DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
PROBLEMÓW Z KOMPATYBILNOŚCIĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ (EMC)

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Do osiągnięcia najwyższej jakości przy realizacji wyjątkowej usługi modyfikacji urządzeń potrzebne jest odpowiednie zaplecze techniczne. Kluczowym elementem jest tu możliwość wykorzystania własnego Laboratorium Kompatybilności
Elektromagnetycznej.

Badania EMC prowadzone są w komorze bezodbiciowej
o odległości pomiarowej 3 m. Zastosowana aparatura
umożliwia pomiary emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych, a także badania odporności urządzeń na
zakłócenia elektromagnetyczne. Wyjątkowe podwójne
ekranowanie komory pozwala na testy urządzeń przy bardzo wysokich poziomach energii pola. Badaniu mogą podlegać zarówno niewielkie urządzenia elektroniczne, jak
i duże konstrukcje o maksymalnych wymiarach 2 x 2 m
i masie do 500 kg, w tym silniki spalinowe podczas pracy.
Laboratorium wyposażone jest w specjalne stanowisko
do badań urządzeń wojskowych, zgodne z normami MIL-STD 461F oraz NO-06-A200 i A500. Uzupełnienie komory EMC
stanowią stanowiska do badań odporności na narażenia klimatyczne (temperatura w zakresie od -70 do +180°C i wilgotność do 95%) oraz mechaniczne (drgania, udary pojedyncze i udary wielokrotne, możliwość określenia kształtu impulsów).

Projekty, w które jesteśmy zaangażowani dotyczą wyrobów
w różnej skali. Dla urządzeń wielkogabarytowych lub trudno
mobilnych, takich jak instalacje stacjonarne, pojazdy, lub
wozy bojowe, wykonujemy badania poza laboratorium.
Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu badań na otwartych poligonach pomiarowych OATS,
w miejscach instalacji urządzeń oraz w innych specjalnie
dobieranych lokalizacjach.

W swoich badaniach skupiamy się nie tylko na określeniu
zgodności całego urządzenia z normami, ale przede wszystkim na znalezieniu wewnętrznych zależności, pomiędzy jego
poszczególnymi elementami składowymi. Ma to szczególne znaczenie dla dużych i skomplikowanych systemów tworzących wspólne środowisko elektromagnetyczne. Umieszczenie
w jednym miejscu wielu niezależnych urządzeń, nawet osobno
przebadanych na zgodność z normami EMC, może być przyczyną powstawania wzajemnych zakłóceń ich pracy. Rozwiązywanie tego typu problemów jest naszą specjalnością.

Jesteśmy firmą, która nie boi się wyzwań i potrafi zrealizować
trudne i nietypowe projekty. Dostarczamy rozwiązania, które
są nie tylko skuteczne i zrealizowane z najwyższą starannością, ale także odpowiednio zoptymalizowane i przemyślane
ekonomicznie. Nasze doświadczenie i skupienie na problemach
Klienta pozwala nam dostarczać właściwe rozwiązania nawet
w najtrudniejszych przypadkach.
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POMOC I DORADZTWO PRZY PROJEKTOWANIU URZĄDZEŃ

Jednym z kluczowych elementów działalności Radiotechniki Marketing jest dostarczanie rozwiązań pozwalających

Zaangażowanie w zmiany konstrukcji urządzenia Klienta wymaga stałej współpracy i wymiany informacji. Specjaliści Ra-

na zapewnienie pełnej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dotyczy to

diotechniki wielokrotnie współpracowali z biurami konstrukcyjnymi firm krajowych i zagranicznych. Uczestnictwo w pro-

zarówno uzyskania zgodności wyrobów z wymogami międzynarodowych i branżowych norm oraz przepisów, ale także

cesie opracowania urządzeń, już na wczesnych etapach projektowania, pozwala od samego początku oferować szeroko

zapewnienia prawidłowej pracy rozbudowanych systemów i urządzeń zintegrowanych w ramach wspólnego środowi-

idącą pomoc i konsultacje przy doborze właściwych komponentów i rozwiązań konstrukcyjnych. To doskonały sposób

ska elektromagnetycznego.

na redukcję kosztów i czasu potrzebnego na uzyskiwanie zgodności wyrobu z wymogami EMC.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu urządzeń spełniających najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, jako pierwsza firma w Polsce i jedna z nielicznych na świecie, zaoferowaliśmy wyjątkową usługę pomocy przy tworzeniu i wdrażaniu produktów elektromagnetycznie kompatybilnych.

FILTRY EMI PROJEKTOWANE DLA POTRZEB KLIENTA
Jeśli do uzyskania właściwych rezultatów redukcji poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych nie wystarcza prosta optymalizacja wyrobu, konieczne staje się zastosowanie od-

MODYFIKACJE KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ DLA POTRZEB EMC

powiednich zespołów i systemów przeciwzakłóceniowych.

