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Text dokumentu 65A/628/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61326-1, vypracovaný subkomisí
IEC/SC 65A Systémová hlediska, technické komise IEC/TC 65 Měření, řízení a automatizace
průmyslových procesů, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC
jako EN 61326-1:2013.

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) 2013-07-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-08-14

Tento dokument nahrazuje EN 61326-1:2006.

EN 61326-1:2013 zahrnuje následující¨podstatné technické změny proti EN 61326-1:2006:

byly přezkoumány úrovně pro zkoušky odolnosti a provozní kritéria;●

požadavky pro přenosná zařízení pro zkoušky a měření byly vyjasněny●

byl zlepšen popis elektromagnetického prostředí.●

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

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic(e) ES.

Pro vztah se směrnicí (směrnicemi) ES viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61326-1:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Přístroje a zařízení, která jsou předmětem této normy, se mohou často používat na různých místech
světa a měly by pracovat v širokém rozsahu podmínek okolního prostředí.

Omezení nežádoucích elektromagnetických emisí zajišťuje, aby žádné jiné zařízení poblíž
instalovaného, nebylo nepřiměřeně ovlivňováno uvažovaným zařízením. Meze jsou víceméně
stanoveny publikacemi IEC a Mezinárodním zvláštním výborem pro rádiové rušení (CISPR) a jsou proto
z těchto publikací převzaty.

Zařízení však musí pracovat bez nepřiměřeného zhoršení vlastností v typickém elektromagnetickém
prostředí, pro něž je určeno. Z tohoto pohledu specifikuje norma tři různé typy elektromagnetického
prostředí a úrovně odolnosti. Podrobnější informace o vydáních vztahujících se
k elektromagnetickému prostředí jsou uvedeny v IEC 61000-2-5. Zvláštní riziko zahrnující na příklad
blízké nebo přímé údery blesku, přerušení obvodu nebo mimořádné elektromagnetické záření
v blízkosti, nejsou zahrnuty do této normy.

Složité elektrické a/nebo elektronické systémy by měly vyžadovat plánování EMC ve všech fázích
jejich návrhu a instalace a měly by brát v úvahu elektromagnetické prostředí, jakékoliv speciální
požadavky a závažnost poruch.

Tato část IEC 61326 specifikuje požadavky na EMC, které jsou všeobecně použitelné na všechna
zařízení v rozsahu této normy. Pro určité typy zařízení budou tyto požadavky doplněny nebo
modifikovány zvláštními požadavky z jedné nebo více částí řady IEC 61326-2. Ty by se měly používat
spolu s požadavky IEC 61326-1.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61326 specifikuje požadavky na odolnost a emise týkající se elektromagnetické
kompatibility (EMC) pro elektrická zařízení napájená ze sítě nebo baterie s napětím menším než AC
1 000 V nebo DC 1 500 V nebo z měřených obvodů. Tato část zahrnuje zařízení určené pro
profesionální, průmyslové procesy, průmyslovou výrobu a účely výuky. Zahrnuje zařízení a výpočetní
zařízení pro

měření a zkoušení;●

řízení;●

laboratorní použití;●

příslušenství určené pro používání s výše uvedeným (jako je zařízení pracující se vzorky), určené pro používání●

v průmyslových a neprůmyslových lokalitách.

Výpočetní zařízení a sestavy a podobná zařízení v rozsahu zařízení informační technologie (ITE)
a vyhovující použitelným normám ITC EMC může být použito v systémech v rozsahu této části
IEC 61326 bez doplňkových zkoušek, je-li vhodné pro zamýšlené elektromagnetické prostředí.

Obecně se uvažuje, že tato zařízení mají přednost před odpovídajícími generickými normami EMC.

Tato norma zahrnuje následující zařízení:



elektrická měřicí a zkušební zařízenía.

To jsou zařízení, která elektrickými prostředky měří, indikují nebo zaznamenávají jednu nebo více
elektrických nebo neelektrických veličin, ale také zařízení, která nejsou určena pro měření, jako
jsou signální generátory, měřicí standardy, výkonové napáječe a měniče.

elektrická řídicí zařízeníb.

To jsou zařízení, která řídí jednu nebo více výstupních veličin specifických hodnot přičemž je každá
hodnota určena manuálním nastavením, místním nebo dálkovým programováním nebo pomocí
jedné nebo více vstupních proměnných. To zahrnuje průmyslové měřicí procesy a řídicí zařízení
(IPMC), které sestává ze zařízení jako jsou:

jednotky řízení procesů a regulátory;●

programovatelné řídicí jednotky;●

napájecí jednotky pro zařízení a systémy (centralizované nebo jednoúčelové);●

analogové/digitální indikátory a zapisovače;●

přístrojové vybavení;●

snímače, polohovadla, inteligentní aktuátory atd.●

elektrická laboratorní zařízeníc.

To je zařízení, která měří, indikují, monitorují nebo analyzují látky nebo jsou použita pro přípravu
materiálů a zahrnují zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD). Toto zařízení může být také použito
v jiných než laboratorních oblastech, např. doma v zařízeních s autotestem (IVD).

Zařízení v rámci této normy může pracovat v různých elektromagnetických prostředích v závislosti na
tom, zda jsou aplikovatelné požadavcích na elektromagnetické prostředí a požadavky na zkoušky
odolnosti.

Tato norma uvažuje tři typy elektromagnetického prostředí:

základní elektromagnetické prostředí;●

průmyslové elektromagnetické prostředí;●

řízené elektromagnetické prostředí.●

Odpovídající požadavky na zkoušky odolnosti popisuje kapitola 6.

Jako požadavky na emise musí být zařízení klasifikováno ve třídě A nebo třídě B, jako požadavky
a postupy CISPR 11. Odpovídající požadavky na emise jsou popsány v kapitole 7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


