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7  Interface, filtrering og skjerming 
7.1 Innledning 
Via eksterne kabelforbindelser er den mest vanlige måte som støy enten stråler inn eller ut av 
et apparat på. På grunn av lengden er de mer effektive i sende ut støyen enn kabinetter, 
kretskort og andre mekaniske strukturer. Kabelen og konnektorene utgjør grensesnittet 
(interface). Disse må spesifiseres nøye. Hovedhensikten er å unngå at differensielle signaler 
kan stråle fra kabelforbindelsen (inklusiv konnektor). Felles modus (“common mode”) 
strømmer skal ikke kunne oppstå fra signalet. Heller ikke skal ytre kilder fra eksterne felt 
kunne indusere strømmer i kabelen slik at de kan påvirke kretsene våre. I mange tilfeller vil vi 
bruke skjermede kabler. Unntaket er strømforsyningenkaben og LF-kabler hvor vi kan filtre 
godt. En uskjermet kabel er en kilde til inn- og utstråling. Måten en kabel er terminert på er 
svært viktig for å kunne opprettholde kabelens skjermegenskaper. 

7.2 Kabler og forbindelser 
7.2.1 Balanserte og ubalanserte kabler 
Transmisjon av informasjon som elektromagnetiske signaler opptrer som transversale 
elektromagnetiske (TEM) bølger. Det vil si at E- og H-feltet står vinkelrett på hverandre og 
vinkelrett på utbredelsesretningen. 
 
Transmisjonslinjer (kabler) kan være balanserte eller ubalansert i forhold til jord. Balansert 
linje (parkabel/totrådslinje) består av to like tråder (for eksempel ”tvunnet par”). En parkabel 
behøver ikke opereres balansert. Et eksempel på ubalansert linje er koaksialkabel. Denne 
linjen er ubalansert fordi ytre kapasitet bare opptrer mellom ytterleder og jord. 
 
 
 
 
 
 
 
Tegning Balansert linje og ubalansert (koaksialkabel). 
 
Hos en koaksialkabel så former den ytre lederen en skjerm rundt feltene. Feltene begrenses av 
innerleder og ytterleder, stråling fra en slik kabel er ubetydelig. På samme måte vil en slik 
kabel være lite utsatt for uønsket innstråling fra ytre kilder. Slike kabler brukes på høye 
frekvenser (radiosignaler, multikanal telefoni, kabel-TV med mer). Når det gjelder innstråling 
fra magnetiske felt vil ikke en aluminium- eller kobberskjerm ha noen særlig innvirkning. 
Balansering og tvinning kan kan være en løsning når vi ikke kan unngå innstråling. Dersom 
det induseres like mye i begge ledere vil virkningen nulles ut. 
 
En parkabel vil vanligvis være utformet slik at hver av lederne har lik kapasitet mot jord. 
Stråling fra en slik kabel kan skje fra en slik linje, da feltene har utstrekning utenfor kabelen. 
Parkabler er mye brukt ved lave frekvenser da de er billige (telefon med mer). 
 
 
 
 
 
 

V ~ Last ~
Last 
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Feltbilde av koaksialkabel og parkabel. 
 
Skal vi koble mellom balanserte og ubalansert linjer bruker vi en transformator som kalles 
balun. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Balun 

 
7.2.2 Avstand mellom kabler 
For at krysstale ikke skal ble et problem bør en unngå at de forskjellige signalene i kabelen 
ikke har store forskjeller (<10dB) i nivå (strøm/spenning). Kabler som fører høyfrekvente 
signaler bør skilles fysisk med en viss avstand (IEC 61000-5-2 for detaljer). Når det gjelder 
returlederen så bør den gå så nære signallederen som mulig og helst være tvunnet sammen 
med signallederen. Returlederen må aldri deles med retur for strømforsyningen og helst ikke 
med andre signalreturledere heller. Felles returledning vil føre til felles impedanskobling. Når 
frekvensen øker vil den gjensidige induktansen øke. Derfor vil strømmen følge den lokale 
returlederen (for eksempel i et tvunnet par) da sløyfearealet blir minst for denne.  
 

