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1 EMU emisyonu kategorileri 
1.1 Uygulama alanı

Tahrik sistemleri (PDS - Power Drive Systems) için elektromanyeytik uyumluluk (EMU)
koşulları EMU ürün normu EN 61800-3 (Devir Sayısı Değiştirilebilen Elektrikli Tahrikler,
Bölüm 3:  EMU Talepleri ve Özel Test İşlemleri) tarafından belirlenir. Bu norm
konutlarda, ticarette ve endüstride kullanılan tahrik sistemleri için geçerlidir.
Bu normda EMU emisyonları dört kategoriye ayrılır (C1 ... C4).

SEW-EURODRIVE tahrik sistemlerine kullanıldıkları ortama bağlı olarak farklı EMU
önlemleri uygulanabilir. Bu konudaki ayrıntılar ve EMU'ya uygun montaj ile ilgili geniş
açıklamalar ilgili cihazın dokümanlarından alınabilir.

1.2 Projelendirmede yapılması gerekenler
EN 61800-3 uyarınca C1 kategorisi EN 55011 tarafından öngörülen Sınır Değer
Sınıfı B'ye, C2 veya C3 EN 55011 tarafından ön görülen Sınır Değer Sınıfı A'ya eşittir.
C4 kategorisi sadece AC 1000 V ve AC 400 A'dan daha büyük olan endüstriyel
şebekeler için geçerlidir.

Kategori C1'e uygun olmayan tahrik sistemleri için EN 61800-3 tarafından aşağıdaki
uyarı talep edilmektedir:

Kategori C1 veya C2'ye uygun olmayan tahrik sistemleri için EN 61800-3 tarafından
ayrıca aşağıdaki uyarı talep edilmektedir:

UYARI!
Bu cihaz yaşam alanlarında yüksek frekanslı girişimlere sebep olabilir. Bu durumlarda
girişim önleme tedbirleri alınmalıdır.

UYARI!
Bu tahrik sistemi yaşam alanlarını besleyen kamuya ait düşük gerilim şebekelerinde
kullanılamaz.
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Dünya nasıl hareket ettirilir?

Hızlı düşünen 
ve sizinle 
birlikte geleceği 
şekillendiren 
insanlarla.

Tüm dünyada 
size daima yakın 
olan bir servis 
ağı ile.

Çalışma kapasitenizi 
otomatik olarak 
geliştiren sürücüler ve 
kontrol üniteleri ile.

Günümüzün en 
önemli endüstri 
dallarında kapsamlı 
bir bilgi birikimi ile.

Günlük çalışmaları 
kolaylaştıran yüksek 
standartlarda, ödün 
vermeyen bir kalite ile.

Her yerde. 
Hızlı ve inandırıcı 
çözümler için global 
bir görünüşle.

Bugünden yarın 
için çözümler 
sunan yenilikçi 
fikirlerle.

24 saat bilgi ve 
yazılım erişimi 
sunan bir İnternet 
hizmeti ile.
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