Ta nowatorska usługa ma na celu opracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania, które zapewni, że finalny produkt Klienta będzie w pełni zgodny z wymaganiami stawianymi dla kompatybilności elektromagnetycznej. W naszym Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej dokładnie badamy urządzenie, a gdy nie spełnia ono wymogów

Radiotechnika Marketing jest producentem filtrów przeciwzakłóceniowych EMI, wykorzystywanych w różnorodnych urządzeniach i miejscach, m.in. w pojazdach militarnych, agregatach prądotwórczych prądu stałego i zmiennego, układach

dotyczących EMC proponujemy szereg rozwiązań:
4 Raport zawierający propozycje niezbędnych poprawek konstrukcji urządzenia.

komputerowych, sprzęcie pracującym w trudnych warunkach środowiskowych.

4 Opracowanie rozwiązania, które umożliwi uzyskanie zgodności urządzenia z wymogami.

Konstruujemy filtry na linie zasilające AC i DC, jak i na linie sygnałowe. Produkujemy również

4 Dostarczenie prototypu filtra przeciwzakłóceniowego.

zespoły przeciwzakłóceniowe łączące w sobie filtry dla wielu różnych typów linii. Filtry są optymalizowane specjal-

4 Nawiązanie stałej współpracy przy nadzorze nad kompatybilnością elektromagnetyczną oraz dostawa

nie dla potrzeb danego produktu i zapewniają odpowiedni margines bezpieczeństwa względem wymogów norm.

niezbędnych komponentów i produktów ochrony przeciwzakłóceniowej.
Pierwszym krokiem do modyfikacji urządzenia dla potrzeb EMC

Każdy dedykowany filtr projektowany jest w ścisłej

jest analiza budowy urządzenia. Nasi konstruktorzy dysponują

współpracy z działem konstrukcyjnym Klienta. Dzięki

nie tylko wysoką wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu

temu jest w pełni zintegrowany z docelowym urządze-

systemów przeciwzakłóceniowych, ale także posiadają umiejęt-

niem, bądź systemem, tak pod względem elektrycznym,

ność szybkiego zrozumienia zasady funkcjonowania urządzeń,

jak i mechanicznym. Filtry poddawane są pełnym badaniom

ich konstrukcji oraz układu elektrycznego. Pozwala to na szybką

w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Badania obejmują zarówno pomiary parametrów elek-

identyfikację potencjalnych źródeł zakłóceń.

trycznych, jak i testy odporności na narażenia klimatyczne i mechaniczne. Dostępność badań wykonywanych we właGdy problem zostanie zdiagnozowany,

snym laboratorium pozwala na znaczące skrócenie czasu i kosztów opracowania docelowych rozwiązań.

Klient otrzymuje do akceptacji projekt
niezbędnych zmian konstrukcyj-

Jakość wyrobów ma dla nas zawsze najwyższe znaczenie. Do naszych filtrów stosujemy starannie dobrane, wysokiej

nych. Dane dostarczane są w postaci rysunków CAD i modeli 3D, co pozwala na potwier-

klasy komponenty. W magazynach stale utrzymujemy zapasy elementów dedykowanych dla EMC. Oferujemy produkty

dzenie pełnej integracji proponowanych rozwiązań z urządzeniem. Jednocześnie w naszym

przeciwzakłóceniowe takich firm jak Raychem, TE Connectivity, MPE, Corcom, Holland Shielding i Instrument Plastics.

laboratorium wykonywane są badania EMC wstępnie zmodyfikowanego urządzenia. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta wykonywany jest prototyp docelowego rozwiązania

Wielu Klientów stale korzysta z naszych usług nie tylko ze

i całe urządzenie przechodzi pełny cykl badań EMC oraz odporności na narażenia środowiskowe.

względu na jakość otrzymywanych produktów, ale także ponieważ wiedzą oni, że stała współpraca z nami przynosi wy-

Rozwiązania problemów z EMC czasami mogą być tak proste jak

mierne korzyści. Nasze podejście do zagadnień EMC jest

założenie niewielkiego ekranu, korekta trasy przewodów, czy do-

wyjątkowe i znacząco różne od innych instytucji zajmujących się

danie kondensatora na wejściu układu. Czasem jednak wymagane

kompatybilnością elektromagnetyczną. Radiotechnika Marketing

może być wykonanie specjalizowanego filtra przeciwzakłócenio-

nie tylko wykonuje badania, lecz jeśli zachodzi potrzeba dostarcza

wego lub zmiana projektu płytki drukowanej. Możemy zapropo-

skuteczne i efektywne rozwiązania dla zdiagnozowanych problemów.

nować każde z tych rozwiązań mając na uwadze zachowanie
optymalnego kosztu i łatwość montażu przy produkcji seryjnej.
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