
Is het toepassen van CE gecertificeerde producten voldoende om aan de EMC richtlijn teIs het toepassen van CE gecertificeerde producten voldoende om aan de EMC richtlijn te
voldoen?

Deze presentatie is gegeven door Jan-Kees van der Ven (Imtech Marine & Offshore) op de EMC-
dag voor installateurs, georganiseerd door de EMC-ESD vereniging met als onderwerp: “Is het
gebruik van CE gecertificeerde producten voldoende om aan de EMC richtlijn te voldoen?”

Op het moment dat er een installatie wordt opgeleverd en er wordt gevraagd of deze voldoet
aan de eisen van de EMC richtlijn, dan is een vaak gehoord antwoord: “Ja hoor we hebben CE
gecertificeerde producten gebruikt om de installatie mee op te bouwen.”.

Maar is dit werkelijk een garantie om aan de EMC richtlijn te voldoen? Lang niet altijd zal dit het
geval zijn, en dan doel ik niet op de gevallen waar de installatievoorschriften van de fabrikant
niet zijn nageleefd.

Deze presentatie gaat over producten en de omgeving waarvoor ze ontworpen zijn. De EMC
eisen zijn gerelateerd aan de omgeving waarin een product gebruikt wordt.

Iedereen begrijpt dat je een TV niet buiten in de tuin moet hangen zonder aanvullende eisen. De
IP klasse van een TV is immers niet geschikt voor een omgeving waar regen voorkomt.

Dit geldt ook voor de elektromagnetische omgeving. Een apparaat wat ontwikkeld is voor een
industriële omgeving kan ongeschikt zijn voor gebruik aan boord van schepen en een product
wat ontwikkeld is voor een huishoudelijke omgeving kan ongeschikt zijn om te gebruiken in een
trein.

Om inzicht te krijgen in dit verschijnsel worden enkele voorbeelden uitgewerkt tijdens de
presentatie.
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Imtech Marine & Offshore

Imtech Marine & Offshore is onderdeel van Imtech NV. Bij IM&O werken meer dan 2500
werknemers over 23 landen. Het bedrijf is opgericht in 1860 als van Rietschoten en Houwens.

Aangezien in het verleden veel elektronica werd ontwikkeld bij van Rietschoten en Houwens,
wat bijvoorbeeld toegepast werd op kunststof mijnenvegers en in onderzeeboten, was EMC al
een belangrijk onderwerp bij IM&O zelfs voordat iemand ook maar van een EMC richtlijn
gehoord had. Inmiddels is IM&O zich meer gaan concentreren op het leveren van elektrische
installaties in plaats van de ontwikkeling van elektronica. Door de specifieke eisen die onze
klanten stellen, blijft EMC een belangrijk onderwerp bij IM&O. Vandaar ook dat IM&O een klein
EMC lab tot zijn beschikking heeft.

IM&O wil een partner voor zijn klanten zijn, die er gedurende de volledige levensduur van de
installatie voor zijn klant is en daarbij ook zijn verantwoording neemt. Dit geldt voor alle
aspecten, beginnend met het eerste basisontwerp tot en met revisies aan de geleverde
installaties. IM&O kan daarbij voor de gehele elektrische installatie zorgen, variërend van de
lichten in de mast tot de omvormers voor de voorstuwing onder in het schip.
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Competence centre Electrical systems

De consultantgroep binnen Imtech Marine & Offshore bestaat uit ongeveer 15 man. Deze groep
heeft drie hoofdactiviteiten:

1) Borging kwaliteit

2) Project en proposal ondersteuning, daarbij valt te denken aan:

• Realisatie basic design

• Technisch “geweten” van het project

• Design reviews

3) Problemen multidisciplinair aanpakken.

Vandaar dat, van mensen binnen deze groep, verwacht wordt dat zij op ten minste twee
vakgebieden een academisch niveau hebben. Deze groep werkt in principe voor Imtech Marine
wereldwijd.

Het EMC team valt binnen de consultancy groep. Het EMC team bestaat op dit moment uit twee
medewerkers van IM&O die zich (bijna) voltijd bezig houden met EMC zaken. De
werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van advies met betrekking tot normen en standaard
oplossingen om EMC problemen te voorkomen. Daarnaast doen zij metingen om te zien of
bepaalde producten aan de normen voldoen of om de oorzaak van storingen te achterhalen. Dit
kan zowel in huis als op locatie zijn. Als er problemen zijn met betrekking tot EMC worden zij
betrokken bij het vinden van de oorzaak en het aandragen van de oplossing. Deze specialisten
staan ter beschikking van interne klanten Imtech Marine & Offshore / Imtech breed, maar ook
van externe klanten.
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Installatie overzicht Imtech Marine & Offshore

In de bovenstaande figuur is te zien hoe uitgebreid het pallet van elektrische apparatuur is wat 
IM&O levert en plaatst.

5



Introductie: Wat is EMC?

Wat houdt het begrip EMC of wel ElectroMagnetische Compatibiliteit in?

