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EMC for Business
Wspiera firmy z zakresu kompatybilności
elektromagnetycznej poprzez doradztwo,

szkolenia oraz wymianę doświadczeń
podczas spotkań.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerskiej,
doradcom z kilkunastoletnim stażem,

doświadczonym inżynierom,
pomagamy w rozwoju projektów,

zarządzaniem zespołem oraz
rozwiązywaniu problemów

w dziedzinie EMC.

Nasze produkty tworzymy
na Twoje potrzeby

Akademia EMC
Konferencja EMC for Business

EMC Caffee
EMC Starter
Doradztwo
Blog EMC

EMC for Business

organizujemy szkolenia z projektowania, badań EMC, troubleshooting oraz dyrektyw EMC 
i RED. 

W ostatnim roku program szkoleń został rozszerzony i dostosowany do potrzeb klientów, 
których słuchamy z uwagą. Dzięki temu powstało EMC for Business, które ma w sobie 
Akademię EMC, konferencję i doradztwo. Do programu szkoleń wprowadziliśmy m.in. 
Oznakowanie CE, Dyrektywy EcoDesign, EMC Management oraz nawiązaliśmy współpracę 
z kilkoma dużymi i znanymi firmami. 

Moim celem jest uświadomienie klientom, że kompatybilność elektromagnetyczna to 
obszerna dziedzina, u postaw której leży troska w zakresie projektowania, produkcji 
i weryfikacji produktów. Zwiększamy świadomość na temat EMC poprzez efektywne 
przekazywanie wiedzy i proces wdrażania oraz współpracę z praktykami z branży 
elektronicznej. 

Z chęcią poszerzamy horyzonty, budujemy sieć kontaktów i tworzymy nowe produkty. 
Wszystko to z myślą o rozwoju naszym, aby móc odpowiedzieć na potrzeby Klientów.

Zapraszam zatem do współpracy - jeśli widzisz lub czujesz, że możesz z nami znaleźć 
odpowiedź na nurtujące Cię pytanie lub widzisz potrzebę, dla której nikt nie znalazł 
odpowiedzi. Poznajmy się.

Pozdrawiam Cię serdecznie.

Tomasz Utkowski
Inżynier EMC, Trener, Konsultant

 
Pomysł na Akademię EMC powstał podczas pracy w laboratorium 
kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Wrocławskiej. 
Obserwując klientów, którzy przychodzili do nas z prośbą o pomoc, 
zauważyłem, jakim problemom stawiają czoła konstruktorzy firm, 
pracujący nad projektowaniem produktów elektronicznych. 

Uświadomiłem sobie, jakie są potrzeby polskiego, ale również 
europejskiego rynku w branży EMC. Wyszedłem z inicjatywą 
zorganizowania programu szkoleń dla inżynierów, który spełni 
ich oczekiwania pod względem efektywnego projektowania 
i testowania urządzeń. Do współpracy zaprosiłem doświadczonych
specjalistów z branży. Od ponad dwóch lat z moim zespołem 
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Akademia EMC

Akademia EMC
 
to miejsce gdzie tworzone są szkolenia 
zgodnie z zapotrzebowaniem naszych 
klientów. 

Dlatego projektujemy je według
modelu BIAS:

1) Beginner (początkujący),
2) Intermediate (średnio-zaawansowany),
3) Advanced (zaawansowany),
4) Specialist (specjalistyczny),

Można być bardzo doświadczonym 
elektronikiem, jednak jeśli nie miało się 
styczności z EMC (kompatybilnością 
elektromagnetyczną) to należy 
rozpocząć od poziomu początkującego 
lub średnio-zaawansowanego.

Z naszych obserwacji wynika, że 
konstruktorzy potrzebują przeszkolenia 
w podstawowych kwestiach jak

 

podstawowe informacje o zjawiskach 
bądź przygotowanie produktu do badań.

Te braki w efekcie wydłużają proces 
produkcji produktu oraz narażają 
firmę na dodatkowe koszty. 

Tak powstały produkty szkoleniowe 
pakietu EMC WAY - zalecanej
ścieżki dla każdego inżyniera. 

EMC Caffee 

Spotkania inżynierów przy kawie.
Mini seminarium, szkolenie, dyskusja 
czy warsztat na których omawiane są  
najciekawsze tematy, problemy z jakimi 
na co dzień spotyka się inżynier. 

Blog EMC 

Znajdziesz tam najciekawsze nowinki, 
przemyślenia czy dobre wskazówki 
dotyczące świata kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC), normami 
prawnymi i zarządzania zespołem.

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 
I ORGANIZACYJNE

• Kompetencje kierownicze 
i zarządzanie zespołem 
dla inżynierów.

• Komunikacja w zespole 
projektowym.

