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Předmluva

Text dokumentu 106/129/FDIS, budoucí vydání 1 IEC 62311, vypracovaný v technické komisi IEC TC
106 „Metody pro posuzování elektrických, magnetických a elektromagnetických polí působících na
lidský organizmus“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Návrh změny vypracovaný v technické komisi CENELEC TC 106X „Vliv elektromagnetického pole na
životní prostředí člověka“ byl předložen k jednotnému schvalovacímu postupu.

Sloučený text IEC 62311:2007 a návrh změny prAA byl schválen CENELEC jako EN 62311 dne 2007-
12-04.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50392:2004.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-01-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-01-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62311:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými
společnými modifikacemi.
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1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato mezinárodní norma se týká elektronických a elektrických zařízení, pro které neplatí žádná určená
produktová norma nebo norma skupiny výrobků týkající se vystavení člověka elektromagnetickým
polím.

Kmitočtový rozsah pokrývá 0 Hz až 300 GHz.

Předmětem této kmenové normy je poskytnutí metod a kritérií k hodnocení takových zařízení
vzhledem k základním omezením nebo referenčním úrovním o vystavení veřejnosti týkající se
elektrických, magnetických a elektro-
magnetických polí a indukovaných a dotykových proudů.

POZNÁMKA Tato norma je zamýšlena k pokrytí jak úmyslných tak i neúmyslných zářičů. Jestliže je
zařízení ve shodě s požadavky jiné relevantní normy, např. EN 50371 zahrnující nízkovýkonová
zařízení, pak požadavky této normy (IEC 62311) jsou považovány za splněné a aplikace této normy na
toto zařízení není nutná. Viz také kapitola 7.2.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