Zowel IEC als de EMC richtlijn geven ongeveer eenzelfde definitie. Aangezien de EMC richtlijn
van groot belang is binnen de EEG wordt de daar gegeven definitie hier gebruikt.

De EMC richtlijn, of voluit: “RICHTLIJN 2004/108/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG” is
te vinden op internet.

Wanneer de definitie van EMC ontleed wordt, dan vallen de volgende punten op:

1. Het gaat over uitrusting. Dit kan een onderdeel, apparaat of systeem zijn. EMC is dus niet
iets wat gedurende een bepaalde fase van belang is, maar iets wat tijdens een project
telkens opnieuw terugkomt

I. Zo zal men bij de productie van onderdelen al aandacht voor EMC moeten hebben.
Men kan hierbij denken aan geïntegreerde filters op IC’s, aardschermen in
transformatoren, 4-draads condensatoren en potentiaal vlakken in PCB’s.

II. Bij het ontwerpen van apparaten zal men rekening houden met regelgeving
waaraan deze apparaten dienen te voldoen. Maatregelen die men hier vind zijn
bijvoorbeeld: alle aansluitingen aan 1 zijde van het apparaat, in en
uitgangsfiltering, afscherming etc.

III. Voor het samenstellen van systemen is vooral belangrijk dat de gebruikte
apparaten bij elkaar passen in elektromagnetisch opzicht en dat de
installatievoorschriften opgevolgd worden.
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2. Het gaat over “zijn elektromagnetische milieu” hieruit volgt dus dat er meerdere
l k i h ilieus ijn d finiëren lk ijn k k i i k i helektromagnetische milieus zijn te definiëren met elk zijn karakteristieke eigenschappen.

Voorbeelden hiervan zijn een kantoor of huishoudelijke omgeving, een industriële
omgeving, een spoorweg omgeving of bijvoorbeeld de brug van een schip. De uitrusting
dient dus te worden ontwikkeld voor een specifieke omgeving.

3. Het apparaat moet bevredigend functioneren. Dit is wat anders dan dat een apparaat nooit
mag falen als gevolg van EMC. Afhankelijk van het doel van een onderdeel of apparaat kan
een zekere degradatie of zelfs een defect acceptabel zijn, terwijl een apparaat nog steeds
naar tevredenheid functioneert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verstoring die op een
netwerk kan optreden. Beveiligingsprotocollen controleren of de data correct is en indien
dit niet zo is wordt de data opnieuw verzonden. Dit resulteert hooguit in een verminderde
capaciteit van het netwerk, wat op zich geen probleem hoeft te zijn

4. Het laatst deel van de definitie zegt iets over de emissie van het onderdeel, apparaat of
systeem: “zonder zelf ontoelaatbare stoorsignalen voor iets in dat milieu toe te voegen” Het
onderdeel, apparaat of systeem mag dus wel stoorsignalen genereren, mits deze maar
kenmerkend zijn of kleiner zijn, dan de stoorsignalen die men natuurlijker wijs in het
betreffende milieu kan verwachten.

Uit deze definitie blijkt dat het milieu of de omgeving waarbinnen de uitrusting gebruikt wordt
van groot belang is bij het beoordelen of de uitrusting elektromagnetisch compatibel is. Met
name op dit aspect zal worden ingegaan in deze presentatie.
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EMC richtlijn en geharmoniseerde normen

Voor er nader ingegaan kan worden op de elektromagnetische omgeving wordt er eerst nog
gekeken naar de EMC richtlijn. Voor velen is dit immers de reden dat deze hele exercitie wordt
uitgevoerd.

In de bovenstaande sheet staan drie citaten uit de richtlijn. De nummers ervoor zijn de clausule
nummers die terug zijn te vinden in de overwegingen uit de introductie van de richtlijn.

Uit clausule 12 blijkt dat uitrusting moet voldoen aan essentiële eisen. Volgens clausule 2 zijn
deze eisen nodig om radioverbindingen, elektriciteits- en telecommunicatie netwerken met de
daarop aangesloten uitrusting te beschermen tegen elektromagnetische storingen. Met andere
woorden er moeten afspraken gemaakt worden hoeveel elektromagnetische storing er
maximaal geproduceerd mag worden en hier moeten de netwerken en de uitrusting dan tegen
kunnen. Dit zijn enorm vage begrippen vandaar dat clausule 13 in het leven is geroepen. Deze
clausule stelt dat als een installateur of fabrikant producten produceert die voldoen aan
specifieke normen, hij ervan uit mag gaan dat zijn product aan de EMC richtlijn voldoet. Er is dus
geen garantie op voldoen aan de richtlijn. Deze specifieke normen worden geharmoniseerde
normen genoemd.
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De richtlijnen en lijsten met geharmoniseerde normen zijn gratis te downloaden op:
h //ec / i / licies/european d d /documents/harmonisedhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-
standards-legislation/list-references/

Op de pagina die tevoorschijn komt via deze link, zie boven, zijn de teksten van alle richtlijnen te
downloaden in alle officiële talen van de EEG. Dit kan via de links in de linker kolom. Via de links
in de rechter kolom zijn de lijsten met geharmoniseerde normen te downloaden. De echte
normen moet aangeschaft worden via bijvoorbeeld het NEN. Wel staat er op de website van het
NEN een korte introductie van iedere norm. De website van het NEN is te vinden onder
onderstaande link:

http://www.nen.nl/web/Home.htm

Is er ook een IEC uitgave van de betreffende norm dan is er vaak nog wat gedetailleerde
informatie over de norm te vinden op :

http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/$$search?openform
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Consequenties
Maar hoe gaat het nu als het mis gaat en er een ernstig ongeluk ontstaat? De hierboven
genoemde voorbeelden liepen allemaal redelijk goed af, maar wat als er echt veel
mensen bij omkomen. Er zal een zoektocht naar de schuldige opgestart worden en deze
zal voor de rechter moeten verschijnen.