• Design Thinking for R&D.
• Mapowanie i optymalizacja 

procesów projektowania 
i produkcji elektroniki

WYMAGANIA PRAWNE UE
• Wymagania EMC
• Wymagania RED
• Dyrektywy EcoDesign
• Dyrektywy LVD

EMC WAY - DROGA 
PROJEKTANTA 
• Intro EMC
• Badania EMC
• Projekt EMC
• Troubleshooting 

i pre-compliance
• Inspekcja Wizualna

PRODUKTY ON-LINE
• EMC Starter 
• Wymagania prawne

DORADZTWO 

• Rozwiązywanie problemów 
EMC (na różnych etapach 
rozwoju produktów).

• Rozbudowa i obsługa stanowisk 
pomiarowych w firmach 
(propozycje sprzętowe, 
dostosowanie stanowiska, 
obsługa urządzeń).

• Konsultacje dostosowujemy 
do specyfiki działań klienta.

 
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ 
• Programy badań 

(przygotowanie, weryfikacja).
• Badania konstruktorskie 

(optymalizacja, propozycje).
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HELMAR Jacek A. Dobrowiecki 
www.helmar.com.pl

Firma założona w 1999 jako 
przedstawiciel i dystrybutor
wyrobów znanych firm: 
Albatross Projects, 
Emerson&Cuming, 
HAEFELY-HIPOTRONICS, 
NARDA-PMM, PPS.

Oferuje następujące produkty: absorbery EMC, kabiny bezechowe EMC 
i kabiny ekranowane, generator udarowe, odbiorniki pomiarowe i anteny, 

zasilacze programowane DC/AC. 

ODDZIAŁY:
Rzeszów: zubrzak@helmar.com.pl
Poznań: jurkowski@helmar.com.pl
Wrocław: klasowski@helmar-ms.pl

KONFERENCJA EMC FOR BUSINESS 
PRAKTYCZNY WYMIAR EMC

Organizacja konferencji jest 
jednym z tych produktów, 

który powstał w odpowiedzi na 
potrzeby zauważone podczas 
realizacji Projektu EMC for Bu-
siness. Pomysł pojawił się pod-
czas wielokrotnych rozmów  
z uczestnikami szkoleń, inżynie-
rami i właścicielami firm, którzy 
sygnalizowali potrzebę stworze-
nia intensywnego w formę i treść 
spotkania, na którym zostaną 
szeroko poruszane zagadnienia 
związane z wymaganiami, pro-
dukcją i rozwiązywaniem proble-
mów związanych z EMC. 

Jest to doskonała okazja do 
zgłębienia wiedzy, doświadcze-
nia, kontaktów ze specjalistami 
i praktykami z dziedziny projek-
towania elektroniki, testów oraz 
rozwiązywania problemów zwią-
zanych z produkcją urządzeń 
zgodnie z wymogami EMC, RED 
i LVD. Spotkanie ma praktyczny 
wymiar i jest oparte na wymia-
nie wiedzy, analizie study case, 
dyskusjach i warsztatach. W te-
gorocznej edycji w konferencji 
udział biorą m.in. Projektanci 
elektroniki, Inżynierowie wyma-
gań, oceny zgodności, Pomia-
rowcy, Menedżerowie i wiele 
innych osób zawodowo związa-
nych z tematyką Kompatybilno-
ści Elektromagnetycznej. Tak 
naturalnie dobrana mieszanka 
wiedzy i doświadczeń sprawia, 
że bez względu na stanowisko 
i stopień związania z tematyką 
EMC, każdy ma szanse pozyskać 
nowe doświadczenia i nowe pole 
do przemyśleń. 

Konferencja kierowana jest do 
inżynierów, projektantów, pra-
cowników działów B+R oraz do 
wszystkich zawodowo i/lub hob-
bystycznie związanych z tema-
tyką projektowania i produkcji 
urządzeń. Wysokie zaintereso-
wanie udziałem w konferencji 
oraz angażowanie jej uczestni-
ków w przebieg i wymiar spotka-
nia, stwarzają inspirację do kre-
owania tematyki następnych 
edycji. W taki sposób każdy 
uczestnik stanowi istotne ogni-
wo w samym spotkaniu i źródło 
inspiracji do tworzenia następ-
nych, praktycznych spotkań,  na 
których poruszane będą kolejne 
ciekawe przypadki zmagań spe-
cjalistów z tematyką EMC. 

“Twórcze i wspólne działanie prak-
tyków jest optymalną drogą kształ-
towania specjalistów. Konferencja 
„EMC for Business” to część tej 
drogi, gdyż opierając się na poka-
zywaniu sprawdzonych rozwiązań 

realnych projektów, wrazz wyja-
śnieniem znaczenia i logiki po-
szczególnych etapów działań, 
możemy wspólnie kształtować 
kierunek rozwoju branży oraz wy-
pracowywać sposoby radzenia so-
bie z trudnościami. Zależy nam na 
twórczej i przyjaznej atmosferze. 
W jednym miejscu chcemy zgro-
madzić specjalistów z branży i zro-
bić pozytywną mieszankę wiedzy, 
doświadczeń i pomysłów. 

