LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)
ORAZ NARAŻEŃ MECHANICZNYCH I KLIMATYCZNYCH

PROGRAM BADAŃ I ICH PRZEBIEG
W naszym laboratorium nie tylko wykonujemy zlecone pomiary, ale także opracowujemy indywidualne programy badań, dostosowane do potrzeb Klienta. Celem tego zabiegu jest jednoznaczne określenie, czy dane urządzenie lub system spełnia
wymagania obowiązujących norm i dyrektyw. Badania przeprowadzane są na zgodność zarówno z normami cywilnymi, jak
i wojskowymi.
Wykonujemy także badania EMC poza laboratorium, dla obiektów stacjonarnych i mobilnych, o gabarytach utrudniających
lub uniemożliwiających transport, takich jak wozy bojowe, samochody, rozbudowane systemy w zakładach produkcyjnych itp.
Takie badania mogą być przeprowadzane bezpośrednio u Klienta lub też w innych lokalizacjach, specjalnie dobieranych do
tego celu.

DORADZTWO I POMOC
Radiotechnika Marketing jako jedyna wprowadziła na rynek nieznaną dotąd, zaawansowaną usługę technologiczną. Na zlecenie Klienta opracowujemy poprawki konstrukcji urządzeń, dla których wyniki badań kompatybilności elektromagnetycznej
przekraczają poziom wymagany przez normy polskie i europejskie. Konstruujemy
i produkujemy filtry przeciwzakłóceniowe EMI, które zapewniają prawidłową i zgodną
z wymogami pracę poszczególnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych oraz
integrację złożonych systemów.
Radiotechnika Marketing projektuje zespoły i systemy przeciwzakłóceniowe
według indywidualnych wymogów Klienta, dedykowane specjalnie dla jego urządzeń. Wykorzystywane są one między
innymi w pojazdach i urządzeniach wojskowych, agregatach prądotwórczych prądu stałego i zmiennego, systemach
komputerowych, urządzeniach do transmisji danych oraz różnorodnym sprzęcie elektronicznym pracującym w trudnych warunkach środowiskowych.

SZKOLENIA
Zapewniamy wsparcie w zakresie wiedzy technicznej dotyczącej zagadnień EMC oraz organizujemy szkolenia zamknięte.

GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG
Nasz zespół doświadczonych specjalistów od lat prowadzi badania oraz wielokrotnie współpracował z zespołami badawczymi renomowanych firm. Dysponujemy bogato wyposażonym zapleczem do kompleksowego badania zjawisk EMC
oraz odporności na narażenia klimatyczne i mechaniczne.

Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie
ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice
tel. 71/ 327 07 00, fax 71/ 327 08 00
e-mail: office@radiotechnika.com.pl
www.radiotechnika.com.pl

ODDZIAŁY:
01-368 WARSZAWA, ul. Rzędzińska 3, tel./fax 22/ 631 07 00, tel. 22/ 631 07 26
80-252 GDAŃSK, ul. Jaśkowa Dolina 15, tel./fax 58/ 342 69 72
40-085 KATOWICE, ul. A. Mickiewicza 29, tel./fax 32/ 209 08 55
90-254 ŁÓDŹ, ul. G. Piramowicza 11/13, tel./fax 42/ 630 80 59
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BADANIA ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA KLIMATYCZNE
na zgodność z normami: MIL STD-810, NO-06-A103, NO-06-A107

BADANIA:
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EMC
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ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA KLIMATYCZNE
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ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA MECHANICZNE

Nasze laboratorium jest wyposażone w wysokiej klasy komorę klimatyczną o pojemności 1 700 litrów, służącą do badań

OFERUJEMY:

środowiskowych, tj. do symulacji zróżnicowanych temperatur i wilgotności powietrza. Komora umożliwia:
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OPRACOWANIE PROGRAMU BADAŃ
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DORADZTWO I POMOC
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SZKOLENIA DLA KLIENTÓW

badanie odporności na działanie warunków klimatycznych urządzeń w trakcie ich pracy, przechowywania i magazynowania

4

wytwarzanie warunków klimatycznych odpowiadających międzynarodowym standardom badań oraz dowolnych warunków klimatycznych zgodnie z zadanymi przebiegami czasowymi lub cyklami programowymi

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z NORMĄ
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PN-EN ISO/IEC 17025

badanie właściwości zależnych od temperatury i wilgotności dla materiałów, podzespołów oraz wyrobów gotowych
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badanie odporności materiałów i podzespołów na narażenia szokowe

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)
na zgodność z normami: NO-06-A200, NO-06-A500, MIL STD-461
oraz: PN-EN 55014, PN-EN 55022, PN-EN 55024, PN-EN 61000-6

Parametry komory pozwalają na przeprowadzenie badań odporności na
obniżoną i podwyższoną temperaturę w zakresie od -70°C do +180°C
oraz badań odporności na podwyższoną wilgotność do 95%.
Dla potrzeb sterowania pracą komory oraz odczytu i archiwizacji danych

Laboratorium kompatybilności EMC jest wyposażone w najnowocześniejszą komorę bezodbiciową firmy Rainford o wymiarach 6x9x5,5 m oraz odległości pomiarowej 3 m. Jej specjalna, podwójnie ekranowana konstrukcja sprawia, że badane w

z pracy urządzenia laboratorium wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie sieciowe.

środku urządzenia są całkowicie odizolowane od oddziaływania zewnętrznych pól i impulsów elektromagnetycznych o częstotliwościach do 18 GHz.W laboratorium EMC wykonywane są następujące badania:
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Komora spełnia

poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych przewodzonych w zakresie od

międzynarodowe normy:

9 kHz do 30 MHz
4

DIN, IEC, DEF, MIL–STD,

poziomu emisji zakłóceń radioelektrycznych promieniowanych w zakresie od
9 kHz do 13 GHz

4

skuteczności ekranowania kabli współosiowych i wiązek kablowych w zakresie od 30 MHz do 1 GHz
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tłumienia kabli współosiowych o impedancji 50Ω i 75Ω
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charakterystyk tłumienia filtrów przeciwzakłóceniowych

4

odporności urządzeń na pole elektromagnetyczne w zakresie

BS i inne.
Projekt współfinansowany
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od 100 kHz do 1 GHz
4
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charakterystyk częstotliwościowych podzespołów i urządzeń w zakresie od 10 MHz do 20 GHz.

Komora wyposażona jest w układ odprowadzania spalin, co umożliwia badanie silników spalinowych podczas ich pracy.

na zgodność z normami: MIL STD-810, NO-06-A103, NO-06-A107

Pneumatycznie doszczelniane drzwi o wymiarach 2x2,5 m, pozwalają na badanie obiektów o dużych gabarytach i o masie
do 500 kg.

Badania mechaniczne są prowadzone we wstrząsarce wibracyjnej z kompaktowym kontrolerem wibracji i udarów. Urządzenie umożliwia:

UZUPEŁNIENIEM KOMORY JEST BOGATE WYPOSAŻENIE POMIAROWE
DOSTARCZONE PRZEZ WIODĄCYCH PRODUCENTÓW APARATURY
POMIAROWEJ:
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badanie odporności na drgania sinusoidalne

4

badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne

4

pomiary obiektów o wymiarach do 670x586 mm i masie do 227 kg

4

nadzór za pomocą komputera wyposażonego w system czujników
i dedykowane oprogramowanie sterujące.

Cęgi absorpcyjne

Sztuczna sieć

Analizator widma

Rohde&Schwarz MDS-21

Rohde&Schwarz ESH2-Z5

Rohde&Schwarz FSV13
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