Stel er vaart een schip op de rotsen doordat het roer ineens omgaat. Het schip zinkt en
er komen mensen bij om het leven. Als mogelijke oorzaak wordt gedacht aan een EMC
probleem, want het gebeurde opeens zonder duidelijke aanleiding. De rechter zal hoogst
waarschijnlijk geen genoegen nemen met de stelling dat EMC niet de oorzaak kan zijn,
omdat er alleen CE gecertificeerde apparatuur is gebruikt. De volgende vraag zal
ongetwijfeld zijn of de apparatuur voldeed aan geharmoniseerde normen voor een
dergelijke omgeving. En zelfs als dit het geval is, dan zal er gekeken worden of de
installateur niet kon weten dat er toch risico’s verbonden waren aan het toepassen van
dergelijke apparatuur voor een veiligheidskritische functie. Geharmoniseerde normen
geven immers alleen een vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Een
willekeurig CE gecertificeerd product is mogelijk bestand tegen veldsterkten van 3V/m.
De omgeving wordt echter gekarakteriseerd als industrieel dus zal de apparatuur tegen
velden van 10V/m moeten kunnen. Wat de installateur echter wordt geacht te weten is
dat men in die ruimte veel met portofoons werkt die op korte afstand een veld van wel
100V/m kunnen maken.

Is de installateur en vaak ook de persoon die het werk heeft uitgevoerd nu persoonlijk
aansprakelijk als hij apparatuur heeft toegepast voor een standaard industriële
omgeving. Ik weet niet wat de rechter zal besluiten, maar ik zou niet graag in het
beklaagden bankje staan.
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Voorbeeld 1a: Schepen en computerapparatuur
Wat zijn de stappen die doorlopen moeten worden om apparatuur in een bepaalde omgeving te
plaatsen?

Allereerst zal bepaald moeten worden in wat voor omgeving de installatie wordt aangelegd en
wat voor apparatuur er in die installatie moet worden verwerkt. Vervolgens moet bepaald
worden welke richtlijnen van kracht zijn. Voor het gemak kijken we hier alleen naar de EMC
richtlijn.

Vervolgens kan er in het overzicht van geharmoniseerde normen dat onder de EMC richtlijn
hangt gekeken worden welke normen van toepassing zijn.

Als voorbeeld nemen we computerapparatuur geïnstalleerd op de brug van een schip en
vergeten we even alle andere regelgeving bijvoorbeeld vanuit klasse bureaus en IMO
(International Maratime Organisation)
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In de lijst met geharmoniseerde normen komen we dan onder andere de volgende norm tegen:
“ C 60945 2002 i i i i diocommunicatie“NEN-EN-IEC 60945:2002 Maritieme navigatie- en radiocommunicatie-apparatuur en -systemen
- Algemene eisen - Beproevingsmethoden en vereiste beproevingsresultaten.”

Deze norm lijkt alleen over navigatie en communicatie apparatuur te gaan. Hier valt de
computer niet onder. Verder vinden we geen gestandaardiseerde norm die specifiek over EMC
op schepen gaat, dus pakken we de productnorm voor ITE (Information Technology Equipment).
Hier valt computerapparatuur onder. Dit is de : “NEN-EN 55022: 2011 Gegevensverwerkende
apparatuur - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethode”

Echter als we:

1. de NEN-EN-60945 hadden opgezocht op de website van het NEN

2. en daar gezien hadden dat er ook nog een IEC versie van was

3. waarna we de website van het IEC hadden opgezocht

4. en daar de samenvatting van de norm hadden gelezen

5. dan hadden we kunnen weten dat deze norm van toepassing is op alle op de brug
gemonteerde apparatuur.

Het CE stickertje op de computer zegt hier dus niet voldoende.

Wat de consequenties hiervan zijn is voor een deel te zien in de volgende sheet.
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Vergelijking van emissie-eisen

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat de eisen die gesteld worden aan de elektromagnetische
emissie voor apparatuur op de brug van een schip veel strenger zijn dan die aan ITE worden
gesteld. Voor lage frequenties bijvoorbeeld zijn er helemaal geen ITE eisen.

