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1 Rozsah platnosti

Tato část souboru CISPR 16 je koncipována jako základní norma, která stanoví metody měření
rušivých jevů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz a speciálně rušení šířeného vedením
v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz. Pro CDNE je kmitočtový rozsah 9 kHz až 300 MHz.

POZNÁMKA CISPR 16 je v souladu s IEC pokynem 107 základní normou pro použití komisemi IEC pro
výrobek. Jak je uvedeno v pokynu 107, výrobkové komise jsou zodpovědné za stanovení použitelnosti
normy EMC. CISPR a její subkomise jsou připraveny kooperovat s výrobkovými komisemi při
vyhodnocení hodnot konkrétních zkoušek EMC specifických výrobků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


