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Deze presentatie 

• 30 minuten 

• Korte introductie over Alewijnse 

• Enkele onderwerpen uit de installatiepraktijk aangehaald 

• Assembleren: “gewoon” in elkaar schroeven? 

• Denken in zones en dus ook kabelklassen 

• “Aarde”: het “harkje” in een tekening 

• Praktijkvoorbeelden met demo 

 

• Vragen: stel ze gerust direkt of achteraf: m.melenhorst@alewijnse.com 

mailto:m.melenhorst@alewijnse.com


“Waarom zou ik deze presentatie volgen?” 

In essentie: 

 

• EMC drieluik omvat bron-slachtoffer-koppelweg 

 

• Installateur en systeemintegrator: in hoofdzaak invloed op koppelweg 

• Ongeveer 80% van de oplossingen op vlak van koppelweg 

 

• Assembleren direkt verband met koppelweg, dus met problemen voorkomen (of veroorzaken) 

DUS met EMC gedrag van het geheel! 



Assembly for EMC (1) 
• Het doel. 

• Een definitie van assembleren: 

• Het samenvoegen van onderdelen teneinde een werkzaam 
geheel te krijgen 

• Echter: het geheel moet ook werkzaam blijven gedurende de 
technische / economische levensduur 



Assembly for EMC: de onderdelen 

• Assembleren: het samenvoegen van onderdelen teneinde een 
werkzaam geheel te krijgen. 

• Hoe samenvoegen? 

• Wat heb ik ervoor nodig? 

• Wat is ‘werkzaam’? Ook EMC? 

• Assembleren heeft dus meer in zich dan het eenvoudig ‘samenvoegen’ 
of ‘samenstellen’. 

 

Daarom: 

• Specificaties 

• Plannen 

• Gereedschap (kennis en kunde) 

 

Meeste invloed heeft Systeem Integrator op de koppelweg in het EMC 
Drieluik. 

 



Assembly for EMC (2) 

• Voorschriften 

• Fabrikant en/of toeleverancier 

• Normen en/of richtlijnen 

• Bedrijfsspecifieke 

• Voorschriften en plannen 

• Richtlijnen 

• Gebruiken 

• Bedrijfsspecifieke zaken: 

• EMC management (wie weet wat, hoe, waarom, waarom niet en 
onderhoud) 

• Onderhoud van het ambacht 

• EMC plannen 

• Zones 

• S/V matrix 

• Mitigation 



Zonering 

• Omgeving 

• Groepeer apparatuur die kunnen functioneren in de 
geanticipeerde electromagnetische omgeving. 

• Apparatuur 

• Groepeer apparatuur op basis van de electromagnetische 
eigenschappen van die apparatuur 

• Algemeen: 

• Ken een getal toe aan die zone: 0=buiten t/m 3 (houd het 
praktisch!) 

• Neem op zoneovergangen maatregelen 

• Let op bij overgangen van meer dan 2 ‘stappen’! 

• Nog steeds nuttig, zij het minder, indien geen maatregelen op 
de zonegrenzen genomen kunnen worden. 



Kabelcategorieën 

VG 95 375 pt. 3, aangevuld met IEC 60533 



Hoe moeilijk kan het zijn? 

• Het befaamde “harkje”: aarde, referentie, ground… 

 

• EMC geen ‘rocket science’ 

• EMC is risico management en vakmanschap op alle nivo’s 

• Voorschriften 

• EMC wordt minder makkelijk wanneer: 

• Men niet dezelfde taal spreekt (‘optical braid coverage’ en 
‘transfer impedantie’) 

• Er een kennisgat is tussen kennisdragers en kennisvragers 
(demping van EMC doorvoeringen moet beter zijn dan 25 dB) 

• Tegenstrijdige fabrikantvoorschriften aanwezig zijn 

• Budgettaire druk (“ik wil alleen maar het stempeltje”, “wat vind 
je ervan?”)  

• Politiek 

 

 



Stroom afpellen 

• Schermklemmen voor 360° afmontage kabelmantel 

• Varkensstaart?! 

 

• Bied stroom laagimpedant pad aan, dus kleine lusoppervlakten! 



Aardlussen? 
• Aanbevelingen om: 

• Kabelscherm met schermklem op rail te monteren 

• Rail is geïsoleerd opgesteld 

• Rail verbinden met draad aan ‘sterpunt’?! 

• Varkensstaart 

• Verklaring: voorkomen van aardlussen… 

• Montageplaat van metaal (anders geen isolators): veel effektiever! 

 

• Dus toeleveranciers zetten soms ook ruis op de lijn! 



Connectors en kabels 



Resumé 

• “Assemby for EMC” is meer dan op volgorde samenvoegen van onderdelen. 

• Denken – doen – verifiëren – (corrigeren) 

• Installateur/systeemintegrator heeft meeste invloed op koppelweg, daarom: 

• EMC zones definiëren 

• Kabelkategoriën definiëren 

• Juiste selectie van materiaal (materiaalkennis) 

• Juiste instrukties voor montage (voorschriften) 

 

• Fabrikant: EMC van uw systeem is ook resultaat van de inspanning van de installateur! 

 

• Vragen? 

 

• m.melenhorst@alewijnse.com 