Stel nu dat een schip opgeleverd wordt met standaard computerapparatuur en rond vaart in de
buurt van (bij wijze van spreken) een Titanic. De computer apparatuur veroorzaakt storing in de
marifoonband. (Dit is de smalle rode band van 156 tot 165MHz in de emissie limiet van NEN-EN-
IEC 60945) De Titanic zal een noodoproep doen. Echter door de storing in de marifoonband,
veroorzaakt door de computer apparatuur, zal de marifoonband ontvanger zijn werk slecht
kunnen doen waardoor zwakke oproepen niet doorkomen en wordt de noodoproep niet
ontvangen. Het schip vaart door en kan geen levens redden. Vanuit Amerikaanse regelgeving is
het zelfs verplicht dat als een schip apparatuur heeft om naar de marifoonband te luisteren, er
continue iemand controleert of er geen noodoproepen zijn.
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Voorbeeld 1b Computerapparatuur in een fabriekshal
Hetzelfde geldt voor computerapparatuur die in een industriële omgeving wordt geplaatst. In de
bovenstaande sheet is een vergelijking gegeven tussen immuniteitseisen die gelden voor een
industriële omgeving en immuniteitseisen die gelden voor ITE (Information Technology
Equipment). De bovenstaande vergelijking is niet compleet en dient alleen om een beeld te
scheppen.

Bij immuniteitstesten worden er verschillende “poorten” benoemd waarvoor andere testen of
testniveaus kunnen gelden. De enclosure port is de behuizing inclusief alle kabels. Verder zijn er
specifieke eisen voor “poorten” die een specifieke functie hebben. Zo zijn er poorten waar
signalen door binnenkomen, poorten voor DC voeding, maar er zijn ook “poorten” voor
bijvoorbeeld communicatie of waardoor de AC voeding binnenkomt. Deze laatste zijn niet
meegenomen in bovenstaande vergelijking. Rood gekleurde cellen geven lichtere
immuniteitseisen aan, groen gekleurde cellen geven zwaardere immuniteitseisen aan. Indien de
cellen oranje zijn gekleurd dan zijn de eisen anders en in het geval dat ze gewoon wit zijn, dan
zijn de eisen (bijna) identiek. Met behulp van voetnoten kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een
meting pas verplicht wordt, op het moment dat de aangesloten kabel een zekere minimale
lengte heeft. Deze voetnoten kunnen van norm tot norm verschillen.

Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat ITE niet hoeft te voldoen aan immuniteitseisen die
karakteristiek zijn voor een industriële omgeving. Hierdoor is het mogelijk dat ITE apparatuur
gestoord wordt, indien deze zonder aanvullende voorzorgsmaatregelen gebruikt wordt in een
industriële omgeving.

Het CE stickertje vertelt dus niet of computerapparatuur bruikbaar is in deze omgeving
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voorbeeld 2a NEN-EN-IEC61800-3
Een berucht apparaat in de EMC wereld is de frequentie-omzetter Dit komt mede omdat de
emissie-eisen die in de productnorm (NEN-EN-IEC 61800-3) staan slecht aansluiten op de
generieke omgevingen die zijn gedefinieerd. Vandaar dat hier een korte toelichting wordt
gegeven op deze norm. De norm begint met het definiëren van twee omgevingen:

1. first environment (huishoudelijke omgeving) :environment that includes domestic
premises, it also includes establishments directly connected without intermediate
transformers to a low-voltage power supply network which supplies buildings used for
domestic purposes NOTE Houses, apartments, commercial premises or offices in a
residential building are examples of first environment locations.

2. second environment (Industriële omgeving) environment that includes all establishments
other than those directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes

Vervolgens worden er vier categorieën benoemd, zie het onderstaande citaat uit de NEN-EN-IEC
61800-3:

• C1: PDS (Power Drive System)of rated voltage less than 1 000 V, intended for use in the first
environment.

• C2: PDS of rated voltage less than 1 000 V, which is neither a plug in device nor a movable
device and, when used in the first environment, is intended to be installed and commissioned
only by a professional. (NOTE A professional is a person or an organisation having necessary
skills in installing and/or commissioning power drive systems, including their EMC aspects.)

• C3: PDS of rated voltage less than 1 000 V, intended for use in the second environment and
not intended for use in the first environment.

• C4: PDS of rated voltage equal to or above 1 000 V, or rated current equal to or above 400 A,
or intended for use in complex systems in the second environment.
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U als installateur moet dus nagaan uit welke categorie de frequentie-omzetter komt die u wilt
h ffen C i k i i i k k b k d daanschaffen. Dat er een CE sticker op zit zegt nog niets. Dit kan ook betekenen dat de

frequentie-omzetter in categorie C4 valt waarvoor er geen emissielimieten zijn.

Gelukkig staat de volgende paragraaf ook in de NEN-EN-IEC 61800-3:

In these applications of category C4 equipment, the user and the manufacturer shall
agree on an EMC plan to meet the EMC requirements of the intended application (see
annex E). In this situation, the user defines the EMC characteristics of the environment
including the whole installation and the neighbourhood The manufacturer shall provide
information on typical emission levels of the PDS which is to be installed. In the case of
interference, the requirements and the procedure in 6.5.2 shall be applied.