Jesteśmy przekonani, że każdy 
uczestnik wyjdzie z konferencji 
z bagażem nowej wiedzy oraz 
przemyśleniami, a być może  
z rozwiązaniem problemów wła-
snego projektu. Chcemy wspierać 
branżę i świadomość istotności 
poruszanych na konferencji pro-
blemów oraz zbudować możliwo-
ści do rozwoju społeczności zawo-
dowo skupionej wokół EMC”. 

Tomasz Utkowski,
Organizator wydarzenia

Główny sponsor Konferencji EMC for Business 2017
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PRAKTYCY 
W OBSZARZE PROJEKTOWANIA ELEKTRONIKI
Z UWZGLĘDNIENIEM EMC

Prelegenci Konferencji
EMC for Business 2017:

WIT TYRANOWICZ
INOVA Centrum Innowacji
Technicznych Sp. z o.o.

Omawiany przypadek:
Problemy z EMC w branży przemysłu 
górniczego a projektowanie urządzeń 
(dedykowanego do górnictwa).

Kierownik ds. Technicznych w Laboratorium 
Kompatybilności Elektromagnetycznej i Badań 
Elektrycznych oraz pełniący funkcję Inspektora ds. 
atestacji maszyn i urządzeń górniczych pod ziemią. 

DARIUSZ JASIŃSKI
Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

Omawiany przypadek:
Odporność sprzętu AGD na serie szybkich 
elektrycznych stanów przejściowych  
(EFT Burst) – zjawisko, problemy, 
sposoby ochrony.

Inżynier Elektroniki odpowiedzialny za 
opracowywanie analogowych i cyfrowych
układów elektronicznymi do systemów
sterowania sprzętu AGD.

JEROEN EIJERIKS
Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

Omawiany przypadek:
Przykłady z życia konstruktora, emisja 
i odporność płytki kontrolnej w urządzeniu AGD.

Specjalista ds. kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC). Posiada 25 lat doświadczenia w branży 
elektronicznej (produkcja, naprawa, projektowanie 
sprzętu - ładowarki do akumulatorów MCU).  
W firmie Diehl Controls specjalizuje się w testowaniu 
kompatybilności elektromagnetycznej i stosowaniu 
udoskonaleń związanych z EMC.

ADAM KOGUT
APATOR S.A.

Omawiany przypadek:
Problemy z emisją promieniowaną przy 
aplikacji układu ADE7913.

Starszy konstruktor ds. aparatury elektronicznej 
w Biurze Rozwoju Aparatury i Systemów 
Pomiarowych. Od 12 lat zawodowo zajmuje się 
projektowaniem urządzeń elektronicznych i co za 
tym idzie oswajaniem problemów kompatybilności 
elektromagnetycznej. Współautor urządzeń obecnych 
w milionach domów w kraju i za granicą.

JACEK DOBROWIECKI
Helmar Jacek A. Dobrowiecki

Omawiany przypadek:
Przykłady błędów przy budowie komór 
ekranowanych SAC i FAR.

Warsztat:
Full-compliance i pre-compliance - pojęcia, 
zalety, różnice i rzeczywiste konsekwencje.

Założycie firmy Helmar Jacek A. Dobrowiecki. 
Metrolog z 30 letnim doświadczeniem, były 
pracownik firm Rohde&Schwarz i Tektronix.

DOMINIK KOŁTUNOWICZ
Prawnik, ekspert ds. wprowadzenia wyrobów 
do obrotu.

Omawiany przypadek:
Jak prawidłowo interpretować zapisy 
Dyrektyw EMC i RED?

Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach 
związanych z wprowadzeniem wyrobów do obrotu. 
Brał udział w tworzeniu ustawy o kompatybilności 
elektromagnetycznej, o systemie oceny zgodności 
oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

MACIEJ OSOWIECKI
SCHURTER Electronic Components

Omawiany przypadek:
Przykłady typowych problemów z emisją 
przewodzoną na podstawie badań 
pre-compliance firmy Schurter.

Inżynier Handlowiec w polskim przedstawicielstwie 
firmy Schurter, szwajcarskiego producenta filtrów 
sieciowych i innych podzespołów służących do 
zapewnienia zgodności z normami EMC. Uczestniczy 
w badaniach pre-compliance emisji przewodzonej 
jakie Schurter wykonuje dla swoich klientów. 

MATEUSZ SZCZYGIELSKI
METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o., Sp. K.

