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Národný predhovor  

Medzinárodnú normu IEC 61000-6-2 pripravila technická komisia IEC, TC 77 “Elektromagnetická kompa-
tibilita.” 

Toto tretie vydanie ruší a nahrádza druhé vydanie publikované r. YYYY. Toto vydanie predstavuje tech-
nickú revíziu. 

Vzhľadom na predchádzajúce vydanie toto vydanie obsahuje nasledujúce dôležité technické zmeny: 

a)  zlepšenie opisu prostredia; 

b) rozšírenie frekvenčného rozsahu pre skúšku vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa 
podľa IEC 61000-4-3; 

c) zmenené skúšobné úrovne pre špecifické frekvencie pri skúške vysokofrekvenčného elektro-
magnetického poľa podľa IEC 61000-4-3; 

d) zmenu opakovacej frekvencie pri skúške odolnosti proti rýchlym prechodným javom podľa 
IEC 61000-4-4; 

e)  zavedenie požiadaviek podľa IEC 61000-4-34; 

f)  revíziu skúšobných úrovní; 

g)  úvahu o neistote merania; 

h)  pridanie prílohy A. 

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z IEC, © YYYY IEC, ref. č. 
IEC 61000-6-2: YYYY. 

Normatívne referenčné dokumenty 

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), 
použije sa príslušná EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk. 

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov:  

Medzinárodná norma Európska norma STN Triediaci znak 

IEC 60050-161  STN IEC 60050-161 33 0050 

IEC 61000-4-2: YYYY EN 61000-4-2: YYYY STN EN 61000-4-2: YYYY 33 3432 

IEC 61000-4-3: YYYY EN 61000-4-3: YYYY STN EN 61000-4-3: YYYY 33 3432 
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Názvy normatívnych dokumentov prevzatých do STN: 

STN IEC 60050-161 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita 

STN EN 61000-4-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Metódy skúšania a merania. Skúš-
ka odolnosti proti elektrostatickému výboju 

STN EN 61000-4-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Metódy skúšania a merania. Skúš-
ka odolnosti proti vyžarovanému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu 

STN EN 61000-4-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Metódy skúšania a merania. Skúš-
ka odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: Meno spracovateľa prekladu normy, sídlo 

Technická komisia: označenie a názov  
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Túto európsku normu schválil CENELEC 14. 9. YYYY. Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné 
predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za ktorých sa tejto európskej norme bez 
akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.  

Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požia-
danie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CENELEC. 

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia 
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CENELEC v preklade do národné-
ho jazyka a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako 
majú oficiálne verzie.  

Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitéty Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Es-
tónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, 
Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severné-
ho Macedónska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, 
Talianska a Turecka. 
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prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CENELEC. 

Ref. č. EN 61000-6-2: YYYY SK 



STN EN IEC 61000-6-2: YYYY 

6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

Európsky predhovor 

Text dokumentu 77/521/FDIS, predstavujúci budúce tretie vydanie IEC 61000-6-2, ktorý pripravila tech-
nická komisia IEC/TC 77 „Elektromagnetická kompatibilita“, bol predložený na paralelné hlasovanie 
a CENELEC ho schválil ako EN IEC 61000-6-2: YYYY. 

Určili sa nasledujúce termíny: 

–  posledný termín, do ktorého sa musí EN prevziať na národnej úrovni  
vydaním identickej národnej normy alebo oznámením  

 
(dop) 22. 8. YYYY 

–  posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú  
v rozpore s EN  

 
(dow) 22. 2. YYYY 

Tento dokument nahrádza EN 61000-6-2: YYYY. 

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. 
CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv. 

Tento dokument bol pripravený na základe mandátu, ktorý organizácii CENELEC udelili Európska kom i-
sia a Európske združenie voľného obchodu, a podporuje základné požiadavky smernice (smerníc) EÚ. 

Informácie o vzťahu k smernici (smerniciam) EÚ sú v informatívnej prílohe ZZ, ktorá je integrálnou súčas-
ťou tohto dokumentu. 