De ervaring leert echter dat fabrikanten van frequentie-omzetters deze paragraaf liever
vergeten. Het verkrijgen van data over geproduceerde elektromagnetische emissie blijkt telkens
weer een uitdagende vaak onmogelijk opgave.

De CE-sticker kan hier aanwezig zijn zonder dat er aan emissie-eisen voldaan wordt.
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Vergelijking van emissie eisen
In bovenstaande grafiek is de vergelijking gegeven tussen de emissie eisen die gelden voor een
frequentie-omzetter (618000-3) en die voor standaard industriële apparatuur (61000-6-4).

Bedenk hierbij dat de veldsterkte gegeven wordt in dB’s

20 dB komt overeen met een factor 10.

10dB komt overeen met ongeveer een factor 3.

6dB komt overeen met een factor 2.

Er wordt meteen duidelijk dat een C3 frequentie-omzetter veel meer storing mag veroorzaken
dan standaard industriële apparatuur. Een C4 frequentie-omzetter mag dus nog meer storing
maken.
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Voorbeeld Schepen en frequentie-omzetters
Aan boord van schepen worden nog veel IT netwerken gebruikt hoewel IM&O hier geen
voorstander van is. Als gevolg hiervan vallen alle drives die IM&O toepast in categorie C4.
Daarnaast moeten de common mode filters die in de drive zitten vaak los genomen worden
omdat ze niet uitgelegd zijn op IT netwerken. Dit houdt in dat het storingsniveau verder
toeneemt. In het contract worden er met de klant afspraken gemaakt over EMC. Om toch aan de
gestelde eisen te voldoen is IM&O geregeld genoodzaakt scheidingstrafo’s te plaatsen. Deze
trafo’s (tot enkele MVA’s) zijn een dure oplossing die veel plaats innemen. Het voordeel is dat ze
common mode verstoringen dempen en dat achter de trafo lokaal een geaard voedingsnet
gemaakt kan worden waarmee de filtering van de drive intact kan blijven.

Als je tijdens de aanbiedingsfase geen rekening houdt met dit soort zaken kun je bij de
uitvoering dus voor dure verassingen komen te staan.
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Voorbeeld van eisen in de installatie-instructie
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Daarnaast is het zaak bij het aanvragen van de frequentie-omzetter direct al om de
installatievoorschriften te vragen. In bovenstaande sheet zijn een aantal eisen gekopieerd uit
een 26 pagina’s tellend installatievoorschrift van een frequentie-omzetter leverancier. Indien de
installateur aan dergelijke eisen moet voldoen en hij dit niet begroot heeft, spreekt het voor zich
dat hij te maken krijgt met grote kostenoverschrijdingen.



Voorbeeld 2b Ziekenhuizen en UPS’sen
Voor UPS’sen (Uninteruptabel Power supply) gelden ongeveer dezelfde regels. Een UPS is
immers niets anders dan een frequentie-omzetter met een vaste uitgangsfrequentie en een
enorme capaciteit (batterij) op de tussenkring om periodes met een weggevallen netspanning te
overbruggen. In ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van veel kritische apparatuur die niet mag
uitvallen tijdens een spanningsonderbreking op het net. Een oplossing hiervoor kunnen UPS’sen
zijn. Echter in ziekhuizen gelden ook strenge eisen met betrekking tot elektromagnetische
emissie omdat er met zeer gevoelige apparatuur gewerkt wordt. Vandaar dat de installateur
goed zal moeten kijken naar welke categorie UPS hij aanschaft, om er zeker van te zijn dat hij
toepasbaar is in een ziekenhuisomgeving en niet allerlei dure aanvullende maatregelen hoeft te
nemen.

Het CE stickertje zegt ook hier niet voldoende.
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En dan nog gaat het wel eens mis

En zelfs als men zich verdiept in de regelgeving en rekening houdt met alle mogelijke
elektromagnetische gevaren, dan nog kan het wel eens mis gaan. Een voorbeeld hiervan is de
Taklift 8. De elektrische installatie van de taklift 8 was geleverd door IM&O. Tijdens een van z’n
opdrachten werd de Taklift 8 ingezet in Denemarken om te helpen met de aanleg van een brug
over de kleine Belt. Bij het oppakken van brugdelen voor een radio-omroepzender werd de
kraan onbestuurbaar. Brugdelen van 3200 ton begonnen ongecontroleerd heen en weer te
zwaaien. In het ontwerp was geen rekening gehouden met de enorme veldsterkte die kunnen
optreden dicht bij een radio-omroepzender. Deze waren zo groot dat als de hijskabel het water
raakte, het water om de kabel ging koken als gevolg van de hoogfrequent stroom die door de
kraan en de hijskabel gingen lopen. IM&O heeft dit probleem opgelost door extra afscherming
aan te brengen om de elektronica en de bedrading .
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5: Waar dient een installateur op te letten

22

Er zijn dus een aantal zaken waar een installateur vanuit EMC oogpunt op moet letten bij de
aanschaf van apparatuur voor in zijn installatie.