Omawiany przypadek:
EMC w urządzeniach medycznych – nasze 
doświadczenia.

Electronics Engineer (Embedded Systems). 
Doświadczony, młody inżynier mający na koncie 
wprowadzanie na rynek kilku aparatów medycznych 
zgodnie z normą EN60601. Kompatybilność 
elektromagnetyczna interesuje go od zawsze. 

JERZY KUREK
Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

Omawiany przypadek:
Redukcja zaburzeń mocy promieniowanej.
Praktyczny przypadek na przykładzie 
elektroniki sterującej lodówką.

Elektronik z 20 letnim praktycznym doświadczeniem 
w branży. Kierował zespołami i projektami elektroniki 
w R&D. Wiele lat opracowywał i wdrażał przetworniki 
wielkości fizycznych w środowiskach przemysłowych. 
Od 10 lat projektuje, rozwija i bada elektronikę dla 
wielkoseryjnej produkcji AGD. 

MIROSŁAW WŁAS 
STANISŁAW GALLA
Politechnika Gdańska

Omawiany przypadek:
Testowanie urządzeń na udary i efektywny 
dobór zabezpieczeń. Czy występują 
sprzeczności wymagań EMC i LVD?

M. Włas - Prezes Zarządu Energy Management 
Systems Sp. z o.o. Energy Engeener Manager. 
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Gdańskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje 
się m.in. automatyką przemysłową, przemysłowymi

ANDRZEJ PIERNIKARCZYK
SONEL S.A.

Omawiany przypadek:
Wybrane problemy EMC na przykładzie 
analizatorów jakości zasilania.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek 
Elektronika i Telekomunikacja). W firmie Sonel pracuje 
od 10 lat. Współtwórca linii analizatorów jakości 
zasilania (rodzina PQM-7XX). Posiada doświadczenie 
w zakresie algorytmów DSP, programowania 
mikrokontrolerów rodziny TMS320 (TI) oraz 
projektowania PCB.

KAROL PERKUSZEWSKI 
Infineon Technologies AG

Warsztat:
Zasady projektowania zasilaczy w aspekcie 
EMC (wybrane aspekty).

Od ponad 12 lat zajmuje się projektowaniem zasilaczy 
od kilku Watów do kilkunastu Kilowatów. Początkowo, 
jako projektant zasilaczy do laserów w firmie TRUMPF, 
a przez ostatnie 4 lata przygotowując projekty demon-
stracyjne i referencyjne, jako Inżynier Aplikacyjny 
w firmie Infineon. 

GRZEGORZ CHRZANOWSKI
SONEL S.A.

Omawiany przypadek:
Projektowanie urządzeń odpornych na 
zakłócenia, wybrane zagadnienia 
na przykładzie przystawki ERP-1.

Kierownik działu i manager projektów specjalnych 
w dziale konstrukcji elektronicznych. Absolwent 
politechniki Wrocławskiej (kierunek Elektronika 
i Telekomunikacja). W firmie Sonel S.A. pracuje 
od 18 lat. Współtwórca linii mierników rezystancji 
izolacji (rodzina MIC).

PIOTR R. GAJOS
riskCE Piotr R. Gajos

Warsztat:
Ocena ryzyka w aspekcie unijnych Dyrektyw 
Nowego i Globalnego Podejścia.

Product Compliance Engineer, inżynier zajmujący się 
oceną zgodności produktów z techniczno-prawnymi 
wymaganiami obowiązującymi na terenie UE oraz 
w innych krajach. Rzeczoznawca wpisany na listę 
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej  
w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych, 
maszyn i urządzeń oraz wymagań EcoDesign.

sieciami informatycznymi, systemami czasu rzeczywistego, napędami 
bezczujnikowymi oraz systemami generacji energii ze źródeł odnawialnych 
i skojarzonych (kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej). Autor lub 
współautor 70 publikacji naukowo-dydaktycznych i referatów na 
konferencjach naukowych oraz kilkunastu opracowań naukowych.

S. Galla - Pracownik Wydziału Elektroniki Telekomunikacji  i Informatyki 
Politechniki Gdańskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Aparatury 
Pomiarowej, a od roku 2009 na stanowisku adiunkta w katedrze Metrologii 
i Optoelektroniki. Były pracownik laboratorium badawczo - rozwojowego firmy 
Satel Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty do spraw pomiarów EMC 
i normalizacji. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji oraz 
członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. 
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EMC A ZARZĄDZANIE
EMC MANAGEMENT

Jak uwzględnić 
EMC w projekcie?
Autor: Tomasz Utkowski -  
EMC for Business 
(Akademia EMC)

Jako konsultant (wcześniej tak-
że w laboratorium) często spoty-
kam firmy, które o wymaganiach 
(poza funkcjonalnymi) myślą do-
piero w momencie, kiedy produkt 
jest gotowy i chcą „tylko” papier, 
potwierdzenie zgodności. I tu po-
jawia się duży (ogromny) kłopot, 
jeśli dajmy na to konstruktorzy 
nie uwzględnili wymagań choć-
by EMC (nasza specjalność)  
w projekcie, wykonaniu, czy bu-
dżecie i harmonogramie prac 
nad rozwojem produktu.