7.2.3 Kabelskjerm ved lave frekvenser 
Hovedregelen for gode EMC-egenskaper er å jorde kabelskjerm i begge ender med tanke på 
HF-felter. Dette kan noen ganger være problematisk på grunn av potensialforskjeller (store 
avstander). Ved å terminere i en ende vil vi oppnå skjerming mot elektriske felter, men ikke 
magnetiske felter (LF). Når skjermen er terminert i kun en ende vil vi få en stor sløyfe som 
det kan induseres strøm i. Når vi terminerer skjermen i begge ender reduseres sløyfearealet 
vesentlig. Det er kun avstanden mellom innerleder og ytterleder multiplisert med kablens 
lengde som blir sløyfearealet nå. Se læreboka figur.8.3 som illustrer forskjellen mellom 
skjermet og uskjermet kabel som funksjon av frekvensen. Dersom vi bruker et tvunnet par 
med skjerm som er jordet i en ende kan vi ofte oppnå god skjerming. Se eksemplene for 
forskjellige kabelkoblinger lenger ut i dette kapittelet. 

7.2.4 Kabler for tele- og data (IT-kabling) 
Kabler for tele- og data (IT-kabling) omfattes av følgende forskrifter og myndighetskrav: 

• Forskrift om private telenett 
• Forskrift om autorisasjon for tele-, kabel-TV- og radioinstallatør 

(autorisasjonsforskriften).  
• FEL 99 

E 

H 
E H

ubalansert balansert
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Hovedregelen for alle kabelnett er at de betraktes som passivt utstyr og skal derfor ikke testes 
for EMC. Dog har terminal-/nettverksutstyrsleverandøren ansvar for at utstyrets EMC 
egenskap ikke forringes på kabelanlegget. Selv om det ikke stilles eksplisitte EMC- krav til 
kabler, har valg av kabeltype, kabelstruktur samt installasjon av kabler, store konsekvenser 
mht. å oppfylle elektromagnetisk ytelse i et system (som omfatter både passiv kabling og 
aktivt utstyr).  
 
Følgende kabeltyper er typisk aktuelle for data- og teletekniske anlegg:  

• Tvunnet parkabel (skjermet og uskjermet) 
• Koaksialkabel 
• Fiberoptisk kabel 

 
Disse kabeltypene har til dels svært ulike egenskaper i forhold til emisjon og immunitet, og 
det vil være ulike retningslinjer for prosjektering og utførelse, avhengig av kabeltype. 
 
Retningslinjer for prosjektering, anskaffelse og utførelse 
 

• Kablingssystem (struktur/topologi og komponenter) skal være i samsvar med sist 
gjeldende versjon av NEK EN 50173 (p.t. NEK EN 50173/A1:2000).  

• NEK EN 50174 Del 1, Del 2 og Del 3 (Del 3 er ennå ikke vedtatt standard) skal 
benyttes som generelle installasjonsretningslinjer. 

• EMC-tiltakene i tillegg A i NEK EN 50174 - Del 2, skal følges så langt det er praktisk 
mulig. 

• Elektriske koplingsskap og koplingsskap for telekommunikasjonsteknologi bør helst 
plasseres i separate kabinetter. Stativ med datakoplinger og elektrisk utstyr bør alltid 
holdes adskilt. 
 
Figuren under viser eksempel på organisering i større skap. Det er viktig å huske på 
følgende: 
Bland aldri kabler, rull ikke sammen overskytende kabel. 
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 Fig. 8.1 Arrangement i et større skap 
 

7.2.5 Balansert transmisjon 
• Balanserte transmisjonslinjer bør generelt benyttes fordi de minimaliserer indusert støy 

i signalveien.  
• Signal som påtrykkes transmisjonslinjen bør være så symmetriske som mulig, ellers vil 

det medføre utstråling (emisjon). Dette krever god undertrykkelse av fellesmodus 
(common mode) signaler i utgangskretsen.  

• Dersom alle kravene ikke kan oppfylles, kan det settes inn optokoplere, 
isolasjonstransformatorer eller filtre i tilkoplingene. Dette er ikke mulig dersom en 
anvendelse krever overføring av likestrøm på tilkoplingene.  

• Dersom inngangssignalet ikke er symmetrisk, bør det brukes en transformator (balun) 
som omsetter fra ubalansert til balansert på tilkoplingene slik at utstrålingen begrenses. 
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Dette er ikke mulig dersom en anvendelse krever overføring av likestrøm på 
tilkoplingene. 

