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Předmluva

Text dokumentu 29/737/FDIS, budoucí třetí vydání IEC 60118-13, vypracovaný v technické komisi TC
29 Elektroakustika byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako
EN 60118-13 dne 2011-05-16.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60118-13:2005.

EN 60118-13:2011 zavádí nový soubor požadavků pro použití sluchadel s mobilními telefony.

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) 2012-02-16
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-05-16

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu, a pokrývá základní požadavky směrnice ES
o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS). Viz příloha ZZ.

Přílohy ZA a ZZ doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60118-13:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Tato norma uvádí specifikace požadavků EMC na sluchadla.

Sluchadla se skládají v podstatě z mikrofonu, zesilovače, indukční snímací cívky a malého sluchátka
(sluchátka). V případě sluchadel umístěných za uchem (BTE) se zvuk obvykle zavádí do zvukovodu
pomocí individuálně zhotovené ušní tvarovky (ušní vložky). Sluchadla vkládaná do ucha (ITE) mají
aktivní obvody umístěné ve zvukovodu.

Jako napájecí zdroj se obvykle používá malá baterie. U některých sluchadel může určitá nastavení
ovládacích prvků sluchadla provádět uživatel, v některých případech je to pomocí dálkového ovládání.

Tato norma se zabývá pouze odolností sluchadel, neboť na základě zkušeností bylo prokázáno, že
sluchadla neemitují elektromagnetické signály v rozsahu, ve kterém mohou rušit jiná zařízení.
V současnosti není známo, že by takové jevy EMC, jako jsou vysokofrekvenční emise nebo
elektrostatické výboje, představovaly ve spojitosti se sluchadly významný problém, a proto se norma
jimi nezabývá. Ty mají být uváženy na základě nových znalostí v souvislosti s budoucími revizemi
a rozšířeními této normy. Sluchadla, která obsahují vysokofrekvenční vysílací zařízení, jsou pokryta
touto normou z hlediska odolnosti, avšak nejsou pokryta vysokofrekvenční vysílací zařízení. Za
potenciální zdroje rušení sluchadel byla na základě zkušeností v souvislosti s používáním sluchadel



nedávno detekována digitální bezdrátová zařízení, jako jsou bezdrátové telefony DECT a mobilní
telefony sítě GSM. Rušení sluchadel závisí na výkonu vyzařovaném bezdrátovým telefonem, jakož i na
odolnosti sluchadla. Provozní kritéria uvedená v této normě nebudou uživatelům sluchadla zajišťovat
úplnou ochranu před rušením a šumem vlivem bezdrátových telefonů, avšak ve většině aplikací zajistí
podmínky k vhodnému použití. Pokud to bude možné, uživatel sluchadla vyhledá při praktickém
použití bezdrátového telefonu polohu na uchu, která poskytne minimální nebo vůbec žádné rušení
sluchadla.

Sluchadla jsou zařízení napájená z baterií a proto rušení vztahující se ke střídavým nebo
stejnosměrným napájecím vstupům nejsou důležitá a tudíž se v této normě neuvažují.

Předmětem této normy nejsou sluchadla, která nemají akustický výstup, např. kochleární implantáty
nebo sluchadla s výstupem na kostní vibrátor.

V některých případech se sluchadla připojují pomocí kabelu k jiným zařízením, tato norma se však
netýká běžných přechodových režimů a režimů s proudovým nárazem u takových spojení kabelem.

Na základě zkušeností a ve spojitosti s používáním sluchadel se mezi podstatné zdroje rušení
sluchadel řadí vyzařovaná nízkofrekvenční magnetická pole, která mohou vzájemně působit na
snímací cívku zabudovanou na vstupu některých sluchadel. Poněvadž vstupní snímací cívka je
záměrnou součástí některých sluchadel a tudíž sluchadlo musí mít určitou citlivost na nízkofrekvenční
magnetická pole, není důležité specifikovat odolnost vůči rušivým nízkofrekvenčním magnetickým
polím. Aby se zabránilo nežádoucímu rušení šumem z nízkofrekvenčních magnetických polí,
doporučuje se uplatnit doporučení stanovená v IEC 60118-4 [1]1, která se týkají specifikací pro
soustavy indukčních smyček.

