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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CENELEC TC 106X, Elektromagnetická pole
v životním prostředí člověka. Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu jako
navrhovaná změna a byl schválen CENELEC jako nové vydání dne 2010-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50383:2002.

Hlavní změny v porovnání s EN 50383:2002 jsou tyto (malé změny nejsou v seznamu uvedeny):

kmitočtový rozsah byl rozšířen, aby nyní pokrýval od 300 MHz do 6 GHz, předtím byl od 300 MHz do 3 GHz●

odkazy na EN 50361 byly aktualizovány, přičemž se nyní odkazuje na EN 62209-2:2010 a byly odstraněny●

odstavce, které jsou pokryty EN 62210-2
předchozí příloha A „Hranice mezi oblastmi pole“ byla nahrazena přílohou „Úvahy pro použití metody●

vzdáleného pole“.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN a CENELEC nesmí být činěny zodpovědnými za identifikování jakéhokoliv nebo



všech takových patentových práv.

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) 2011-06-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-06-01
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1 Rozsah platnosti

Tato základní norma platí pro rádiové základnové stanice a pevné koncové stanice bezdrátových
telekomunikačních sítí definované v kapitole 4, které pracují v kmitočtovém rozsahu od 110 MHz do
40 GHz.

Účelem normy je stanovit pro taková zařízení metodu pro hodnocení vzdáleností shody v souladu se
základními omezeními (přímo nebo nepřímo prostřednictvím shody s referenčními úrovněmi) při
vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


