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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
tlumených sinusových vln. Je třeba poznamenat, že 1. vydání normy IEC 61000-4-12, publikované
v roce 1995, se týkalo zkoušek odolnosti proti dvěma jevům, tlumeným sinusovým vlnám a tlumeným
oscilačním vlnám. Tato situace byla změněna ve 2. vydání publikovaném v roce 2006, kde
IEC 61000-4-12 pokrývala pouze jevy tlumené sinusové vlny a jev tlumené oscilační vlny byl přesunut
do nové normy IEC 61000-4-18.



1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 61000 se týká požadavků na odolnost a zkušebních metod pro elektrická
a elektronická zařízení, v provozních podmínkách, při tlumených sinusových vlnách vyskytujících se
v nízkonapěťových, řídicích a signálních vedeních napájených veřejnými i neveřejnými sítěmi.

Cílem této normy je stanovení společné reference pro vyhodnocování odolnosti elektrických
a elektronických zařízení při vystavení tlumeným sinusovým vlnám. Zkušební metoda dokumentovaná
v této části IEC 61000 popisuje konzistentní metodu posuzování odolnosti zařízení nebo systému
proti definovanému jevu.

POZNÁMKA Jak je popsáno v Pokynu IEC 107, toto je základní publikace EMC pro použití komisemi
výrobků IEC. Jak je také uvedeno v Pokynu 107 výbory komise výrobků IEC jsou zodpovědné za
určení, zda tato norma zkoušky odolnosti je aplikována, či nikoli, a pokud se použije, jsou odpovědné
za stanovení vhodné úrovně zkoušky a za funkční kritéria. TC 77 a její subkomise jsou připraveny
spolupracovat s komisemi výrobků při vyhodnocování hodnoty konkrétních zkoušek odolnosti
a úrovní zkoušek pro své výrobky.

Tato norma definuje:

–    zkušební napětí a vlny proudu;

–    rozsah zkušebních úrovní;

–    zkušební zařízení;

–    zkušební sestavy;

–    zkušební postupy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