S ohledem na vyzařovaná vysokofrekvenční elektromagnetická pole, jejichž původem jsou taková
vysokofrekvenční bezdrátová zařízení, jako jsou systémy digitálních mobilních telefonů, se norma
zabývá jen zdroji rušení, o kterých je v současnosti známo, že v souvislosti se sluchadly představují
problém. Odkazuje se na IEC 61000-4-3, která identifikuje za potenciální zdroje rušení digitální
radiotelefonní systémy pracující v kmitočtových rozsazích 0,8 GHz až 0,96 GHz a 1,4 GHz až 2,48 GHz.
V budoucích vydáních mohou být doplněny zkoušky pro další kmitočtová pásma, poněvadž ta se stále
častěji využívají. Sluchadla jsou používána ve všech prostředích, která jsou uvedena v IEC 61000-4-3.

Při určování odolnosti sluchadel byly uvažovány různé zkušební metody. Pokud se bezdrátový telefon
používá v blízkosti sluchadla, je sluchadlo ozařováno v blízké oblasti vysokofrekvenčního pole. Při
přípravě této normy však bylo při validaci výsledků zkoumání prokázáno, že je možné stanovit
korelaci mezi úrovní odolnosti naměřenou ve vzdáleném poli a úrovní odolnosti zjištěnou u reálného
sluchadla při použití v kombinaci s bezdrátovým digitálním zařízením. Využití zkoušky ve vzdáleném
poli ukázalo vysokou reprodukovatelnost a tato zkouška se považuje za dostatečnou k ověření
a vyjádření odolnosti sluchadel. Při konstrukci a vývoji sluchadel však může přinést cennou informaci
ozáření sluchadla v blízké oblasti pole (tj. při generování vysokofrekvenčního elektromagnetického
pole pomocí dipólové antény).

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60118 v principu pokrývá všechny podstatné jevy elektromagnetické kompatibility
(EMC) u sluchadel. V současnosti není známo, že by takové jevy EMC, jako jsou vysokofrekvenční
emise nebo elektrostatické výboje, představovaly ve spojitosti se sluchadly významný problém,
a proto se norma jimi nezabývá. Ty mají být uváženy na základě nových znalostí v souvislosti
s budoucími revizemi a rozšířeními této normy. Za jediný důležitý jev EMC ve vztahu k sluchadlům je
v současnosti identifikována odolnost sluchadel proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím,



jejichž původem jsou digitální bezdrátová zařízení pracující v kmitočtových rozsazích 0,8 GHz až 0,96
GHz a 1,4 GHz až 2,48 GHz. V budoucích vydáních této části IEC 60118 mohou být doplněny zkoušky
pro další kmitočtová pásma, poněvadž ta se stále častěji využívají. IEC 61000-4-3 tvoří základ pro
důležité zkoušky EMC, kterým mají být sluchadla podrobena. V této části IEC 60118 jsou popsány
metody měření a přijatelné úrovně.

Pro účely této části IEC 60118 jsou s ohledem na použití sluchadel definovány dvě třídy odolnosti
sluchadel (viz 3.1). „Kompatibilita blízko stojící osoby“ je definována jako situace, která zajišťuje
možnost použití sluchadla v prostředích, ve kterých jsou v blízkosti osoby vybavené sluchadlem
v provozu digitální bezdrátová zařízení. „Kompatibilita uživatele“ sluchadel bude zajišťovat
použitelnost sluchadla v případech, kdy osoba nosící sluchadlo přiloží digitální bezdrátové zařízení na
své ucho vybavené sluchadlem.

V této normě nejsou uvedeny metody měření sluchadel s neakustickými výstupy a sluchadel
spojených s jiným vybavením pomocí kabelů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


