
Elektromágneses zavartűrés 

A készülék alkalmas az alábbiakban meghatározott elektromágneses 

környezetben való használatra. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának 

kell biztosítania, hogy a termék ilyen körülmények között működjön. 

Zavartűrési 

vizsgálat 

IEC601-1-2 

vizsgálati szint 

Megfelelőségi 

szint 

Elektromágneses 

környezet 

Elektrosztatikus 

kisülés (ESD) 

IEC 61000-4-2 

+/- 6KV 

érintkezési 

+/- 8 KV 

levegőátütési 

+/- 8 KV levegő 

Fa, beton vagy 

kerámia 

padlóburkolat 

szükséges; 

amennyiben a padlót 

szintetikus anyaggal 

fedték le, akkor a 

relatív 

nedvességtartalomnak 

legalább 30 

százaléknak kell 

lennie. 

Gyors villamos 

tranziens/burst 

IEC 61000-4-4 

+/- 2KV a 

tápellátó vezetéken 

+/- 1KV a 

bemeneti/kimeneti 

vezetékeken 

Nem alkalmazható 

A hálózat 

energiaminősége 

egyezzen meg a 

szokásos 

kereskedelmi vagy 

kórházi 

környezetével. 

Lökőhullám 

(Surge) 

IEC 61000-4-5 

+/- 1KV 

differenciál 

módusú 

+/- 2KV közös 

módusú 

Nem alkalmazható 

A hálózat 

energiaminősége 

egyezzen meg a 

szokásos 

kereskedelmi vagy 

kórházi 

környezetével. 

 

 

Zavartűrési 

vizsgálat 

IEC601-1-2 

vizsgálati szint 

Megfelelőségi 

szint 

Elektromágneses 

környezet 

Feszültségletörések, 

rövid feszültség-

kimaradások és 

feszültségingadozások 

a bemeneti tápellátó 

vezetéken 

IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95% 

feszültségletörés 

az UT-hez 

képest) 0.5 

periódusig 

40% UT (60% 

feszültségletörés 

az UT-hez 

képest) 5 

periódusig 

70% UT (30% 

feszültségletörés 

az UT-hez 

képest) 25 

periódusig 

<5% UT (>95% 

feszültségletörés 

az UT-hez 

képest) 5 sec-ig 

Nem 

alkalmazható 

A hálózat 

energiaminősége 

egyezzen meg a 

szokásos 

kereskedelmi vagy 

kórházi 

környezetével. Ha 

a készülékek 

használója igényli 

a folyamatos 

működést 

feszültség 

kimaradás esetén, 

akkor ajánlott az 

készülékek 

szünetmentes 

tápegységről vagy 

akkumulátorról 

való táplálása. 

Hálózati frekvenciájú 

(50/60Hz) mágneses 

tér 

IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 

Hálózati 

frekvenciájú 

mágneses tér 

szintje egyezzen 

meg a szokásos 

kereskedelmi vagy 

kórházi környezet 

jellemző helyén 

előforduló 

szintjével. 

Megjegyzés: UT a hálózati váltakozó feszültség a vizsgálati szint alkalmazása 

előtt. 

 



 

Zavartűrési 

vizsgálat 

IEC60601 

vizsgálati 

szint 

Megfelelőségi 

szint 
Elektromágneses környezet 

Vezetett RF  

IEC 6100-

4-6 

3V eff          

150KHz-

80MHz 

Nem 

alkalmazható 

Hordozható és mobil RF távközlési 

berendezéseket, beleértve a hozzájuk 

tartozó kábeleket is, csak az 

adófrekvenciájától függő képlettel 

meghatározott védőtávolságon belül 

szabad használni. 

Ajánlott védőtávolság: 

d=(3,5/V1) √P 

Sugárzott 

RF 

 

IEC 61000-

4-3 

3V/m 

80MHz-

2,5GHz 

3V/m 

d=(3,5/3V/m) √P; 

(80MHz-800MHz) 

d=(7/3V/m) √P; 

(800MHz-2,5GHz) 

ahol: 

P az adó gyártója által megadott 

legnagyobb kimeneti adóteljesítmény (W) 

d az ajánlott védő távolság (m) 

 

1. megjegyzés: 80MHz vagy 800 Mhz esetén a nagyobb (felső) 
frekvenciatartományt  
kell alkalmazni 

2. megjegyzés: Ezek csupán irányelvek. Az aktuális feltételek eltérőek 
lehetnek. 

Ajánlott védőtávolság 
A készülék olyan elektromágneses környezetben való használatra készült, 
amelyben az RF zavarások  
ellenőrzés alatt állnak. A készülék vásárlója vagy felhasználója elősegítheti az 
elektromágneses  
befolyásolás megakadályozását a hordozható  és mobil RF távközlési 
berendezések (adók) és  
a készülék közötti, a távközlési berendezés legnagyobb kimeneti 
teljesítményétől függő legkisebb,  
az alábbiak szerint számítható védőtávolság meghatározásával. 

 

     Az adó frekvenciájától függő védőtávolság (m) 

Az adó megadott 
legnagyobb 

kimeneti 
teljesítménye (W) 

150KHz-
80MHz 

d=(3,5/V1)√P 

80MHz-
800MHz 

d=(3,5/E1)√P 

800MHz-2,5GHz 
d=(7/E1)√P 

0,01 
Nem 

alkalmazható 
0,12 0,23 

0,1 
Nem 

alkalmazható 
0,38 0,73 

1 
Nem 

alkalmazható 
1,2 2,3 

10 
Nem 

alkalmazható 
3,8 7,3 

100 
Nem 

alkalmazható 
12 23 

A táblázatban nem szereplő legnagyobb kimeneti teljesítménnyel rendelkező adók 

esetén a méterben (m) kifejezett d ajánlott védőtávolságot az adó frekvenciájától 

függő egyenlet felhasználásával lehet meghatározni, ahol P az adó gyártója által 

megadott legnagyobb kimeneti adóteljesítmény Watt-ban (W). 

1. megjegyzés: 80MHz és 800MHz esetén a nagyobb (felső) 
frekvenciatartományt kell alkalmazni. 

2. megjegyzés: Ezek csupán irányelvek. Az aktuális feltételek eltérőek 
lehetnek. 

Definíciók 

A definíciók a Laplace Instuments honlapjáról letöltött szabványmagyarázatok 

alapján: CISPR 11 készülékek: Minden ipari, tudományos célú és Orvosi (ISM) 

készüléknek meg kell felelni a CISPR 11 szabvány elektromágneses 

zavarkibocsátási előírásainak. 

1. csoport (Group 1) ISM készülékek: Minden ISM készülék, amely szándékoltan 
csak a készülék saját belső működéséhez szükséges RF jeleket kelt. 
2. csoport (Group 2) ISM készülék: Minden ISM készülék, amely RF jeleket állít 
elő fémek elektromágneses besugárzással való kezelése vagy szikraforgácsolás 
céljából. 
A osztályú (Class A) készülék: minden készülék, kivéve az otthoni használatra 
szánt, kisfeszültségű villamos hálózatra közvetlenül csatlakozó készülékeket. 
B osztályú (Class B) készülékek: otthoni használatra szánt, kisfeszültségű villamos 
hálózatra közvetlenül csatlakozó készülékek. 

 


