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Tương thích điện từ –
Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với các
hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage
variations immunity

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử miễn nhiễm và các mức thử khuyến nghị cho thiết bị
điện và điện tử nối với nguồn điện hạ áp có các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử có dòng đầu vào định mức không vượt quá 16 A
mỗi pha, cho kết nối tới nguồn AC 50 Hz hoặc 60 Hz.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị điện, điện tử nối với mạng AC 400 Hz. Các phép thử
đối với mạng trên sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn khác.
Mục đích của tiêu chuẩn là xác lập một chuẩn chung đánh giá mức độ miễn nhiễm của các thiết bị
điện, điện tử khi chịu tác động của hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp nguồn.
CHÚ THÍCH: Các phép thử miễn nhiễm đối với sự đột biến điện áp nguồn được bao hàm trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-14.

Phương pháp đo trong tiêu chuẩn này mô tả phương pháp nhất quán để đánh giá khả năng miễn
nhiễm của thiết bị hoặc hệ thống đối với một hiện tượng xác định trước. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn
EMC cơ bản dành cho các cơ quan quản lý sản phẩm. Các cơ quan quản lý sản phẩm có trách nhiệm
quyết định có áp dụng tiêu chuẩn thử miễn nhiễm này không, và nếu áp dụng, các cơ quan quản lý sản
phẩm có trách nhiệm xác định các mức thử phù hợp.

2 Tài liệu viện dẫn
IEC 61000-2-8, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment – Voltage dips and short
interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results (Tương thích
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