Ten eerste zal hij zich af moeten vragen in wat voor omgeving de installatie komt. Wat voor
elektromagnetisch milieu kan hij daar verwachten. De apparatuur die hij daar plaatst zal hier
tegen moeten kunnen. Dit moet duidelijk worden uit de op het product toegepaste normen. Het
CE stickertje is niet voldoende om er zeker van te zijn dat de apparatuur toepasbaar is. Daarbij is
het nuttig om ook andere normen en certificaten te bekijken, hier kunnen immers ook EMC
eisen in vermeld staan. Het totaal beeld zal een indruk geven of de apparatuur geschikt is om te
gebruiken.

Wel is het verstandig om direct de installatievoorschriften op te vragen. De leverancier verklaart
dat zijn apparatuur aan de normen voldoet mits de meegeleverde installatievoorschriften zijn
opgevolgd. In deze installatievoorschriften kunnen grote kosten verborgen zitten.

Daarnaast is het natuurlijk verstandig om apparatuur eens kritisch te bekijken. Is de apparatuur
ontwikkeld met aandacht voor EMC. Een leverancier mag ook verklaren dat hij aan de CE richtlijn
voldoen, zonder enige testen uit te voeren. Op de markt zijn genoeg producten te koop die niet
aan de EMC richtlijn voldoen. In de bovenstaande sheet is een voorbeeld te zien van een
ethernet switch fabrikant die bewust een apart aardvlak heeft aangebracht waarop de
kabelschermen worden afgewerkt en een aardvlak voor de elektronica. Storingen die via het
kabelscherm de print op komen worden via dit gescheiden aardvlak veilig naar de behuizing
afgeleid.

Tot slot zal de installateur bij zijn klanten moeten uitleggen dat niet alle apparatuur past in
iedere elektromagnetische omgeving. Als een klant dit toch wil zullen er maatregelen genomen
moeten worden die aanvullende kosten met zich meebrengen.



Mocht u mij nog willen benaderen dan is dit mogelijk op:

Jan-kees.vanderven@imtech.nl

010-4871424

Imtech Marine & Offshore

Sluisjesdijk 155 Postbus 5054

NL-3008 AB Rotterdam
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485) Many CE-marked products don’t comply – EU market surveillance to increase

A recent study published in Science reveals that societal models for cooperation are doomed to
vanish if the number of level-playing incidents (for example, those manufacturers that do not
comply to CE rules, or “free riders” becomes too high. In that situation the model becomes
untenable.

From a study performed by ANEC (the European Association for the coordination of Consumer
Representation in Standardization) in 2005, we note following alarming issues:

• Manufacturers do not mark their equipment with the CE mark (a criminal offense: refer to the
New Approach guidance document referenced above);

• Manufacturers do put the CE mark on their equipment, but required technical documentation
and/or the DoC (Declaration of Conformity) are completely or partially missing (also a criminal
offense).

Data on market surveillance actions performed by authorities in Sweden, Germany, Finland and
the UK show that percentages of non-conforming products are higher than 15% (the reference
number which was used in the societal study referred to above). Rates of non-conforming
products in these countries were 28.5%, 50%, 37.5% and 33% respectively. In summary, the
above suggests that the very reputation of the CE marking scheme is at stake.

This and other reasons prompted the European Commission to review the workings of the New
Approach Directives, and consultations with stakeholders were held from 1998-2002. In 2005, a
proposal was published on the EC web site, referred to as “Elements for a horizontal legislative
approach to technical harmonization” (CERTIF 2005/16 rev 2).

The solution, according to this proposal? A horizontal legislation directive for all New Approach
Directives.
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In brief, the proposal suggests changes to:

• Basic notions and definitions (e.g. placing on the market);

• Conformity assessment bodies and facilities (‘essential requirements’ for them);

• A reinforced implementation and role for accreditation;

• Conformity assessment procedures (the ‘modules’ are changed);

• Market surveillance reinforcement.

The proposed timing to implement this horizontal legislation directive is as follows:

• Initiated by the European Council on 10th November 2003;

• The EC prepared CERTIF5 documents;

• Public consultation ended on 26th July 2006;

• EC is now preparing a legal proposal (6377/07, published 15th February 2007, see below –
Editor);

• New horizontal framework directive to be published in 2007 or 2008.

(From “The Future of Market Surveillance for Technical Products in Europe”, by Ivan Hendrikx,
Conformity, www.conformity.com, 1st April, 2007 (but not an April Fool’s joke!),
http://www.conformity.com/artman/publish/article_158.shtml.)

(The Council of the European Union Interinstitutional File 2007/0029 (COD), 6377/07, 15th
February 2007, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting
out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of
products”, is at http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st06/st06377. en07.pdf.)

(The Editor notes that the fact that many CE marked products don’t actually comply with the(The Editor notes that the fact that many CE marked products don’t actually comply with the
EMC Directive, and (as other studies have shown) about the same proportion have questionable
compliance, is one reason why the simplistic CE + CE = CE approach cannot ensure compliance of
the finished equipment, system or installation.)

437) Financial costs of delayed EMC compliance

A manufacturer of electrical test equipment took an order worth several million dollars for new
product to be used worldwide to help service the vehicles manufactured by a major
multinational. It failed to meet the EMC standards required for compliance (which had also been
made a part of the contract).

