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1 Κατηγορίες εκποµπής παρεµβολών 
1.1 Τοµέας εφαρµογής

Το πρότυπο προϊόντων ΗΜΣ EN 61800-3 (Ηλεκτροκινητήρες µε δυνατότητα µεταβολής
στροφών, µέρος 3:  Απαιτήσεις ΗΜΣ συµπεριλαµβανοµένων ειδικών µεθόδων ελέγχου)
καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) για
ηλεκτροκινητήρες (PDS - Power Drive Systems). Ισχύει για τα συστήµατα
ηλεκτροκινητήρων που χρησιµοποιούνται σε κατοικίσιµες, εµπορικές και βιοµηχανικές
περιοχές.
Το πρότυπο διακρίνει τέσσερις κατηγορίες (C1 ... C4) συστηµάτων κίνησης σε σχέση µε
τις εκποµπές παρεµβολών.

Τα συστήµατα κινητήρων της SEW-EURODRIVE ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διάφορα µέτρα ΗΜΣ. Λεπτοµέριες καθώς και
αναλυτικές υποδείξεις σχετικά µε µία εγκατάσταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (ΗΜΣ) θα βρείτε στα αντίστοιχα εγχειρίδα των
συσκευών.

1.2 Υποδείξεις για τη µελέτη έργου
Η κατηγορία C1 σύµφωνα µε το EN 61800-3 αντιστοιχεί στην κατηγορία οριακών τιµών
B σύµφωνα µε το EN 55011, οι κατηγορίες C2 ή C3 σύµφωνα µε το EN 61800-3
αντιστοιχούν στην κατηγορία οριακών τιµών A σύµφωνα µε το EN 55011. Η κατηγορία
C4 ισχύει µόνο για σε βιοµηχανικά δίκτυα µεγαλύτερα των AC 1000 V και µεγαλύτερα
των AC 400 A.

Για συστήµατα κινητήρων που δεν τηρούν την κατηγορία C1, το πρότυπο EN 61800-3
απαιτεί την παρακάτω επισήµανση:

Για συστήµατα κινητήρων που δεν τηρούν τις κατηγορίες C1 ή C2, το πρότυπο
EN 61800-3 απαιτεί επιπλέον την παρακάτω επισήµανση:

Προειδοποίηση!
Σε µία κατοικίσιµη περιοχή αυτό το προϊόν µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές υψηλών
συχνοτήτων, που απαιτούν τη λήψη µέτρων καταστολής.

Προειδοποίηση!
Αυτό το σύστηµα κινητήρα δεν προορίζεται για χρήση σε ένα δηµόσιο δίκτυο χαµηλής
τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κατοικίσιµες περιοχές.
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους 
που σκέπτονται 
γρήγορα και 
αναπτύσσουν το 
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης 
και συστήµατα ελέγχου 
που βελτιώνουν 
αυτόµατα την 
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς 
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συµβιβασµούς, ώστε η 
καθηµερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσµια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες 
που προσφέρουν σήµερα 
λύσεις για προβλήµατα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ηµέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθµίσεις 
λογισµικού.
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