 

7.2.6 Fiberoptisk kabel 
På grunn av sin ikke-elektriske natur kan fiberoptisk kabel være et alternativ til metalliske 
kabler for signalforbindelse i: 

• Områder/arealer/utstyr som stiller spesielt strenge krav til immunitet/emisjon  
• Områder/arealer med spesielt støyende utstyr  
• Apparater som stiller spesielt strenge krav til immunitet/emisjon  
• Eksplosjonsfarlige områder 

 
Utover krav til installasjon, er det en del andre faremomenter knyttet til optiske fibre, og nødvendige 
sikkerhetstiltak som må ivaretas, er beskrevet i NEK EN 50174 serien.  
 

7.2.7 Skjermede kabler 
Hvis det velges skjermet IT-kabel må følgende momenter spesielt ivaretas:  

• Kabelen skal termineres etter instruksjoner gitt av produsenten av kontaktmateriell. 
• Kabelskjermen skal være kontinuerlig fra sender til mottaker: I enhver sammenheng 

skal kabelskjermen koples i begge ender til terminal eller til uttak. NB! Se kapitlet 
nedenfor og kabling og jording. 

• Det skal tas spesielt hensyn til sammenføyningen av kontaktelementer. Her bør 
skjermen danne kontakt 360 grader for å ivareta prinsippet fra Faradays bur. Den 
skjermede sammenføyningen bør ha en utforming med lav impedans. 

• Kabelskjermen bør ha en fullstendig overdekning i hele kabelens lengde. En 
skjermforbindelse som bare er etablert i reduksjonstråden, har liten virkning ved høye 
frekvenser 

• Skjermen bør videreføres med en forskriftsmessig skjermforbindelse. Normale 
kontaktpinner skal ikke brukes 

• Unngå (også små) uregelmessigheter i skjermingen, som for eksempel hull i skjermen, 
enkelttrådige forbindelser; sløyfer; uregelmessigheter som strekker seg utover 1% til 
5% av bølgelengden; kan forringe skjermingseffektiviteten. 

• Forbindelsen mellom kabelskjerm og lokal jord skal ha så lav impedans som mulig, se 
figuren nedenfor. 

 

 
 
 
 Dårlig EMC-løsning    God EMC-løsning 
 

Figur 8.2 Terminering av kabelskjerm 
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7.2.8 Kabling og jording – utdypende drøfting 
Kravet ovenfor om å kople kabelskjermen til terminal i begge ender er et krav i NEK EN 
50174, og er knyttet til kablingssystemer for tele og data som strekker seg over hele 
bygningen. Nedenfor gis en mer detaljert og nyansert vurdering av balansert og ubalansert 
transmisjon med og uten jording av skjerm m.m.  
 
Ved kabeltilslutning og jording av enkeltutstyr bør man først foreta en analyse mht. hva man 
ønsker å oppnå med skjerming og jording, før man bestemmer seg for løsning.  
 
Her presenteres noen tenkte eksempler med en kort kommentar basert på teorien for kobling. 

7.2.9 Eksempeler 
Eksempel 1  
Signalgiver montert ubalansert i ujordet metallhus. Tvinnet parkabel  

 
 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Strømsløyfe mot jord uklart definert, men det kan koples betydelig 

fellesmodus (CM) spenning til apparat 1. 
Lavfrekvent E-felt Stor fellesmodus (CM) spenning innkoples til forsterkerinngangen. 

Kan også oppstå differensiell (DM) støyspenning. 
Høyfrekvent EM-felt Stor innkobling ved at kabelen fungerer som piskantenne for E-felt-

komponenten. Filtrering kan innføres i apparatenes kabelinntak 
Energirike transienter Ingen beskyttelse av forsterkeren i apparat 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel 2  
Signalgiver montert balansert i ujordet metallhus. Tvinnet parkabel 
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Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Liten innkopling av CM og DM støysignaler 
Lavfrekvent E-felt Stor innkopling av CM-signal, noe som krever forsterker med spesielt 

høy CMRR og spesielt stort tillatt CM spenningsområde.  
Liten DM innkopling. 

Høyfrekvent EM-felt Stor innkobling. Filtrering kan innføres i kabelinntaket  
Energirike transienter Ingen beskyttelse av forsterkeren i apparat 1. 
 