Na końcu – to  o wiele za późno 
na analizę wymagań, choć jak to 
mówią: “lepiej późno niż wcale”.
Wtedy czasem da się wszystko 
doprowadzić do porządku, jed-
nak zwykle wychodzi dużo dro-
żej i dłużej, niż byśmy chcieli.  
A przecież przetarg czeka, targi 
tuż, tuż, a pewnie klient już za-
mówił i czeka na dostawę, tylko 
„sobie wymyślił” że chce jakieś 
papiery odnośnie deklaracji 
zgodności i my to musimy teraz 
dostarczyć.

Projekt rozwoju produktu elek-
tronicznego to złożone zagad-
nienie. Tutaj zaznaczam tylko 
rolę wymagań (głównie EMC) 
na zarządzanie projektem.
  

Nie chcę tu pokazywać metodo-
logii czy problemów związanych 
z innymi czynnikami, choć jest to 
niewątpliwie potrzebne i interesu-
jące.

Kto ma wpływ na projekt?
Okazuje się, że wiele osób doty-
kają zagadnienia wymagań EMC, 
choć nie wszystkich bezpośred-
nio. Czasem atak, nadchodzi 
z niespodziewanej strony.
  
O czym mówię?

Przykład: Wyobraź sobie, że masz 
doświadczenie w projektowaniu 
urządzeń, dostałeś zlecenie i za-
bierasz się do roboty, zachowując 
w pamięci “standardowe” wyma-
gania EMC. A tu nagle, pod koniec 
projektu, dostajesz wykaz testów 
“standardowych plus”. Twój klient 
zażyczył sobie podwyższonej od-
porności, żeby mieć margines bez-
pieczeństwa.

Przykład: Wyobraź sobie, że masz 
doświadczenie w projektowaniu 
urządzeń, dostałeś zlecenie i za-
bierasz się do roboty, zachowując 
w pamięci “standardowe” wyma-
gania EMC. A tu nagle, pod koniec 
projektu, dostajesz wykaz testów 
“standardowych plus”. Twój klient 
zażyczył sobie podwyższonej od-
porności, żeby mieć margines bez-
pieczeństwa.

Na projekt mają wpływ wszyscy 
interesariusze:
•Klient
•Menedżer projektu
•Zarząd

•Projektant (schemat, layout)
•Hardware i software
•Osoba testująca
•Produkcja
•Dostawcy (zamawiający)
•Laboratorium

Czyli jak mam gotowy produkt, 
to zgłaszam się do laboratorium 
i testujemy urządzenie, a później 
dostajemy papier i jest ok?

NIEEEEEEEEEEEE! 
Absolutnie nie!

O wymaganiach myślimy jesz-
cze przed rozpoczęciem projek-
towania, w fazie zbierania wyma-
gań funkcjonalnych, gdyż będzie 
miało to ogromny wpływ na pro-
jekt, choćby przez zastosowane 
komponenty czy technologie, 
a także budżet i czas.

Kiedy myślimy o EMC?

Na samym początku, podczas 
zbierania wymagań funkcjonal-
nych, lub tuż po. A już na pewno 
przed przystąpieniem do projek-
towania i wybierania modułów.

Dlaczego? Bo może się oka-
zać, że potrzebujemy pracować 
w podwyższonej klasie odporno-
ści, a co za tym idzie mogą być 
wymagane inne podzespoły.

Jest taki znany wykres po-
kazujący, że im szybciej za-
czynamy uwzględniać EMC, 
tym więcej mamy dostępnych 
rozwiązań i są one tańsze. 
Do tego cykl rozwoju produktu  
staje się krótszy.

Im wcześniej uwzględniamy 
EMC, tym łatwiejsze i tańsze 
okazuje się spełnienie wymagań

Niestety na początku jest to cięż-
ko zrozumieć i zwykle dotyczy to 
kadry menadżerskiej. Inżynier po 
drugim takim projekcie już wie, 
bo ma z tym styczność, otrzymał 
bezpośrednią informację zwrot-
ną w postaci dodatkowej pracy, 
natomiast menedżer, nie ma tak 
jasnego obrazu i często dopie-
ro po wielu projektach docenia 
czas poświęcony (nie stracony!) 

na zbieranie i analizę wymagań 
(nie tylko funkcjonalnych).

