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1 Støyemisjonskategorier 
1.1 Bruksområde

EMC-produktstandard EN 61800-3 (Elektriske driver med regulerbart turtall, del 3:
EMC-krav, inkl. spesielle kontrollmetoder) fastsetter kravene til elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) for drivsystemer (PDS - Power Drive Systems). Den gjelder for
drivsystemer som brukes i bolig-, næringslivs- og industrisektoren.
Standarden skiller mellom fire kategorier med henblikk på drivsystemers støyemisjoner
(C1 ... C4).

Drivsystemene fra SEW-EURODRIVE kan brukes med ulike EMC-tiltak, avhengig av
driftsomgivelsene. Du finner detaljert informasjon om dette og flere utførlige opplys-
ninger om EMC-godkjent installasjon i dokumentasjonen for den aktuelle enhet.

1.2 Merknader om prosjektering
Kategori C1 iht. EN 61800-3 svarer til grenseverdiklasse B iht. EN 55011, kategori C2
eller C3 iht. EN 61800-3 svarer til grenseverdiklasse A iht. EN 55011. Kategori C4
gjelder bare i industrinett som er større enn AC 1000 V og større enn AC 400 A.

For drivsystemer som ikke overholder kategori C1, krever EN 61800-3 følgende
merknad:

For drivsystemer som ikke overholder kategori C1 eller C2, krever EN 61800-3 i tillegg
følgende merknad:

ADVARSEL!
I boligomgivelser kan dette produktet forårsake høyfrekvente forstyrrelser som krever
radiostøydempende tiltak.

ADVARSEL!
Dette drivsystemet er ikke beregnet på bruk i offentlige lavspenningsnett som forsyner
boligområder.
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Hvordan beveger man verden

Ved å samarbeide med
mennesker som
tenker raskt og riktig.

Med en service som er
innen rekkekvidde
verden over.

Med drifter og styringer
som automatisk
forbedrer prosessene.

Med en omfattende
"know-how" i vår tids
viktigste bransjer.

Med kompromissløs
kvalitet som med sin 
høye standard forenkler
det daglige arbeidet.

Med en global tilstede-
værelse for raske og
overbevisende løsninger.

Med innovative ideer
som allerede i morgen
gir løsninger for i over-
morgen.

Ved å være på Internett
med 24 timers tilgang til
informasjon og software
oppdateringer.
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