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A GVOP - 3.3.3.-05/3.-2006-04 0141/ 3.0 szerződés segítségével saját EMC Labort hoztunk létre.  
- A CE minősítéshez szükséges szokásos EMC méréseket megrendelőink velünk együtt végezhetik el és 
így megbízható, ellenőrizhető módon kiállíthatják a MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOT!  
- Fiatal laborként akkreditációnk még nincs, de ez a CE-hez viszont nem is kötelező. Így olcsóbb is!  
- Tapasztalatunk szerint sokan szeretnének orvosi műszereket méretni. Ez lehetséges az úgynevezett 
Witness testing formában is. Bejáratott procedúra! Referenciák. Gyors ügyintézés!  
- Eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük, követve az EMC szabványok változását. Jelenleg a  
6 GHz-es felső méréshatár elérésén munkálkodunk a sugárzott emisszió és immunitás terén egyaránt.  
- Ingyenes konzultációt nyújtunk a vizsgálaton nem megfelelő paraméterek javítására, annak érdekében, 
hogy elégedetten távozzon minden ügyfél. Mindenkit visszavárunk.  
A Semianechoic (SAR) típusú 6,4m x 8,4m alapterületű, 5,5m mennyezeti magasságú kamrában az 
asztali, vagy padlón álló készülékek, illetve készülékekből összeállított rendszerek „fully compliance” 
EN61000-6-3 (lakóhelyi környezetre vonatkozó), illetve az EN61000-6-4 (ipari környezetre vonatkozó) 
szabvány szerinti zavarsugárzás-vizsgálatára van lehetőség 3 m mérési távolság mellett, az EN50147-2 
szabványnak megfelelő mérési feltételek között. A vizsgált készülékek alapterülete 1m x 1m, magassága 
pedig akár 2m is lehet.  
A Fully Anechoic (FAR) típusú 5,0m x 7,2m alapterületű, 3,8m mennyezeti magasságú kamrában a 
sugárzott zavarokkal szembeni tűrőképesség (immunitás) az EN61000-6-1 (lakóhelyi környezetre 
vonatkozó), illetve az EN61000-6-2 (ipari környezetre vonatkozó) szabvány szerinti vizsgálatát lehet 
elvégezni EN61000-4-3 szabványnak megfelelő feltételek között.  
Speciális mérések elvégzését is vállaljuk:  

• Munkavédelmi mérések az elektromágneses sugárzási szintekre, 50Hz-től 3GHz-ig  
• Elektromágnesesen árnyékolt helyiségek ellenőrző mérései az EN50147-1 szerint  
• Zavarsugárzás mérésére szolgáló szabadtéri mérőhelyek és mérőhelyiségek ellenőrző mérései a 

CISPR 16-1, illetve az EN50147-2 alapján  
• Sugárzott zavarokkal szembeni immunitás mérésére szolgáló mérőhelyiségek ellenőrző mérései az 

EN61000-4-3 szerint  
A termékszabványok egyedi előírásain kívül néhány tipikus EMC vizsgálat:  

• Elektrosztatikus kisülésekkel szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-2 alapján  
• Gyors tranziensekkel és impulzus sorozatokkal szembeni immunitás vizsgálat az  

EN61000-4-4 alapján  
• Tápvezetékeken érkező feszültséglökésekkel szembeni immunitás az EN61000-4-5 alapján  
• Vezetett RF zavarokkal szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-6 alapján  
• Hálózati mágneses tér hatásával szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-8 alapján  
• Váltóáramú (AC) tápfeszültség ugrásokkal, rövid feszültség kimaradásokkal és feszültség 

ingadozásokkal szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-11 alapján  
• Mágneses tér lökéshullámaival szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-9 alapján  
• Egyenáramú (DC) tápfeszültség ugrásokkal, rövid feszültség kimaradásokkal és feszültség 

ingadozásokkal szembeni immunitás vizsgálat az EN61000-4-29 alapján  
• Az információtechnikai termékek EN55022 szerinti sugárzott és vezetett zavar kibocsátási 

vizsgálatai  
• Az információtechnikai termékek EN55024 szerinti sugárzott és vezetett zavarokkal szembeni 

immunitás vizsgálatai  
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