Testing and consultancy to discover the causes and find do-able fixes for the EMC problems
(several low-cost options not being possible due to the late stage of the project) cost around
$20,000; iterating the PCBs to a compliant build standard cost around $60,000; and refurbishing
non-compliant units already supplied to the customer cost around a further $70,000.

The delivery of the (eventually) EMC-compliant units was also delayed by five months from the
target date, causing equivalent delays in receiving the first payments and incurring greater costs
of financing the project (by putting the financial break-even point back around half a year on
what was intended to be an 18 month project). Whether any harm has been done to the test
equipment manufacturer’s reputation with their customer, or with the marketplace as a whole,
remains to be seen.

(A contribution in June 1999, the source wishes to remain anonymous.)
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408) Class D amplifier interferes with AM radio

Russ O’Toole, chasing overheating in a Class D power, amp hung a scope on the output and
found several volts in the MHz range. Not surprisingly, it was wiping out much of the AM
broadcast band (MW to our European members). The manufacturer didn’t think it was a
problem. The FCC did, and shut them down. 187

(From Jim Brown, on the SC-05-05 mailing list, 7th December 2006, 15:27:43,

SC-05-05@standards.aes.org.)

361) Lack of good PCB EMC design delays product launch

The day after attending your course on Advanced PCB Design for EMC, during which you
emphasised the exponential relationship between cost of modification and the date of market
introduction, I went back to my OATS and tested some more customers’ products. One of them
emphasised the above point – EMC testing was the last thing this manufacturer thought of, and
a 16dB over Class B ‘surprise’ was the result. Adding ferrites to the cables made no difference as
most of the noise was radiating directly off the PCB. The company has had to engage an EMC
consultant to try to fix their 8 layer board, and the product shipping has been postponed.

(Sent in by Bruce Holdsworth, Sydney, Australia.)

309) Computer company learns that EMC compliance pays

In its formative years, a major US PC manufacturer felt that FCC certification was not a barrier to
marketing. Standard operating procedure was to sell while the authorisation process was in
process. Then the FCC arrived to shut down the factory. The VP of Engineering met with the FCC
in Washington at the last minute and worked out an agreement that kept the factory running.

f h i ification d h l b i b fAfter that point, FCC certification and other agency approvals became a requirement before
shipment was authorised. Today, that company has a world class compliance operation and I am
proud to have taken part in that process.

(Richard Woods, in a correspondence on the IEEE’s emc-pstc list server, 15th July 1998.)

286) Electronic organ manufacturer fined for EMC non-compliance

The Enforcement Bureau of the Federal Communications Commission (FCC) has fined a Dutch
company for importing and marketing in the United States electronic organs which radiated
emissions in excess of U.S. limits. The company, Johannus Orgelbouw b.v. of the Netherlands,
was fined US$7,000 and ordered to submit to the FCC for the next two years verification records
for each model of organ which it imports into the U.S.

The matter of the emitting digital electronic organ was brought to the attention of the
Enforcement Bureau in early 2003 by a competitor who claimed that other 124 organ companies
were suffering competitive harm because the company, by not complying with FCC regulations,
was able to produce products less expensively. In a subsequent investigation by FCC agents, the
company acknowledged that it had imported and marketed at least one model of organ that did
not comply with FCC emissions limits, resulting in the Commission’s action.

(From “FCC Fines Importer of Non-Compliant Electronic Organs”, Conformity, News Breaks,
February 2004, pages 42- 43, www.conformity.com.)
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283) New Automotive EMC Directive includes transient immunity tests

As part of the development of this directive (Automotive EMC, 2004/104/EC –Editor), it has
become evident that many aftermarket devices can be found to be susceptible to the many
switching events on a vehicle. This can be simply audio clicks or, worst case, result in hardware
failure of the component resulting in damage to the vehicle itself.

For this reason, and following lobbying by the vehicle manufacturers, the committees
responsible for the directive have included in this latest draft requirements for all ESAs
(electronic sub-assemblies – Editor) to be immune from a series of transient events.

(From: “Transient Test Requirements for “e”-Marking – Necessity or Bureaucracy?”, by James
Gordon-Colebrook and Alex Mackay of 3C Test Ltd, presented at the Automotive EMC 2003
Conference, 6th November 2003, http://www.AutoEMC.net.)

206) ESD problems with CE-marked keypads and mouses

Dear Ann Landers. I’ve always had trouble with peripherals. Keyboards and mice that were CE
marked and looked like such good prospects have mostly turned out to be fickle. Well, I’ve been
involved with a touchpad for about five months now. When I first bought it, we were so happy.
Whenever we were together it, it could read my mind. A tap of my finger and it knew just what
to do. And then this ESD gun comes along. One zap and BOOM! The touchpad turns its back on
me. It won’t respond at all! I tried talking to it ... but it just gave me the cold shoulder. I
suggested counseling ... still no response. I threatened to go and get a mouse …no response.
Well, I finally had to just take a deep breath and go through with it. I cycled power. Well it now
responds to me ... but I don’t know if I’ll ever trust it around an ESD gun again. I don’t know if
our relationship will ever be the same.Signed “Out of touch in New York”.

