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Part 3-3: Limits
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and
flicker in public low-voltage supply systems, for
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— eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2022. aasta septembrikuu numbris.
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Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 44 „Elektromagnetiline
ühilduvus“, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.
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Standardi on tõlkinud Jüri Loorens, standardi on heaks kiitnud tehnilise komitee EVS/TK 44
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Standardimuudatuse A1 tõlke koostamise ettepaneku on esitanud EVS/TK 44, standardimuudatuse A1
tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus.
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Standardimuudatuse A2 tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 44
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Standardi mõnedele sätetele on lisatud Eesti olusid arvestavaid märkusi, selgitusi ja täiendusi, mis on
tähistatud Eesti maatähisega EE.
Standardis sisalduvad arvväärtusrajad eessõnadega alates ja kuni sisaldavad alati, nagu ka senistes
eestikeelsetes normdokumentides, kaasaarvatult rajaväärtust ennast.
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Sellesse standardisse on muudatus A1 sisse viidud ja tehtud muudatused tähistatud püstkriipsuga lehe
välisveerisel.

Sellesse standardisse on muudatus A2 sisse viidud ja tehtud muudatused tähistatud sümbolitega #$.
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This standard is the Estonian [et] consolidated version of
the European Standard EN 61000-3-3:2013 and its
Amendments A1:2019 and A2:2021. It was translated by
the Estonian Centre for Standardisation and
Accreditation. It has the same status as the official
versions.
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See standard on Euroopa standardi EN 61000-3-3:2013
ning selle muudatuste A1:2019 ja A2:2021 eestikeelne [et]
konsolideeritud versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti
Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus ja sellel on sama
staatus ametlike keelte versioonidega.

Date of Availability of the European Standard
EN 61000-3-3:2013 is 23.08.2013, the Date of Availability
of the Amendment A1 is 02.08.2019 and the Date of
Availability of the Amendment A2 is 05.11.2021.
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Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa
standardi EN 61000-3-3:2013 rahvuslikele liikmetele
kättesaadavaks 23.08.2013, muudatuse A1 02.08.2019 ja
muudatuse A2 05.11.2021.
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Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi
või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.
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Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises
vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.
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Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-3: Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public
low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per
phase and not subject to conditional connection
(IEC 61000-3-3:2013 + IEC 61000-3-3:2013/A1:2017 +
IEC 61000-3-3:2013/A2:2021)

en

to

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3:
Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen,
Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen
Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit
einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner
Sonderanschlussbedingung unterliegen
(IEC 61000-3-3:2013
+ IEC 61000-3-3:2013/A1:2017 +
IEC 61000-3-3:2013/A2:2021)
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Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3-3: Limites Limitation des variations de tension, des fluctuations de
tension et du papillotement dans les réseaux publics
d'alimentation basse tension, pour les matériels ayant un
courant assigné ≤ 16 A par phase et non soumis à un
raccordement conditionnel
(CEI 61000-3-3:2013
+ IEC 61000-3-3:2013/A1:2017 +
IEC 61000-3-3:2013/A2:2021)
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This European Standard was approved by CENELEC on 2013-06-18. Amendment A1 was approved by CENELEC on
2021-04-29. Amendment A2 was approved by CENELEC on 2017-06-22. CENELEC members are bound to comply with the
CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard and its amendments the
status of a national standard without any alteration.
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Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENCENELEC Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard and its Amendments A1 and A2 exist in three official versions (English, French, German). A version
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EUROOPA EESSÕNA

Se

IEC tehnilise komitee TC 77 („Electromagnetic compatibility“) alamkomitee SC 77A („EMC – Low frequency
phenomena“)
koostatud
dokumendi
77A/809/FDIS
tekst,
rahvusvahelise
standardi
IEC 61000-3-3 tulevane kolmas väljaanne esitati IEC ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja võeti
CENELEC-i poolt vastu kui EN 61000-3-3:2013.
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Kehtestati järgmised tähtpäevad:
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― viimane tähtpäev Euroopa standardi kehtestamiseks riigi
tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või
(dop)
jõustumisteate meetodil kinnitamisega

um

― viimane tähtpäev Euroopa standardiga vastuolus olevate
(dow)
rahvuslike standardite tühistamiseks
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See Euroopa standard asendab standardit EN 61000-3-3:2008.

