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Even voorstellen

� Jan-Kees van der Ven

� Opleiding HTS werktuigbouwkunde

� 1997-2005: Alstom: EMC en rail voertuigen

� 2005-2006: Movares: EMC en het spoor

� 2006-heden: Imtech Marine (PON / PARCOM): EMC en schepen

� Voorzitter EMC-ESD vereniging

� Lid NEC 18



EMC drieluik

Stoorbron Koppelweg Verstoorde



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� Leverancier A

Frequentie 
omvormer
kast (paar 
honderd kW 
aan omvormers)
Geaard net, 
geen filters

� Leverancier B

MG 440 V

� Leverancier C

230 V



Voorbeeld

� I-M\Spooling 10mmin.mp4



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� CM stroom op druksensor lijn � CM voltage op 440 V voedingskabel



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� IEC 61800: Adjustable speed electrical 

power drive systems – Part 3: EMC 

requirements and specific test methods

� IEC 61000 6-4: Electromagnetic 

compatibility (EMC) – Generic standards –

Emission standard for industrial 

environments

60

70

80

90

100

110

120

130

140

100 1000 10000 100000

U
 (

dB
µV

)

f(kHz)

IEC 61000-6-4

61800-3 Cat3 >100A



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� Geen scheiding tussen voedings en datakabels



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� Geen scheiding tussen voedings en datakabels



Voorbeeld: Wie is er schuldig?

� Geen separatie in de kast



Voorbeeld : Wie is er schuldig

� Leverancier drives:

� Teveel emissie ? 

� Eigen voedingsnet 

� Installateur:

� Geen kabel separatie, 

� Geen afgeschermde kabels

� Geen netscheiding

� Leverancier werkplatform 

� Geen instructie naar installateur voor kabels (wel kabeleisen in component specificaties)

� Geen afgeschermde kabels

� Geen twisted pair data kabels

� Regelgeving

� Discrepantie tussen IEC 61800-3 (drives) en andere EMC normen

� Geen goede regelgeving tussen 2 kHz en 150 kHz.

� Opdrachtgever

� Geen systeemintegratie



Aanvraag / aanbieding / contract

� Wie is de klant Nederlands / buitenland

� Metingen (moeilijk te controleren na installatie)

� Definieer de omgeving

� Benoem rechten en plichten van de systeem integrator.

� Verwijs naar realistische normen / publicaties  (bijv. IEC 61000-5-2)

� Denk na over betrouwbaarheid / risico’s van uitvallen / fluctuaties



Maak een EMC plan

Aspecten die van belang zijn:

� Welke systemen maken deel uit van de installatie

� Maak een source-victim matrix

� Installatie voorschriften 

� EMC aarding

� Systeem aarding

� EMC inkoop specificatie



De uitvoering

� Opvolgen installatie voorschriften  en alleen met onderbouwing hiervan afwijken

� Gebruik apparatuur die geschikt is voor de omgeving waarin het gebruikt wordt

� Voer inspecties uit tijdens de bouw.



Afname

� Voer testen uit op grond van de source victim matrix.

� Voer een visuele inspectie uit.

� Controleer of installatie voorschriften zijn nageleefd.



Conclusie

Benoem een 
systeem integrator 
met verstand van 

EMC
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