
Verslag van NEC-EMC vergadering. 

 

Op 18 januari 2017 was de 44e vergadering van de Nederlandse Normcommissie 361900 (NEC-EMC) 

bij Thales in Hengelo. 

Hierbij volgt een verslag van de onderwerpen die de meeste aanleiding gaven tot discussie. 

 

Praktijkervaringen met normen en regelgeving 

Van één van de leden waren er de volgende opmerkingen.  

  

Voedingen kunnen 4 verschillende modes hebben: 

A. stand-by, 

B. aan, zonder belasting,  

C. aan, geen 100% belasting 

D. aan, 100% belasting. Veel voedingen voldoen in deze 4 modes niet aan de conducted 

    emissie en de 50 Hz harmonischen. 

 

LED verlichting kunnen tegenwoordig ook worden gedimd. In deze modes en voornamelijk wanneer ze 

net aan zijn voldoen deze niet aan de conducted emissie en de 50 Hz harmonischen. 

Voor de LED verlichting is nog geen goede testopstelling omschreven. Normen vermelden vaak niet in 

welke modes deze moeten worden getest. Worst case wordt vaak vermeld maar hoe lang moeten we 

hierna zoeken en met welke opstelling? Dit zou testen onnodig veel geld gaan kosten.  

 

De risico analyse in de EMC richtlijn geeft veel reden tot discussie en is vanuit de EMC richtlijn vanaf 

april 2016 verplicht om uit te voeren en is een onderdeel van de technische documentatie (TCF). 

Deze risico analyse is een heel ruim begrip waarbij diverse situaties kunnen worden bedacht. Een 

duidelijk richting omtrent deze risico analyse is zeer gewenst. De nieuwe uitleg (Guide) van de EMC 

richtlijn moet omtrent dit punt meer duidelijkheid geven. Dus nog even wachten op de officiele uitgave 

hiervan.  

 

RED/EMC 

Door de invoer van de nieuwe RED is er toch veel verwarring ontstaan welke RL en geharmoniseerde 

normen gebruikt moeten worden. Het AT heeft een memo geschreven welke weg te bewandelen 

richting de CE markering van dit type producten. Zie bijlage. 

 

Electromagnetic compatibility – hoogfrequente onderwerpen (IEC/TC77). 

Geen noemenswaardige vermeldingen. 

 

 

EMC -laagfrequente zaken (SC77A). 
Nieuwe norm EN 61000-3-2 en 3-3 zijn in de maak. 

  

 
EMC -Hoogfrequente zaken (SC77B). 
Geen noemenswaardige vermeldingen. 
 
 
EMC –Hoog vermogen transiants zaken (SC77C). 
Geen noemenswaardige vermeldingen. 
    
  



CISPR Algemeen 
Geen noemenswaardige vermeldingen. 
 
CISPR A 
Geen noemenswaardige vermeldingen. 
 
CISPR B 
Geen noemenswaardige vermeldingen. 
 
CISPR F (huishoudelijk apparatuur, verlichting en dergelijke) 

Geen noemenswaardige vermeldingen. 
 

CISPR H 

In CISPR TR 16-4-4 in annex C een model weergegeven van een PV systeem.  
Er zijn verstoringen gemeld door radio zendamateurs in het korte golf gebied betreft vooral door 

paneelgebonden DC/DC converters.  Hiervoor moeten nog limieten voor worden ontwikkeld. In CISPR 

11 Ed. 6 zijn nu wel limiet waarden opgenomen voor CM storing aan de DC zijde van de GCPC. Om 

storing van PV systemen te voorkomen moet de installateur vooral aandacht besteden aan de kwaliteit 

van de omvormer met name galvanisch gescheiden DC en AC kant en strak langs het frame leggen 

van getwistte DC bedrading. 

Doordat er specifieke eisen ontbreken op de DC in- en uitgangen heeft dit nu alle (internationale) 

aandacht. Vaak zijn installateurs niet op de hoogte van deze EMC problematiek. 

 
 

CISPR I (ITE en multimedia) 

Geen noemenswaardige vermeldingen. 

 

IEC ACEC 

Geen noemenswaardige vermeldingen. 

 

CENELEC 

Geen noemenswaardige vermeldingen. 

 

CLC/TC210 

 

Rondvraag: Geen rondvragen.  

 

 

Tenslotte: 

 

Volgende vergadering is op 7 juni 2017 bij DARE in Woerden. 

 

André Canrinus 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunnen jullie mij een e-mail sturen.  

info@canco.nl  
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