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KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 
 

Jednym z obowiązków producentów lub dystrybutorów, który musi spełnić jeżeli ma zamiar wprowadzić produkt do obrotu w UE 
jest udowodnienie, że działania urządzenia nie powodują nadmiernego zakłócenia elektromagnetycznego innych urządzeń i 
jednocześnie są odporne na zakłócenia w przypadku używania w zwykłym środowisku elektromagnetycznej kompatybilności. 

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNĄ PRODUKTU MUSI PRODUCENT LUB IMPORTER OTESTOWAĆ I 

DEKLAROWAĆ W DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE 

Udowodnić, że dany produkt nie przekracza określonych wartości granicznych emisji zakłóceń radiowych i jego odporność na 
zakłócenia w środowisku elektromagnetycznym jest wystarczająca, możliwe jest praktycznie tylko za pomocą pomiaru. 

 

POMIAR EMISJI ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH      POMIAR EMISJI ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH 

 poziom napięć zakłócających na zaciskach w paśmie   
częstotliwości 148,5 kHz - 30 MHz; 

 poziom mocy wypromieniowanej w paśmie 
częstotliwości 30-300 MHz; 

 emisja prądów harmonicznych. 

 poziom szerokopasmowych pól zakłócających w zakresie 
częstotliwości od 30 do 1000 MHz; 

 poziom pól zakłócających wąskopasmowych w zakresie 
częstotliwości od 30 do 1000 MHz. 

 

POMIAR ODPORNOŚCI NA ZAKŁÓCENIA  

ELEKTROMAGNETYCZNE (według EN 61000 ), 

 Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne szybko przemijające - 
grupa impulsów; 

 Odporność na uderzenia impulsem elektromagnetycznym; 
 Odporność na wyładowania elektrostatyczne; 
 Odporność na obniżenie napięcia i przerwy w napięciu. 

 

WYKAZUJĄC ZGODNOŚĆ W DZIEDZINIE PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI  

Na podstawie identyfikacji konstrukcji produktu, wymagań przepisów technicznych oraz norm stanowimy indywidualnie testy dla 
konkretnego produktu, które są niezbędne do wykazania spełnienia podstawowych wymogów dyrektywy 2014/30 / UE. W 
oparciu o swoje doświadczenie, najnowocześniejszy sprzęt techniczny i współprace z innymi organizacjami, świadczącymi usługi 
w podobnym zakresie czynności, świadczymy usługi EMC reprezentowane przez wyżej wymienione testy. 

 
 

 

Odpowiednia kombinacja tych testów można sprawdzić 
właściwości kompatybilności elektromagnetycznej dla 
prawie wszystkich produktów zasilanych z sieci niskiego 
napięcia (230/400 V, 50 Hz) lub baterii, ale także w 
pojazdach i maszynach napędzanych przez silnik 
spalinowy itp. Jedynym rodzajem produktów, które nie 
testujemy są końcowe urządzenia telekomunikacyjne. 
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