OK, OK, the real question is ... does anybody have some words of advice regarding touchpads. I
am testing a unit which consists of a keyboard/touchpad combination. The touchpad is approx
1.5” x 1.5” and is able to sense a sliding or tapping finger. The touchpad is used to perform all of
the functions that a mouse typically performs. I am assuming that it has some sort of capacitive
sense circuit which can tell when your finger slides across the pad or taps on the pad. I have one
that gets all out of whack with 8KV ESD. i.e. the touchpad becomes unresponsive and it stops
software execution in our host system. Unfortunately, this is one of those instances where we
don’t build the keyboard/touchpad; so my bag of fix tricks is limited. Probably limited to seeing if
another manufacturer produces a keyboard/touchpad with better performance. Or, am I
slamming my head against the wall on this one? The keyboard/touchpad is already CE marked by
its manufacturer. Is his typical? Are all touchpads (even CE marked ones) ESD sensitive? Do I just
live with it? Am I over-testing this touchpad?

Overall ... I have had REALLY bad experiences with CE marked keyboards and mouses. Now I
have trouble with our first touchpad. We typically use a capacitive filter on our inputs and we
typically put a ferrite on the cable ... yet still trouble. Is this typical of what others see?

(From Chris Maxwell 02/01/02 21:56:34 via emc-pstc. Note: Ann Landers is a U.S. magazine’s
well-known ‘Agony Aunt’.)
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199) CE marked keyboard fails ESD tests

Well, I’ve stumbled over one of my pet peeves again. We had a combination keyboard/touchpad
(CE marked) which failed ESD testing a couple of months ago. It would either give false inputs or
become unresponsive when 8KV air discharges were made to the touchpad. I tried ferrites at
both ends of the cable ... no luck. Since we don’t make th

e keyboard, I can’t open it up and make changes (although I would like to open it up with a
sledgehammer ... that would make some changes).

So, we bought another brand. This one has a keyboard and trackball. Our hope was that the
trackball would be more zap-proof than the touch pad ... No dice ... snap, crackle, pop it fails too.
Oh, by the way, this keyboard was prominently CE marked as well.

(From Chris Maxwell, 19th April 2002, in a thread on “Suitable CDN for IEC61000-4-6 ethernet
10/100” on the IEEE’s emc-pstc discussion list.)

147) Financial risks and EMC compliance

Silicon Film Technologies, the firm developing a digital ‘film’ that fits in a standard SLR camera
body, has suspended operations because of failure to meet EMC standards. “The failure of
certification tests in the summer delayed Silicon Film’s anticipated revenues, but development
expenses continued,” said Robert Richards, president and CEO of Irvine Sensors, the firm’s
largest creditor. Last week Silicon Film said it had met the FCC emissions requirements but could
not conform to the stricter European standards. “We believe at least some of those stricter
standards must be met for a successful product launch,” added Richards. If alternative finance is
not found, the firm – 51 per cent owned by Irvine Sensors – will go onto liquidation.

(From Electronics Weekly, 19th September 2001, www.electronicsweekly. com.)

64) PC EMC compromised by non-compliant components64) PC EMC compromised by non-compliant components

Computer manufacturers and others are finding it impossible to meet the EMC Directive
because of non-compliant CE marked motherboards and power supplies, according to test house
EMC Projects. The company tested 12 different motherboards for a client recently and found
that every one of them failed to meet EN55022 limits, according to the company’s MD Mike
Wood. Failures ranged from a few dB to 20dB over the limit line. None was accompanied by
instructions about how the boards should be installed to meet EMC regulations. “I feel very sorry
for companies trying to meet standards when they use these boards,” Wood said. “It is almost
impossible for them to comply.” He pointed out that any manufacturer relying on CE marked
components to justify compliance without testing is likely to have severe problems.

(Approval, January/February 1999, page 5.)

Talking to a representative of Intel Corporation (UK) of Swindon about this general issue in 1998,
he said that they always tested their motherboards to make sure they were EMC compliant in a
variety of different manufacturers’ PC enclosures, and that this took approximately two weeks.
He claimed that this was one reason why none of the “hottest” machines reviewed in the
computer trade press used Intel motherboards – given the fast pace of the computer industry,
taking the time to properly qualify a motherboard meant taking second place in the
performance stakes to those who were less careful of their legal and ethical obligations.

(Keith Armstrong, Cherry Clough Consultants, October 1999.)
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48) Screened leads that weren’t

I was testing an item of IT based instrumentation the other day that failed conducted emissions.
We replaced its 3 metre long screened 25-way D-type lead, which had been purchased as a
“fully screened cable” from a well-known distributor, with my own home-made 15 metre long
25-way D-type lead, which simply used a single braid cable and metallised plastic backshells. The
conducted emissions problem (on the mains lead) went away. My customer is now trying to
source cables which really are screened. So caveat emptor, even when buying from large
distributors.

(From Ian Ball of A. D. Compliance Services Ltd, which used to be Dedicated Micros EMC Test
Centre.)

.
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