2014-03-18
2016-06-18
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EN 61000-3-3:2013 sisaldab võrreldes standardiga EN 61000-3-3:2008 järgmisi olulisi tehnilisi
muudatusi:
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Selles väljaandes on arvestatud standardis EN 61000-4-15:2011 tehtud muudatustega.
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN-i ega
CENELEC-i ei saa pidada vastutavaks sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.
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Standard on koostatud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni poolt Euroopa
Elektrotehnika Standardimiskomiteele (CENELEC) antud mandaadi alusel ja see toetab EL-i direktiivi(de)
olulisi nõudeid.
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Teave EL-i direktiivi(de) kohta on esitatud teatmelisas ZZ, mis on selle dokumendi lahutamatu osa.
Jõustumisteade

MUUDATUSE A1 EUROOPA EESSÕNA

d
du
oo

lt l

CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61000-3-3:2013 teksti muutmata kujul üle võtnud Euroopa
standardina.

Kehtestati järgmised tähtpäevad:
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viimane tähtpäev dokumendiga vastuolus olevate rahvuslike standardite
tühistamiseks

(dop)

(dow)
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viimane tähtpäev dokumendi kehtestamiseks riigi tasandil identse
rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteate meetodil
kinnitamisega
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IEC tehnilise komitee TC 77 „Electromagnetic compatibility“ alamkomitee SC 77A „EMC – Low-frequency
phenomena“ koostatud dokumendi 77A/952/FDIS tekst, tulevane IEC 61000-3-3:2013/A1 on esitatud IEC
ja CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja CENELEC on selle üle võtnud standardina
EN 61000-3-3:2013/A1:2019.

2022-08-02

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.
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Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Elektrotehnika Standardimiskomiteele
(CENELEC) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon, ja see toetab EL-i
direktiivide olulisi nõudeid.
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Teave EL-i direktiivide kohta on esitatud teatmelisades ZZA ja ZZB, mis on selle dokumendi lahutamatud
osad.
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CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61000-3-3:2013/A1:2017 teksti muutmata kujul üle võtnud
Euroopa standardina.
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IEC tehnilise komitee TC 77 „Electromagnetic compatibility“ alamkomitee SC 77A „EMC – Low-frequency
phenomena“ koostatud dokumendi 77A/1075/TC 77 tekst, tulevane IEC 61000-3-3/A2 on esitatud IEC ja
CENELEC-i paralleelsele hääletusele ja CENELEC on selle üle võtnud standardina
EN 61000-3-3:2013/A2:2021.
•

viimane tähtpäev dokumendi kehtestamiseks riigi tasandil identse
rahvusliku standardi avaldamisega või jõustumisteate meetodil
kinnitamisega

VS

•

nE

to
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viimane tähtpäev dokumendiga vastuolus olevate rahvuslike standardite
tühistamiseks

(dop)

2022-05-05
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2024-11-05
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Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

lt l

Standard on koostatud standardimistaotluse alusel, mille
Standardimiskomiteele (CENELEC) andnud Euroopa Komisjon
Assotsiatsioon.

on Euroopa Elektrotehnika
ja Euroopa Vabakaubanduse
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Igasugune tagasiside ja küsimused selle dokumendi kohta tuleks suunata dokumendi kasutaja rahvuslikule
komiteele. Täielik loetelu nende organisatsioonide kohta on leitav CENELEC-i veebilehelt.
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CENELEC on rahvusvahelise standardi IEC 61000-3-3:2013/A2:2021 teksti muutmata kujul üle võtnud
Euroopa standardina.$
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EESSÕNA
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Muudatuse on koostanud IEC tehnilise komitee 77 „Electromagnetic compatibility“ alamkomitee 77A
„EMC – Low-frequency phenomena“.

ed

Selle muudatuse tekst põhineb järgmistel dokumentidel:

ok

Lõppkavand

77A/952/FDIS

Hääletusaruanne
77A/960/RVD
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Täieliku teabe selle muudatuse heakskiiduhääletuse kohta saab ülaltoodud tabelis viidatud
hääletusaruandest.

en

Komitee on otsustanud, et selle dokumendi sisu jääb muutumatuks kuni alalhoiutähtpäevani, mis on
toodud IEC veebilehel http://webstore.iec.ch vastava dokumendiga seotud andmetes. Sellel kuupäeval
dokument kas
•

asendatakse uustöötlusega või

•
•

tühistatakse,
muudetakse.
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d
du
oo

lt l

oo

-i p

1) Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (International Electrotechnical Commission, IEC) on
ülemaailmne standardimisorganisatsioon, mis hõlmab kõiki rahvuslikke elektrotehnikakomiteesid
(IEC rahvuslikke komiteesid). IEC ülesanne on arendada rahvusvahelist koostööd kõigis elektri- ja
elektroonikaalastes standardimisküsimustes. Selleks avaldab IEC lisaks oma muudele tegevusaladele
rahvusvahelisi standardeid, tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi aruandeid, avalikult kättesaadavaid
spetsifikatsioone (Publicly Available Specifications, PAS) ja juhendeid (edaspidi IEC publikatsioon(id)).
Nende koostamine on usaldatud tehnilistele komiteedele; iga IEC rahvuslik komitee, kes on
käsitletavast valdkonnast huvitatud, võib selles koostamistöös osaleda. Publikatsioonide koostamises
osalevad käsikäes IEC-ga ka rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioonid ning vabaühendused. IEC
teeb tihedat koostööd Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooniga (International Organization for
Standardization, ISO) nende organisatsioonide vahelises kokkuleppes sätestatud tingimuste kohaselt.