Oznámenie o schválení 

Text medzinárodnej normy IEC 61000-6-2: YYYY schválil CENELEC bez akýchkoľvek modifikácií ako eu-
rópsku normu. 

V oficiálnej verzii sa k normám uvedeným v literatúre doplnili tieto poznámky: 

 

IEC 61000-4-12 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN 61000-4-12 

IEC 61000-4-31 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN 61000-4-31 

CISPR 11: 2009 POZNÁMKA. – Harmonizovaná ako EN55011: 2009 (upravené). 
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Úvod 

Norma IEC 61000 sa vydáva v samostatných častiach s touto štruktúrou: 

Časť 1: Všeobecne 

Všeobecné úvahy (úvod, základné princípy) 

Definície, terminológia 

Časť 2: Prostredie 

Opis prostredia 

Klasifikácia prostredia 

Kompatibilitné úrovne 

Časť 3: Medze 

Medze vyžarovania 

Medze odolnosti (ak za ne nezodpovedajú výrobkové komisie) 

Časť 4: Metódy skúšania a merania 

Metódy merania 

Metódy skúšania 

Časť 5: Pokyny na inštaláciu a zmierňovanie vplyvov 

Pokyny na inštaláciu 

Metódy a prostriedky zmierňovania vplyvov 

Časť 6: Všeobecné normy 

Časť 9: Rôzne 

Každá časť sa ďalej delí na niekoľko oddielov, ktoré sa vydávajú buď ako medzinárodné normy, buď ako 
technické špecifikácie, alebo technické správy. Niektoré z nich už boli vydané ako oddiely; ostatné budú 
vydané s číslom časti, za ktorým nasleduje spojovník a druhé číslo označujúce ďalšie členenie (príklad: 
IEC 61000-6-1). 

1    Predmet normy  

Táto časť normy IEC 61000 o požiadavkách na odolnosť z hľadiska EMC platí na elektrické a elektronic-
ké zariadenia, ktoré sú určené na použitie v priemyselných prostrediach opísaných v ďalšom texte. Vzťa-
huje sa na požiadavky na odolnosť vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 400 GHz. Skúšky sa nemusia vy-
konávať pri frekvenciách, na ktoré nie sú stanovené požiadavky. 

Táto všeobecná norma na odolnosť z hľadiska EMC sa použije, ak na výrobok alebo skupinu príbuzných 
výrobkov neexistuje príslušná predmetová norma EMC na odolnosť.  

Táto norma sa vzťahuje na elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sú určené na prevádzku v priemy-
selných prostrediach definovaných v 3.7, vnútorných aj vonkajších. 

Táto norma platí aj na zariadenia určené na priame pripojenie k jednosmernej rozvodnej sieti alebo ktoré 
sú prevádzkované z batérií a plánované na použitie v priemyselných prostrediach. 

Táto norma stanovuje požiadavky na skúšky odolnosti na zariadenia, ktoré sú špecifikované v predmete 
normy, vo vzťahu k rušeniam spojitého charakteru a charakteru prechodných javov šíreným vedením 
a vyžarovaním, vrátane elektrostatických výbojov. 

Požiadavky na odolnosť sa zvolili tak, aby sa zabezpečila primeraná úroveň odolnosti zariadení prevádz-
kovaných v priemyselných oblastiach. Tieto úrovne však nezahŕňajú extrémne prípady, ktoré sa môžu 
vyskytnúť na ktoromkoľvek mieste, no s mimoriadne nízkou pravdepodobnosťou výskytu. Táto norma ne-
zahŕňa so zámerom skúšania všetky rušivé javy, ale iba tie, ktoré sa považujú za relevantné pre zaria-
denia, na ktoré sa norma vzťahuje. Tieto skúšobné požiadavky predstavujú základné požiadavky na odol-
nosť z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Sú špecifikované pre každý uvažovaný port. 
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POZNÁMKA 1. – Informácie o iných rušivých javoch sú uvedené v IEC 61000-4-1. 

POZNÁMKA 2. – Táto norma sa nezaoberá bezpečnosťou zariadení. 

