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ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 
 
Jednou z povinností výrobců nebo distributorů je uvádět na trh v ČR a EU pouze výrobky, které svým provozem nezpůsobují 
nadměrné elektromagnetické rušení a mají při používání v obvyklém prostředí elektromagnetické kompatibility odpovídající úroveň 
elektromagnetické odolnosti. 
 

ELEKTROMAGNETICKOU KOMPATIBILITU VÝROBKU MUSÍ VÝROBCE NEBO DOVOZCE 
PROKÁZAT A DEKLAROVAT V EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. 
Prokázat, že konkrétní výrobek nepřekračuje stanovené limitní hodnoty emisí vysokofrekvenčního rušení a že je pro dané 
elektromagnetické prostředí dostatečně odolný, lze prakticky jediným způsobem a to příslušnými zkouškami. 
 
ZKOUŠKY VEDENÉHO RUŠENÍ ZKOUŠKY VYZAŘOVANÉHO RUŠENÍ 

• Měření úrovní rušivých svorkových napětí ve 
frekvenčním pásmu 148,5 kHz – 30 MHz. 

• Měření úrovní vyzařovaného výkonu ve frekvenčním 
pásmu 30 – 300 MHz. 

• Měření emisí harmonických proudů. 

• Měření úrovní širokopásmových rušivých polí ve 
frekvenčním pásmu 30 – 1000 MHz. 

• Měření úrovní úzkopásmových rušivých polí ve 
frekvenčním pásmu 30 – 1000 MHz. 

ZKOUŠKY ELEKTROMAGNETICKÉ ODOLNOSTI 

• Rychlými přechodovými jevy, skupinou impulsů 
(EN 61000-4-4). 

• Rázovými impulsy (EN 61000-4-5). 

• Elektrostatickým výbojem (EN 61000-4-2). 

• Poklesy a přerušením napětí (EN 61000-4-11). 

 

PŘI PROKAZOVÁNÍ SHODY V TÉTO OBLASTI NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY. Naše zkušebna 
stanoví na základě požadavků technických předpisů a norem pro konkrétní výrobek rozsah příslušných zkoušek nutných 
k prokázání plnění základních požadavků směrnice 2014/30/EU (NV č. 117/2016 Sb.). Na základě svých zkušeností, 
nejmodernějšího technického vybavení a spolupráce s dalšími organizacemi zabývajícími se touto problematikou, poskytujeme 
v oblasti EMC své služby reprezentované výše uvedenými zkouškami. 

 

 

Vhodnou kombinací těchto zkoušek lze ověřit vlastnosti 
z oblasti elektromagnetické kompatibility téměř u všech 
výrobků napájených z rozvodné sítě nízkého napětí 
(230/400 V, 50 Hz) nebo z baterií, ale i u motorových 
vozidel, strojů poháněných spalovacím motorem apod. 
Jediným sortimentem výrobků, u kterých 
elektromagnetickou kompatibilitu naše zkušebna neověřuje, 
jsou koncová telekomunikační zařízení. 

 


