
Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je
povinností výrobcù a distributorù elektrických a
elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, �e tyto
výrobky nebudou zdrojem rušení a samy budou
proti rušení odolné. Tato smìrnice se vztahuje na
všechna zaøízení a pøístroje, které mohou svou
funkcí vyvolávat elektromagnetické rušení nebo
jejich� provoz mù�e být rušením ovlivnìn nebo
ohro�en. Jde zejména o:
1.vliv atmosférické elektøiny, nebezpeèí a dùsledky
úderu blesku

2.rušení, které vyvolává spínání silových elektrických
obvodù, elektrické oblouky a v dùsledku toho
vznikající širokopásmové rušení na kontaktech,
ale i pøi spínání a vypínání polovodièovými prvky

3.nízkofrekvenèní a støedofrekvenèní rušení
v napájecí síti, které vyvolávají mìnièe a støídaèe

4.vysokofrekvenèní elektromagnetické pole, jeho�
zdrojem mohou být blízké stacionární, ale i
výkonné mobilní vysílaèe.

5.elektromagnetické pole 50Hz vznikající
vyzaøováním prùmyslových zaøízení apod.

K jednotlivým okruhùm problémù byla vydána
øada obecných èi tématických publikací a odborných
èlánkù, [1], [2], [3] a proto se zamìøíme pøedevším
na elektronické prvky souèástky, které slou�í
k potlaèení ne�ádoucího rušení, nebo k zabránìní
jeho vzniku.

K ochranì pøed úèinky atmosférické elektøiny se
pou�ívají pøepì»ové ochrany v kombinaci s
odrušovacími kondenzátory tøídy X a Y, které musí
splòovat pøísná doporuèení normy
ÈSN EN 132 400/97 resp. ÈSN IEC 60384-14/2000,
pøípadnì kombinovanými odrušovacími prvky.

Tyto prvky podléhají pøedpisùm a po�adavkùm,
vyplývajícím ze zákona 22/1997 Sb. o technických
po�adavcích na výrobky a pøíslušným
Naøízením vlády 169/1997.

Zde je dobøe poznamenat, �e samotné pøepì»ové
prvky sice chrání pøed pøepìtím, ale vlastní rušení
nepotlaèují a z tohoto hlediska lze doporuèení
souèasného pou�ití odrušovacích kondenzátorù,
pøípadnì kombinovaných prvkù pokládat za velmi
vhodné.

K potlaèení rušení, které vzniká pøi spínání a
vypínání silových elektrických obvodù je
nejúèinnìjším a souèasnì nejefektivnìjším
prostøedkem kombinovaný prvek Odrušovací
kondenzátor v sérii s omezovacím rezistorem,
pøípadnì doplnìný diodou, tam, kde to technické
podmínky provozu umo�òují. Pokud jsou tyto prvky
pou�ity v tzv. silových obvodech, vztahují se na nì
stejné po�adavky, jak bylo uvedeno výše.
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ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

Potlaèení rušení v pøípadì tøetího a èásteènì i ètvrtého
okruhu vy�aduje pou�ití slo�itìjších prvkù, obvykle
kombinací odrušovacích kondenzátorù tøídy X,
resp. X2 a Y2, tzv. DELTA kondenzátorù,
prùchodkových kondenzátorù, vysokofrekvenèních
odrušovacích tlumivek, proudovì kompenzovaných
tlumivek a rezistorù, pøípadnì kompletních
odrušovacích filtrù.

K potlaèení úèinkù elektromagnetického pole o
frekvenci 50Hz je kromì filtrù tøeba pou�ít i dobré
magnetické stínìní a dokonalé uzemnìní.
Naši konstruktéøi mají dnes k dispozici velmi širokou
paletu odrušovacích prvkù a souèástek tuzemské
výroby:
-odrušovací kondenzátory tøídy X2 pro napìtí
250, 300, 440 a 600V 50/60Hz, a tøídy Y2 pro
napìtí 250 a 440V 50/60Hz i pro montá� na DIN lištu
-DELTA kondenzátory X2,Y2
-odrušovací R-C èleny, i pro montá� na DIN lištu
-odrušovací kondenzátory prùchodkové pro napìtí do
100Vss i pro 250V, 440 a 600V 50/60Hz
-vysokofrekvenèní a proudovì kompenzované tlumivky
-odrušovací filtry jednofázové i tøífázové, podle
po�adavkù a specifikace zákazníka

Tyto odrušovací prvky splòují pøedpisy citovaných
norem a jsou vesmìs certifikovány mezinárodnì
platnými certifikáty IECEE-CB, které platí v témìø
ètyøiceti zemích svìta.