POZNÁMKA 3. – V osobitných prípadoch môžu nastať situácie, keď úrovne rušenia môžu prekročiť skúšobné úrovne špeci-
fikované v tejto norme, napríklad ak je zariadenie inštalované blízko priemyselných, vedeckých a zdravotníckych zariadení 
definovaných v CISPR 11 alebo ak sa v tesnej blízkosti zariadenia používa ručný prenosný vysielač. V týchto prípadoch 
môže byť nevyhnutné uplatniť špeciálne opatrenia na zmiernenie ovplyvňovania. 

Priemyselné prostredie sa môže zmeniť špeciálnymi opatreniami na zmierňovanie vplyvov. Ak sa môžu 
zaviesť takéto opatrenia na vytvorenie elektromagnetického prostredia ekvivalentného prostrediu obyt-
nému, obchodnému alebo ľahkého priemyslu, potom sa môže použiť všeobecná norma na toto prostredie 
alebo príslušná výrobková norma. 

2    Normatívne odkazy  

Na nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tejto norme normatívne odkazy; na jej použitie sú 
tieto dokumenty nevyhnutné. Pri datovaných odkazoch platí iba uvedené vydanie. Pri nedatovaných od-
kazoch platí najnovšie vydanie príslušného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary – Part 161: Electromagnetic compatibility 
(available at: www.electropedia.org) 

IEC 61000-4-2: 2008,Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement tech-
niques – Electrostatic discharge immunity test  

IEC 61000-4-34: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-34: Testing and measurement tech-
niques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with mains 
current more than 16 A per phase  

IEC 61000-4-34: 2005/AMD1: 2009 

http://www.electropedia.org/
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3    Termíny a definície 

V tejto norme sa používajú termíny a definície uvedené v IEC 60050-161 a nasledujúce: 

POZNÁMKA. – Ďalšie definície týkajúce sa EMC a súvisiacich javov sú uvedené v iných publikáciách IEC a CISPR. 

3.1    port (angl. port): konkrétne rozhranie zariadenia, ktoré toto zariadenie spája s vonkajším elektro-
magnetickým prostredím alebo je ním ovplyvňované 

Poznámka 1 k termínu: Príklady dôležitých portov sú na obrázku 1. Port krytu je fyzická hranica zariadenia (napríklad kryt). 
Port krytu zabezpečuje prenos vyžarovanej energie a prenos energie elektrostatického výboja (ESD), kým ostatné porty za-
bezpečujú prenos energie vedením, buď priamym injektovaním, alebo indukciou. 

 

Obrázok 1 – Porty zariadení 

 

4    Kritériá funkčnej spôsobilosti 

 

port striedavého napájania 
port krytu 

signálový/riadiaci port 

zariadenie 

ariadenie 
 

port jednosmerného napájania 
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Príloha ZA (normatívna) 
 

Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi 
publikáciami 

 

Na nasledujúce dokumenty sú v texte uvedené odkazy takým spôsobom, že niektoré časti alebo celý ich 
obsah stanovuje požiadavky tejto normy. Pri datovaných odkazoch platí iba citované vydanie. Pri nedato-
vaných odkazoch platí najnovšie vydanie zmieneného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia upravená spoločnou modifikáciou označenou (mod), platí príslušná 
EN/HD. 

POZNÁMKA 2. – Aktualizované informácie o posledných verziách európskych noriem uvedených v tejto prílohe sú dostup-
né na www.cenelec.eu. 

 

Publikácia Rok Názov EN/HD Rok 

IEC 60050-161 –  International Electrotechnical Vocabulary.  
Chapter 161: Electromagnetic compatibility 

– –  

IEC 61000-4-2 2008  Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-2: Testing and measurement techniques – 
Electrostatic discharge immunity test 

EN 61000-4-2 2009  

IEC 61000-4-3 2006  Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-3 : Testing and measurement techniques – 
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 
immunity test 

EN 61000-4-3 2006  

+ A1 2007   + A1 2008  

+ A2 2010   + A2 2010  

http://www.cenelec.eu/
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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