Jak rozpoczynamy projekt i nic 
się nie dzieje, denerwujemy się. 
Czy na pewno nic się nie dzie-
je? Potrzeba czasu na zbieranie 
informacji, planowanie i usyste-
matyzowanie, dogadanie wyma-
gań z klientem (wewnętrznym, 
czy zewnętrznym).

Teraz, czyli na samym początku, 
gdy mamy dopiero koncepcje, 
MUSIMY ustalić wspólnie (wraz

inżynierami projektującymi) wy-
magania, żeby nie okazało się 
że zgodziliśmy się na coś co jest 
bardzo trudno, albo nawet nie-
możliwego w takim czasie i bu-
dżecie.
Często zmiana wymagań (EMC) 
niby tylko o kilka decybeli (np. 
6dB to 2 razy dla napięcia) daje 
w rezultacie ogromne zmiany  
w podejściu do projektowania 
(do tego cena układów i kompo-
nentów).

Dlatego od samego początku 
dajmy sobie czas na analizę 
i uzgodnienie wymagań, trój-
stronnie – Menedżer Projektu, 
Klient i Zespół Inżynierów (lub 
zespół inżynierów: projektant, 
specjalista od wymagań, za-
mówień komponentów, etc.). 
Wszystko to zanim podpiszemy 
umowę na dostarczenie wyrobu.

Bądź pewien, że wpłynie to na 
budżet, czas i jakoś (diabelski 
trójkąt nie śpi).

Elektronika Praktyczna jest miesięcznikiem dla 
specjalistów elektroników o wykształceniu co 
najmniej średnim. Wykonywany przez nich zawód 
lub ich wyjątkowo zaawansowane zainteresowania 

wymagają doskonałej orientacji w zagadnieniach współczesnej elektroniki, śledzenia 
trendów w tej dziedzinie techniki oraz stosowania najnowszych rozwiązań. 

W Elektronice Praktycznej prezentujemy pełne spektrum informacji począwszy od 
tych, które dotyczą najnowocześniejszych komponentów oraz sposobu ich aplikacji, 
poprzez urządzenia pomiarowe i oprogramowanie, aż po zastosowania elektroniki 
w praktycznych, użytecznych urządzeniach. Elektronika Praktyczna jest dostępna 
w wydaniu drukowanym i elektronicznym. 
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PROCES
OD POMYSŁU DO PROJEKTU

Elektroda.pl - Twoje miejsce do dyskusji o: Projektowaniu Układów, 
Mikrokontrolerach, Programowaniu, Elektrotechnice, Elektronice...

NA KTÓRYM ETAPIE PROCESU
POWINNIŚMY UWZGLĘDNIĆ WYMAGANIA EMC:

Pomysł Koncepcja Projekt Prototyp Przed-
produckja Produkcja

Określenie
wymagań

EMC

Specjalne?

Analiza
wpływu

EMC

Cały
system

Analiza
pod kątem

EMC

Przegląd
projektu

pod kątem
EMC

(ktoś inny?)

Testy
inżynierskie

Uproszczone

Testy
inżynierskie Weryfikacja

Czas

SCHURTER koncentruje się 
na wytwarzaniu komponen-
tów i systemów zapewnia-
jących bezpieczne zasilanie 
oraz prostą obsługę urządzeń 
elektrycznych. Firma zosta-
ła założona w 1933 roku.. Od 
1990 roku całą działalność po-
łączono pod szyldem SCHUR-
TER Holding AG z siedzibą w 
Lucernie (Szwajcaria). Firma 
posiada 60 przedstawicielstw 
oraz 220 dystrybutorów. Od 
kwietnia 2016 działa także 
polski oddział firmy. 
SCHURTER jest liderem inno-
wacji i producentem kompo-
nentów elektrycznych i elek-
tronicznych. Szeroka paleta 
produktów obejmuje rozwią-
zania w zakresie zabezpie-
czeń przeciwzwarciowych, 
wtyków i gniazd do urządzeń, 
przełączników, produktów 
EMC, systemów wejściowych 
oraz usługi EMS.  

Asortyment obejmuje: bez-
pieczniki, oprawki bezpieczni-
ków, wyłączniki przeciwzwar-
ciowe, przełączniki napięcia, 
wtyki i gniazda IEC, sieciowe 
przewody przyłączeniowe, 
przyciski metalowe i klawia-
tury, przyciski montowane na 
płytkach drukowanych oraz 
na panelu przednim, przełącz-
niki stosowane w transporcie 
publicznym, wskaźniki stanu, 
1- i 3-fazowe filtry sieciowe z 
wtyczkami sieciowymi i bez 
wtyczek sieciowych, filtry si-
nusoidalne, dławiki, transfor-
matory impulsowe, klawiatury 
membranowe, panele dotyko-
we. Firma oferuje także usłu-
gi EMS oraz opracowanie in-
dywidualnych rozwiązań czy 
produktów według wymagań. 
Istotnym punktem działalno-
ści jest usługa pomiaru kom-
patybilności elektromagne-
tycznej (EMC). 

