řízení/ovládání mohou být umístěny mimo stanoviště obsluhy a v kontaktních místech se mohou
vyskytnout potenciálové rozdíly. Je nutné vzít v úvahu přechodové jevy šířené vedením ke zdroji
proudu, protože pro stavební strojní zařízení jsou často typické otevřené systémy a několik zařízení
a/nebo komponent stavebního zařízení se navzájem kombinuje.

Přestože existuje mnoho norem pro různé výrobky a systémy, zkušební metoda uvedená v této normě
používá specifické zkušební podmínky pro stavební strojní zařízení a „elektrické/elektronické
podskupiny nebo samostatné technické jednotky“ stavebního strojního zařízení. Zkušební metoda
připouští to, že vzhledem k velikosti a používání stavebního strojního zařízení musí uspořádání
stavebního strojního zařízení ve zkušebním zařízení odpovídat provozním charakteristikám daných
typů stavebního strojního zařízení. Tato norma poskytuje zkušební metody a kritéria, která jsou pro
stavební strojní zařízení přijatelná tím, že bere v úvahu jeho typické charakteristiky a provozní
parametry.

Vzhledem k tomu, že stavební strojní zařízení obsahuje množství systémů, sestavených z komponent,
které mohou být použity v mnoha různých stavebních strojních zařízeních, lze tyto komponenty
definovat termínem „elektrické/elektronické podskupiny nebo samostatné technické jednotky“, což
odpovídá zkušebním metodám (elektromagnetické) odolnosti a (elektromagnetických) emisí. Toto
umožňuje, aby tyto komponenty byly posouzeny zkušební metodou v existujících laboratorních
zařízeních, disponujících speciálně vybavenými stíněnými místnostmi/komorami. Při uskutečňování
zkoušek elektrické/elektronické podskupiny je nutné vzít do úvahy vlivy systémů elektroinstalace,
použitých pro zapojení podskupin ve stavebním strojním zařízení. Zkoušky mohou být také provedeny
(přímo) na stavebním strojním zařízení.
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1 Předmět normy

V této evropské normě jsou uvedeny zkušební metody a kritéria schvalovací přejímky pro posouzení
elektromagnetické kompatibility stavebního strojního zařízení.

Tato evropská norma se také zabývá elektrickými a/nebo elektronickými komponentami nebo
samostatnými technickými jednotkami, které jsou určeny k zamontování do stavebního strojního
zařízení, s výjimkou problematiky (elektromagnetické) odolnosti těch částí, jejichž funkce nejsou
zahrnuty do přímého řízení/ovládání a/nebo modifikace stavu činností stroje.

V této normě jsou posouzeny následující jevy elektromagnetického rušení:

–         širokopásmová a úzkopásmová elektromagnetická interference;

–         zkouška odolnosti vůči elektromagnetickému poli;

–         širokopásmová a úzkopásmová interference elektrických/elektronických podskupin;

–         zkouška odolnosti elektrických/elektronických podskupin vůči elektromagnetickému poli;

–         elektrostatický výboj;

–         přechodové jevy šířené vedením.



Stavební strojní zařízení může mít systémy stejnosměrných a/nebo střídavých vnitřních zdrojů
elektrické energie.

Stroje, které jsou navrženy tak, aby byly napájeny z veřejné rozvodné sítě („Public Mains Network“),
jsou z oblasti platnosti této normy výslovně vyloučeny.

-- Vynechaný text --


