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Evropská předmluva

Text dokumentu CISPR/I/522/FDIS), budoucího prvního vydání CISPR 35:2016, který vypracovala
technická komise CISPR SC I Elektromagnetická kompatibilita zařízení informační techniky, zařízení
multimédií a přijímačů, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 55035:2017.

Návrh přílohy, která obsahuje společné modifikace k CISPR 35:2016 (CISPR/I/522/FDIS),
vypracovala komise CLC/TC 210 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a schválena CENELEC.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-01-28
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2022-07-28
Kapitoly, články, poznámky, tabulky a přílohy, které jsou do CISPR 35:2016 doplněny, jsou označeny
předponou „Z“.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí



a Evropskou asociací volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic (směrnice) EU.

Vztah ke směrnicí (směrnicím) EU a normalizačního požadavku (normalizačních požadavků) je
uveden v informativních přílohách ZZA a ZZB, které tvoří nedílnou část tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy CISPR 35:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými
společnými modifikacemi.



Úvod
Tento dokument CISPR stanoví jednotné požadavky pro elektromagnetickou odolnost
multimediálních zařízení. Zkušební metody jsou uvedeny v tomto dokumentu nebo v základních EMC
normách pro odolnost, na které jsou uvedeny odkazy. Tento dokument specifikuje použitelné
zkoušky, zkušební úrovně, provozní podmínky výrobků a kritéria pro posouzení shody.



1 Rozsah platnosti
POZNÁMKA Modře označený text v tomto dokumentu znamená, že je společný s CISPR 32. CISPR 32
obsahuje vhodné požadavky na emisi nad 150 kHz pro zařízení spadající do rozsahu platnosti tohoto
dokumentu.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na multimediální zařízení (MME) dle definice v 3.1.24, jejichž
efektivní hodnota jmenovitého napájecího napětí AC nebo DC nepřekračuje 600 V.

Zařízení spadající pod CISPR 20 nebo CISPR 24 spadají do rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Pro MME, které spadá do rozsahu platnosti EN 300 386 nebo jakékoli části souboru EN 301 489,
mají požadavky těchto norem pro výrobek/skupinu výrobků přednost před požadavky tohoto
dokumentu.

MME s funkcí příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání spadají do rozsahu platnosti tohoto
dokumentu, viz přílohu A. MME s bezdrátovým rozhraním bez příjmu rozhlasového nebo televizního
vysílání rovněž spadá do rozsahu platnosti tohoto dokumentu, avšak shoda s tímto dokumentem
nevyžaduje posouzení vlastností těchto rozhraní.

MME primárně určená pro profesionální použití spadají do rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

MME, pro která jsou požadavky na odolnost v kmitočtovém rozsahu stanoveném v tomto dokumentu
explicitně stanovené v jiných dokumentech CISPR (s výjimkou CISPR 20 a CISPR 24) jsou z rozsahu
této publikace vyloučena.

Účelem této publikace je:

·       stanovení požadavků, které zaručí dostatečnou úroveň vlastní odolnosti tak, aby MME
pracovalo dle svého určení ve svém prostředí v kmitočtovém rozsahu  kHz až 400 GHz;

·       specifikace postupů pro zajištění reprodukovatelnosti měření a opakovatelnosti výsledků.

Vlivem technologického sbližování funkcí MME jsou funkční kritéria stanovena na základě funkcí
zařízení, nikoliv na bázi zařízení jako takových.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

*)    ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:2007, která přejímala IEC 61000-4-5:2005, byla zrušena z důvodu
nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

**)   ČSN EN 61000-4-6 ed. 3:2009, která přejímala IEC 61000-4-6:2008, byla zrušena z důvodu



nahrazení mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

***)  ČSN EN 29241-3:1995, která přejímala ISO 9241-3:1992, byla zrušena z důvodu nahrazení
mezinárodní normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.


