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Předmluva

Návrh normy zabývající se vyhodnocováním a měřením elektromagnetických polí v okolí elektrických
spotřebičů pro domácnost a podobné účely byl vypracován pracovní skupinou expertů
reprezentujících TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely a TC 106X
Elektromagnetická pole v lidském prostředí. Dokument CLC/TC 61(Sec)1292 byl rozeslán v
dotazníkovém průzkumu v říjnu 2000. Výsledky dotazníku byly projednány na zasedání v Delftu v
květnu 2001, kdy bylo rozhodnuto připravit nový návrh. Tento nový návrh, dokument CLC/TC
61(Sec)1335 byl projednán na zasedání v Paříži v listopadu 2001, kdy bylo rozhodnuto podrobit nový



návrh Jednotnému schvalovacímu postupu.

Tento návrh byl rozeslán v dubnu 2002 a byl schválen CENELEC jako EN 50366 dne 2003-02-01.

Byla stanovena tato data:

–      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-02-01

–      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-02-01

Tato evropská norma byla vypracována pod mandátem M/305 uděleného CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje principy Směrnice o nízkém napětí 73/23/EEC.

Přílohy A a C jsou normativní a přílohy B, D, E a F jsou informativní.

POZNÁMKA Slova vytištěná tučně jsou definována v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného
jména, je přídavné jméno a připojené podstatné jméno vytištěno také tučně.
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Úvod

Tato norma stanovuje vhodné vyhodnocovací metody pro určování elektromagnetických polí v prostoru
okolo elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely a definuje normalizované pracovní podmínky a
vzdálenosti pro měření. Poskytuje metodu pro vyjádření shody s Doporučením evropské rady
1999/519/EC týkající se působení elektromagnetických polí na lidské tělo.



POZNÁMKA 1 Musí se vzít do úvahy skutečnost, že magnetická pole nejsou v okolí spotřebičů pro domácnost
homogenní. U spotřebičů pro domácnost jsou magnetické indukce nejvyšší na površích spotřebiče a
snižují se se zvyšující se vzdáleností r od povrchu spotřebiče nejméně 1/r.
Pro vyhodnocování nebezpečí magnetických indukcí představuje snížení veličiny 1/r nejhorší
předpoklad. Magnetická indukce se získá takto:

kde
B(r)   je   magnetická indukce,
c              konstanta,
r              vzdálenost od povrchu spotřebiče,
r0             vzdálenost mezi zdrojem pole a povrchem spotřebiče.
POZNÁMKA 2 Referenční úrovně doporučení jsou odvozeny pro homogenní pole a pro celé tělo
vystavené rozsáhlejším zdrojům pole takovým, jako jsou vysokonapě»ové přechodové řady.
Magnetická pole v okolí spotřebičů pro domácnost jsou omezena na malé části těla např. ruce a údy.

V návrhu této evropské normy bylo posouzeno, že je provádění těchto opatření svěřeno příslušně
kvalifikovaným a zkušeným osobám.
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1 Rozsah platnosti

Tato norma se zabývá elektromagnetickými poli a definuje metody pro vyhodnocování elektrického
pole a magnetického pole pro kmitočty do 300 GHz v okolí elektrických spotřebičů pro domácnost a
podobné účely.

Tyto metody také platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální použití v domácnosti, ale
které mohou být přesto přístupné pro širokou veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro používání
neznalými osobami v obchodech, lehkém průmyslu a zemědělství.

POZNÁMKA Tyto metody nejsou vhodné pro porovnávání polí mezi rozdílnými spotřebiči.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z
jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto
publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto
publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí.
U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace (včetně změn).

EN 60335 soubor Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost                
(Household and similar electrical appliances - Safety)

-- Vynechaný text --