lva
ee

2) Kuna IEC igas tehnilises komitees on esindatud kõik asjahuvilised rahvuslikud komiteed, väljendavad
IEC otsused või kokkulepped olulistes tehnilistes küsimustes suurimal võimalikul määral
rahvusvahelist arvamuskonsensust.

e
ad

3) IEC publikatsioonid kujutavad endast rahvusvaheliseks kasutamiseks mõeldud soovitusi ja on
sellistena IEC rahvuslikes komiteedes heaks kiidetud. Kuigi on tehtud kõik, et tagada IEC
publikatsioonide tehniline täpsus, ei saa IEC vastutada selle eest, mis viisil neid kasutatakse, ega selle
eest, kui lõpptarbija neid valesti mõistab.
4) Rahvusvahelise ühtlustamise huvides võtavad IEC rahvuslikud komiteed IEC publikatsioone
läbipaistvalt ja suurimal võimalikul määral kasutusele oma rahvuslikes ja regionaalsetes
publikatsioonides. Lahknevused IEC publikatsioonide ja vastavate rahvuslike või regionaalsete
publikatsioonide vahel peavad olema viimastes selgelt esile toodud.
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5) IEC ei osuta nõuetele vastavuse tõendamise teenust. Sõltumatud sertifitseerimisasutused osutavad
vastavushindamisteenuseid ja mõnes valdkonnas juurdepääsu IEC vastavusmärkidele. IEC ei vastuta
sõltumatute sertifitseerimisasutuste osutatud teenuste eest.

Se

6) Kõik kasutajad peaksid veenduma, et nad kasutavad selle publikatsiooni uusimat väljaannet.

ed

7) IEC-d, selle juhte, töötajaid, teenistujaid ega agente, sealhulgas tehniliste komiteede ja IEC rahvuslike
komiteede eksperte ega liikmeid, ei saa pidada vastutavaks mingit liiki otseste ega kaudsete
isikuvigastuste, omandi- või muu kahjustuse ega kulude (sealhulgas seaduslike maksude) eest, mis
võivad olla tekkinud selle või mõne muu IEC publikatsiooni kasutamisel või sellega seoses.

ok

um

8) Tuleb pöörata tähelepanu selle publikatsiooni normiviidetele. Viidatud publikatsioonide kasutamine
on vajalik selle publikatsiooni õigeks rakendamiseks.

en

9) Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et selle IEC publikatsiooni mõni osa võib olla patendiõiguse
objekt. IEC ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

to

Rahvusvahelise standardi IEC 61000-3-3:2013 muudatuse 2 on koostanud IEC tehnilise komitee
IEC/TC 77 „Electromagnetic compatibility“ alamkomitee IEC/TC 77A „EMC – Low frequency phenomena“.

nE

Selle muudatuse tekst põhineb järgmistel dokumentidel:
Lõppkavand

77A/1093/RVC

heakskiiduhääletuse

kohta

saab ülaltoodud tabelis

-i p

Täieliku teabe selle standardi
hääletusaruandest.

VS

77A/1075/CDV

Hääletusaruanne

Selle standardi koostamisel on kasutatud inglise keelt.

viidatud

lt l

oo

See dokument on koostatud ISO/IEC direktiivide 2. osa kohaselt ja arendatud vastavuses
ISO/IEC direktiivide osaga 1 ja ISO/IEC direktiivide IEC lisaga, mis on kättesaadavad veebiaadressil
www.iec.ch/members_experts/refdocs. IEC arendatud peamiste dokumentide liigid on üksikasjalisemalt
kirjeldatud veebiaadressil www.iec.ch/standardsdev/publications.

d
du
oo

Standardisarja IEC 61000 üldpealkirjaga „Electromagnetic compatibility (EMC)“ kõigi osade loetelu on
leitav IEC veebilehelt.