Produkty posiadają wyma-
gane znaki kontroli takie jak: 
UL, CSA, VDE (ENEC10), METI, 
CCC, KTL, PSE. Firma stosuje 
systemy zarządzania jako-
ścią, środowiskiem i perso-
nelem certyfikowane według 
ISO. Firma SCHURTER także 
oferuje kompletne rozwiąza-
nia, od koncepcji aż po dosta-
wę systemów gotowych do 
montażu
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PN EN 61000-4-20
Komora TEM

PN EN 61000-4-8
Odporność na pole magnetyczne

PN EN 61000-4-4
EFT Burst

PN EN 61000-4-5
Surge

PN EN 61000-4-6
Odporność na pole radiowe

PN EN 55035
Kompatybilność 
elektromagnetyczna
urządzeń multimedialnych –
Wymagania dotyczące 
odporności

PN EN 55032
Kompatybilność 
elektromagnetyczna
urządzeń multimedialnych
Wymagania dotyczące emisji

PN EN 61000-3-2
(Harmoniczne)

PN EN 61000-4-11
Zapady i zaniki napięcia zasilania

PN EN 61000-4-3
Odporność na pole radiowe

PN EN 61000-4-5
Surge

PODSTAWOWY ZESTAW TESTÓW
I NORM EMC

Evertiq.pl to portal dedykowany dla osób  profesjonalnie 
związanych z przemysłem elektronicznym. Naszym 
znakiem rozpoznawczym są codzienne newsy 
opisujące bieżące wydarzenia w branży elektronicznej. 

Dla osób zainteresowanych technologią publikujemy przegląd komponentów oraz kilka 
artykułów technicznych tygodniowo.

Evertiq.pl jest także organizatorem konferencji TEC Warszawa, łączącej wykłady oraz 
targi w formule table-top. W roku 2018 w Krakowie zadebiutuje Evertiq Expo, nowy 
format konferencji dedykowanej dla projektantów elektroniki. 

Evertiq.pl jest częścią szwedzkiej firmy Evertiq New Media AB.

NORMY ZHARMONIZOWANE
I DYREKTYWY

Przez normy zharmonizowane należy rozumieć normy europejskie opracowane i zatwierdzone 
przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję 

Europejską, których numery i tytuły są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C.

W poszukiwaniu norm należy się zapoznać z wykazem norm zharmonizowanych w kolejności:
•Normy produktów – najbardziej szczegółowe

•Normy grupy (rodziny) produktów
•Normy ogólne (środowiskowe)
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DOBÓR NORMY
ZHARMONIZOWANEJ

Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 powstało przy 
współudziale Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 
Gdańskiej w ramach projektu POIG 5.1 o nazwie MOLANOTE 
(Modułowe Laboratoria Nowoczesnych Technologii Ener-
gooszczędnych).

W założeniu laboratorium jest projektem komercyjnym. Może świadczyć usługi w cenie 20-
30% niższej niż ceny rynkowe, ze względu na to, że urządzenia pomiarowe zostały w całości 
zakupione w ramach projektu unijnego. W celu zrealizowania głównego celu laboratorium, 
jakim jest sprawdzenie nowych technologii i urządzeń elektrycznych, otrzymaliśmy, w dniu 
12 maja 2017 r., akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego (Akredytacja nr AB 1643) 
na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, która jest potwierdzeniem kompetencji 
i jakości wykonywanych badań w LAB-6.

Laboratorium Inteligentnej 
Energetyki LAB-6

Wydział Elektrotechniki 
i Automatyki

Politechnika Gdańska
ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

Kierownik Laboratorium 
LAB-6

dr inż. Mirosław Włas
tel. +48 58 347 23 37

miroslaw.wlas@pg.gda.pl

eia.pg.edu.pl/lab6

CO Z URZĄDZENIAMI, DLA KTÓRYCH
NIE MA NORMY ZHARMONIZOWANEJ DLA GRUPY PRODUKTÓW?

BADANIA NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI 
NORM ŚRODOWISKOWYCH– PRZEDE 
WSZYSTKIM EN 61000-6-X.
 
Uwaga: Brak szczegółowych uzgodnień 
dotyczących warunków pracy obiektu, 
opisów postępowania w przypadku 
interfejsów itp.