Dobrý pøehled výrobního programu v tuzemsku
vyrábìných a dodávaných odrušovacích prvkù získá
ètenáø v [4] a na webových stránkách

Vyrábí a dodává
-odrušovací kondenzátory X2, Y2
-odrušovací kondenzátory DELTA
-odrušovací kondenzátory prùchodkové
-odrušovací tlumivky
-odrušovací filtry
-fóliové kondenzátory
-motorové kondenzátory
-potenciometry a odporové trimry
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ODRUŠOVACÍ PRVKY
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ODRUŠOVACÍ PRVKY NA TRHU

Vyrábí a dodává
-odrušovací kondenzátory X2, Y2
-odrušovací kondenzátory DELTA
-odrušovací kondenzátory prùchodkové
-odrušovací tlumivky
-odrušovací filtry
-fóliové kondenzátory
-motorové kondenzátory
-potenciometry a odporové trimry
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Odrušovací kondenzátory

Odrušovací R-C prvky

V poslední dobì je na trhu k dispozici velmi široká
paleta tuzemských elektronických souèástek pro
odrušování, a to jak v prùmyslové elektronice tak i
v ostatních elektronických zaøízeních.
Nutno pøipomenout, �e elektronické odrušovací prvky
podléhají po�adavkùm harmonizovaných technických
norem a pøedpisù a zejména ustanovením zákona
22/97 Sb. a Naøízení vlády 168 a 169/97 Sb. [1].

Nejpou�ívanìjšími prvky k potlaèení
elektromagnetického rušení a potlaèení pøepìtí,
které vzniká v elektronických obvodech jsou

tøídy X a Y, které splòují ustanovení citované normy
a zákona a mají mezinárodnì platný certifikát
IECEE-CB.
Vyrábìjí se pro napìtí 250V, 300V, 440V a 600V 50Hz.
Obrázek ukazuje vyrábìné varianty konstrukèního
provedení. K dispozici jsou i odrušovací kondenzátory
tøífázové a v provedení pro montá� na DIN-lištu
K potlaèení rušení, které vzniká pøi spínání a vypínání
silových elektrických obvodù je nejúèinnìjším a
souèasnì nejefektivnìjším prostøedkem kombinovaný
prvek, odrušovací kondenzátor v sérii s omezovacím
rezistorem. Pokud jsou tyto prvky pou�ity v silových
obvodech, vztahují se na nì stejné po�adavky, jak
bylo uvedeno výše.

Vyrábìjí se pro rozsah napìtí 250 440V 50Hz
v jednofázovém i tøífázovém provedení, vèetnì
provedení na DIN-lištu. Mají rovnì� mezinárodní
certifikát IECEE-CB
K dispozici jsou i odrušovací prvky R-C pro
stejnosmìrné napìtí od 100V=.

Potlaèení rušení mnohdy vy�aduje pou�ití
slo�itìjších prvkù, obvykle kombinací odrušovacích
kondenzátorù, tzv.

K dispozici je široký výbìr filtrù i pro tøífázovou sí»
a rovnì� v provedení pro montá� na DIN-lištu.

DELTA kondenzátorù,

prùchodkových kondenzátorù, vysokofrekvenèních
a proudovì kompenzovaných odrušovacích
tlumivek, a kompletních odrušovacích filtrù.
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Odrušovací kondenzátory X2 a Y2

Odrušovací kondenzátory prùchodkové

Odrušovací kondenzátory DELTA



Odrušovací RC prvky i pro montá� na DIN lištu



Filtry




