
Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy

Kategorie emisji zakłóceń

(według EN 61800-3)

Informacja dla klienta
Wydanie 07/2007

11656743 / PL



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Informacja dla klienta – Kategorie emisji zakłóceń (według EN 61800-3) 3

1
Zakres zastosowania

Kategorie emisji zakłóceń

Informacja dla klienta – Kategorie emisji zakłóceń (według EN 61800-3) 3

1
Zakres zastosowania

Kategorie emisji zakłóceń

Informacja dla klienta

1 Kategorie emisji zakłóceń 

1.1 Zakres zastosowania

Norma produktowa EMV EN 61800-3 (Napędy ze zmienną prędkością obrotową,

część 3: Wymogi EMV wraz ze specjalnymi metodami kontroli) ustala wymagania

kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) dla układów napędowych (PDS - Power

Drive Systems). Dotyczy układów napędowych, które stosowane są na obszarach

mieszkalnych, handlowych i przemysłowych.

Norma rozróżnia w odniesieniu do emisji zakłóceń przez układy napędowe cztery

kategorie (C1 ... C4).

Układy napędowe SEW-EURODRIVE w zależności od otoczenia w jakim mają być

stosowane mogą być wykorzystywane z różnymi środkami w celu zapewnienia EMV.

Szczegóły na ten temat oraz dalsze obszerne wskazówki dotyczące instalacji

zapewniającej EMV znajdą Państwo każdorazowo w dokumentacji danego urządzenia.

1.2 Wskazówki dotyczące projektowania

Kategoria C1 według EN 61800-3 odpowiada klasie wartości granicznych B według

EN 55011, kategorie C2 lub C3 według EN 61800-3 odpowiadają klasie wartości

granicznych A według EN 55011. Kategoria C4 dotyczy tylko sieci przemysłowych

większych niż AC 1000 V i większych niż AC 400 A.

Dla układów napędowych, które nie spełniają kategorii C1, norma EN 61800-3 wymaga

następującej wskazówki:

Dla układów napędowych, które nie spełniają kategorii C1 lub C2, norma EN 61800-3

wymaga następującej wskazówki:

OSTRZEŻENIE!

W otoczeniu mieszkalnym ten produkt może powodować emisję zakłóceń o wysokich

częstotliwościach, które mogą wymagać zastosowania środków odkłócających.

OSTRZEŻENIE!

Ten układ napędowy nie jest przewidziany do użytku w publicznej sieci niskiego

napięcia, zasilającej obszary mieszkalne.
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Oto jak napędzamy świat

Ludzie myślący 

szybko, opracowujący 

razem z Tobą 

przyszłościowe 

rozwiązania.

Sieć serwisowa, 

która jest zawsze 

w zasięgu ręki – 

na całym świecie.

Napędy i urządzenia 

sterujące, 

automatycznie 

zwiększające 

wydajność pracy.

Rozległa wiedza 

o najważniejszych 

gałęziach dzisiejszego 

przemysłu.

Bezkompromisowa 

jakość, której wysokie 

standardy ułatwiają 

codzienną pracę.

Globalna prezencja – 

szybkie, przekonujące 

rozwiązania.

W każdym miejscu.

Globalna prezencja – 

szybkie, przekonujące 

rozwiązania.

W każdym miejscu.

Oferta internetowa przez 

24 godziny na dobę, 

dająca dostęp do 

informacji i uaktualnień 

oprogramowania.
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