Klasa A – przemysłowe 
(wyższa emisja, wyższa odporność)
Klasa B – domowe 
(niższa emisja, niższa odporność)

PN-EN 61000-6-1 - Odporność 
w środowiskach: mieszkalnym, 

handlowym i lekko uprzemysłowionym

PN-EN 61000-6-2 - Odporność 
w środowiskach przemysłowych

PN-EN 61000-6-3 - Emisja 
w środowiskach: mieszkalnym, 

handlowym i lekko uprzemysłowionym

PN-EN 61000-6-4 - Emisja 
w środowiskach przemysłowych

Do
bó

r ś
ro

do
w

is
ka

 p
ow

in
ie

n 
uw

zg
lę

dn
ia

ć 
„n

aj
go

rs
ze

 w
ar

un
ki

”

QBusiness.pl - Biznesowy Serwis Informacyjny jest 
internetowym źródłem informacji gospodarczych: 

aktualności, opinii, komentarzy i wypowiedzi ekspertów, wywiadów z ciekawymi 
osobami, informacji o rynkach finansowych, inwestycjach, firmach i ich ofertach, 
menedżerach.

Publikowane są także profesjonalne raporty branżowe oraz specjalistycznych artykułów 
z zakresu rynku pracy, prawa i finansów. W ramach portalu organizowane są także 
spotkania biznesowe we Wrocławiu. Właścicielem i wydawcą portalu jest agencja 
informacyjna QBusiness Media.

QBusiness.pl
BIZNES INFORMACJE

NAJPOPULARNIEJSZE DYREKTYWY
MOGĄCE DOTYCZYĆ ELEKTRONIKI

Skrót Numer Nazwa

EMC 2014/30/EU Kompatybilność Elektromagnetyczna 
(Electromagnetic Compatibility)

RED 2014/54/EU Urządzenia radiowe (Radio Equipment)

LVD 2014/35/EU Nisko-napięciowa (Lov Voltage)

ATEX 2014/34/EU Urządzenia w atmosferze wybuchowej (Equipment for 
explosive atmospheres)

RoHS 2011/65/EU Substancje niebezpieczne (Restriction of the use of cer-
tain hazardous substances)

EcoDesign 2009/125/EC
2010/30/EU

Ekoprojekt „zaprojektowany ekologicznie” i oznakowanie 
poboru energii (Ecodesign and energy labelling)

Toys Safety 2009/48/EU Bezpieczeństwo zabawek (Toys safety)

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en
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oraz dostarczać kursy online. Z naszych usług korzystają znane w świecie elektroniki firmy nie 
tylko z Polski. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, laboratoriami, wojskiem oraz innymi 
instytucjami państwowymi, które zgłaszają do nas swoje zapotrzebowanie szkoleniowe.

W EMC for Business poza strategicznymi decyzjami i bieżącą pracą jestem także trenerem 
wskazanych poniżej zakresów tematycznych, zaś moje doświadczenie zbudowane jest 
wieloletnią pracą trenerską i konsultingową dla firm z różnych branż (www.eKROK.pl).

• Zarządzanie organizacją i jej usprawnianie
• Kompetencje kierownicze i zarządzanie zespołem dla Inżynierów
• Komunikacja w zespole projektowym
• Mapowanie i optymalizacja procesów projektowania i produkcji elektroniki

 
Serdecznie zapraszam

na salę szkoleniową oraz do współpracy.

Ewa Załupska
Trener, Konsultant

Pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy usłyszałam o idei 
Akademii EMC oraz odczucia temu towarzyszące. Analizując rynek 
i widząc tak silną potrzebę, nie mogliśmy nie zareagować. Podjęliśmy 
konkretne kroki, które systematycznie przybliżały nas do miejsca, 
w którym jesteśmy obecnie. Nazywamy je EMC for Business, a to 
znacznie więcej niż same szkolenia.

Przyjęta przez nas strategia ciągłego rozwoju i doskonalenia 
świadczonych usług pozwala nam z organizacji oferującej 
pojedyncze szkolenie w obszarze EMC, aktualnie obsługiwać 
szeroki wachlarz szkoleń otwartych oraz dedykowanych pod 
konkretne potrzeby Klientów, świadczyć usługi doradcze, 

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać działy 
rozwoju R&D w procesie ciągłego rozwoju 

doskonalenia. Dziękujemy za zaufanie 
i dotychczasową współpracę. 

 
Życzymy Państwu, jak i sobie sukcesów 

przy realizacji kolejnych projektów.

Do zobaczenia.
Zespół EMC for Business

ZAUFALI NAM



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
 
EMC for Business
Akademia EMC

Biuro
ul. Św. Mikołaja 56/57, pok. 201/202 (IIp.)
50-127 Wrocław
Telefon: 513 382 210
 
E-mail: office@emc4b.com
E-mail: szkolenia@aemc.pl
 

www.emc4b.com 

SZKOLENIA, DORADZTWO, KONFERENCJE, KURSY ON-LINE
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej


