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Úvod
IEC 61000 se vydává v oddělených částech podle následující struktury:

Část 1: Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie

Část 2: Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3: Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4: Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírňování vlivů

Část 6: Kmenové normy

Část 9: Různé

Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy,
technické specifikace nebo technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní jsou
vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení
(například 61000-6-1).

Tato část je mezinárodní norma, která stanoví požadavky na odolnost a zkušební postupy týkající se
širokopásmových rušení šířených vedením.



1 Rozsah platnosti a předmět normy
Tato část IEC 61000 se týká odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti
elektromagnetickým rušením šířeným vedením pocházejícím z určených a/nebo nezamýšlených
zdrojů širokopásmového signálu v kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz.

Předmětem této normy je stanovení společného odkazu pro vyhodnocení odolnosti elektrických
a elektronických zařízení vystavených rušením šířeným vedením způsobených určenými a/nebo
nezamýšlenými zdroji širokopásmového signálu na AC síťových vstupech/výstupech. Zkušební
metoda zdokumentovaná v této normě popisuje konzistentní metodu pro vyhodnocení odolnosti
zařízení nebo systému proti definovanému jevu.

Zařízení, které nemá alespoň jeden AC síťový vstup/výstup je vyloučeno. Výkonové vstupy/výstupy
neurčené k připojení do AC distribučních sítí nejsou považovány za „AC síťové vstupy/výstupy“,
a proto jsou vyloučeny.

Tato norma platí jen pro jednofázové zařízení se jmenovitým vstupním proudem ? 16 A; aplikace
širokopásmového rušení na vícefázové zařízení a/nebo zařízení se jmenovitým vstupním proudem
> 16 A se připravuje.

POZNÁMKA Jak je popsáno v IEC Pokynu 107, tato norma je základní publikace EMC pro použití
komisemi výrobků IEC. Jak je rovněž uvedeno v Pokynu 107, komise výrobku IEC jsou zodpovědné za
určení, zda tato zkušební norma odolnosti by měla být uplatňována, či nikoli, a pokud se použije, jsou
odpovědné za stanovení vhodné zkušební úrovně a funkčního kritéria. TC 77 a její subkomise jsou
připraveny spolupracovat s výrobkovými komisemi při vyhodnocování hodnot jednotlivých zkoušek
odolnosti pro jejich výrobky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