•

kinnitatakse uuesti,

•

asendatakse uustöötlusega või

•
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muudetakse.$

e
ad

•

tühistatakse,

lva
ee

Komitee on otsustanud, et selle dokumendi sisu jääb muutumatuks kuni alalhoiutähtpäevani, mis on
toodud IEC veebilehel webstore.iec.ch vastava dokumendiga seotud andmetes. Sellel kuupäeval dokument
kas
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SISSEJUHATUS

IEC 61000 on välja antud eri osadena vastavalt alljärgnevale struktuurile:

Se

Osa 1: Üldosa
Üldkaalutlused (sissejuhatus, aluspõhimõtted)
Määratlused, terminoloogia

ed

um

ok

Osa 2: Keskkond
Keskkondade kirjeldus
Keskkondade liigitus
Ühilduvustasemed

en

Osa 3: Piirtasemed
Emissiooni piirtasemed
Häiringukindluse piirtasemed (määral, mil need ei kuulu tootekomiteede pädevusse)

to

Osa 4: Katsetus- ja mõõtetehnika
Mõõtetehnika
Katsetustehnika

Osa 9: Mitmesugust

VS

nE

Osa 5: Paigaldus- ja häiringuvähendusjuhendid
Paigaldusjuhendid
Häiringuvähendusviisid ja -seadmed

-i p

Iga osa on edaspidi jaotatud jaotisteks, mis kirjastatakse kas rahvusvaheliste standarditena või tehniliste
aruannetena.

d
du
oo

lt l

oo

Need standardid ja aruanded kirjastatakse kronoloogilises järjekorras ja nummerdatakse vastavalt.

e
ad

lva
ee
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1 KÄSITLUSALA

IEC 61000 see osa käsitleb pingekõikumiste ja väreluse piiramist avalikes madalpingesüsteemides.

Se

See standard määrab piirnormid pingemuutustele, mis võivad olla tekitatud etteantud tingimustel
katsetele esitatud seadmete poolt, ja esitab juhised hindamismeetoditele.

ed

ok

IEC 61000 see osa on rakendatav elektri- ja elektroonikaseadmetele, mille sisendvool on kuni 16 A faasi
kohta, mis on ette nähtud ühendamiseks avalike madalpinge jaotussüsteemidega faasi ja neutraali vahelisel
pingel 220 V kuni 250 V sagedusel 50 Hz ja ei ole tinglike ühenduste objekt.

um

Seadmeid, mida katsetati tugiimpedantsil Zref jaotisest 6.4 ja mis ei vasta IEC 61000 selle osa
piirväärtustele, ei saa tunnistada vastavaks antud osale ning neid võib uuesti katsetada või hinnata
vastavust IEC 61000-3-11 järgi. Osa 3-11 on rakendatav tinglike ühendustega objektile ja seadmetele
sisendvooluga kuni 75 A faasi kohta.

en

to

Katsed vastavalt antud osale on tüübikatsed. Täpsemad #katsetustingimused$ on toodud lisas A ja
katsetuste skeem on esitatud joonisel 1.

nE

MÄRKUS 1 Selle standardi piirväärtused on seotud tarbijate poolt tajutavate pingemuutustega, mille liitumispunkt
on avaliku madalpinge toitevõrgu ja seadmete kasutajapaigaldise vahel. Seega juhul kui seadmete kasutajapaigaldises
ületab toitevõrgu tegelik impedants seadmete toiteklemmidel katsetusimpedantsi, on võimalik, et tekivad
piirväärtusi ületavad toitepinge häiringud.

2 NORMIVIITED

-i p

VS

MÄRKUS 2 Antud standardi piirväärtused põhinevad peamiselt värelustugevuse subjektiivsel tajul, mille tekitab
keerdniidiga 230 V 60 W hõõglamp toitepinge kõikumistel. Süsteemides nimipingega vähem kui 220 V faasi ja
neutraali vahel ja/või sagedusel 60 Hz on piirväärtused ja võrdlusahelate väärtused arutlusel.

d
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Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või
osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud
väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike
muudatustega.
IEC/TR 60725. Consideration of reference impedances and public supply impedances for use in
determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current ≤ 75 A per phase

IEC 60974-1. Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources

lva
ee

IEC 61000-3-2. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current
emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

IEC 61000-3-11. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes,
voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current ≤ 75 A
and subject to conditional connection
EE MÄRKUS Ülalloetletuist on eesti keeles ilmunud alljärgnevalt nimetatud standard.

e
ad

IEC 61000-4-15:2010. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-15: Testing and measurement
techniques – Flickermeter – Functional and design specifications

EVS-EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009.
Elektromagnetiline
ühilduvus.
Osa
3-2:
Piirväärtused.
Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)
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