Eksempel 3  
Signalgiver montert ubalansert i ujordet metallhus. Koaksialkabel (Coax) jordet i begge 
ender 

 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Ingen indusert strøm i kabelskjermen og således ingen overkobling av 

CM-signal til DM. Liten DM innkobling. 
Lavfrekvent E-felt Liten CM og DM innkobling 
Høyfrekvent EM-felt Ingen indusert støystrøm i kabelskjermen. Liten DM innkobling. 
Energirike transienter God beskyttelse 
Kommentar til eksempel 3. Selv om boks 2 ikke er jordet vil vi ha kapasitiv kobling til jord. 
Ved høyfrekvente EM-felt vil vi få indusert en stor ”common mode” spenning i skjermen. 
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Eksempel 4  
Signalgiver montert ubalansert i jordet kabinett, Koaksialkabel (Coax) jordet i begge 
ender. 

 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Indusert CM-spenning gir kraftig strøm i kabelskjermen. Via 

kabelens koblingsimpedans konverteres denne til DM-spenning som 
kan bli uakseptabelt stor. 

Lavfrekvent E-felt Liten innkobling 
Høyfrekvent EM-felt Liten innkobling. Forutsetter "tett" kabel (kabel med lav 

koblingsimpedans og uten "pigtail"). 
Energirike transienter Liten innkobling 
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Eksempel 5  
Signalgiver montert ubalansert i jordet metallkasse. Koaksialkabel jordet til kasse i 
senderenden men ikke i mottakerenden 

 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Eventuell indusert CM-.spenning tilføres forsterkerinngangen direkte. 

Høy CMRR ønskelig.  Liten indusert DM-spenning. 
Lavfrekvent E-felt Liten innkobling. Ikke støystrøm i kabelskjermen. Liten indusert DM-

spenning. 
Høyfrekvent EM-felt 
og burst 

Stor innstråling av CM-spenning til forsterkeren 

Energirike transienter Ingen spesiell beskyttelse 
Eksempel 6  
Signalgiver montert ubalansert i jordet kasse. Skjermet parkabel , skjerm jordet i begge 
ender. 

 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Kraftig støystrøm induseres i skjermen. Kobles via kabelens 

koblingsimpedans inn som CM-spenning til forsterkerinngangen. 
Liten innkobling av DM-spenning. 

Lavfrekvent E-felt Liten innkobling 
Høyfrekvent EM-felt Liten innkobling forutsatt "tett" kabel (kabel med lav 

koblingsimpedans og uten "pigtail"). 
Energirike transienter God beskyttelse 
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Eksempel 7  
Signalgiver usymmetrisk montert i jordet metallkase. Dobbelskjermet koaksialkabel 
(Triax) med ytterskjerm jordet i begge ender. 

 
 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Kraftig støystrøm induseres i ytterskjermen som via kabelens 

koblingsimpedans overføres til CM-spenning på forsterkerinngangen. 
Liten DM-innkobling. 

Lavfrekvent E-felt Liten innkobling 
Høyfrekvent EM-felt Liten innkobling forutsatt "tett" kabel (kabel med lav 

koblingsimpedans og uten "pigtail"). 
Energirike transienter God beskyttelse 
 
Eksempel 8  
Signalgiver usymmetrisk montert i jordet metallkabinett. Koaksialkabel galvanisk 
jordet i sender-enden, jordet via kondensator i mottakerenden. 

 
 
Kobling fra Virkning 
Lavfrekvent H-felt Liten indusert støystrøm i kabelskjermen. Liten CM og DM 

innkobling 
Lavfrekvent E-felt Liten CM og DM innkobling 
Høyfrekvent EM-felt Liten innkobling forutsatt "tett" kabel (kabel med lav 

koblingsimpedans og uten "pigtail") og "jordingskondensator" med 
liten selvinduktans. 

Energirike transienter Liten beskyttelse 
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7.2.10 Koblingsimpedans 
Avhengig av kabelskjermens kvalitet vil en høyfrekvent strøm i kabelskjermen gi en større 
eller mindre spenning VC mellom innerledere og skjerm. 
 
Denne overkoblingen kan karakteriseres med kabelens "koblingsimpedans" Zk 

 
Figur 8.3 Definisjon av kabelens koblingsimpedans 
 
Kabelens koblingsimpedans defineres nå som Zk = VC/i   og vi skjønner at for å få liten 
overkobling av fellesmodusspenning bør koblingsimpedansen være lavest mulig. 
Figur 8.4 viser eksempler på koblingsimpedans for noen ulike skjermtyper. 
 
 

 
Figur 8.4 Koblingsimpedans for ulike skjermtyper 

 

7.3 Filtrering 
Dersom ønskede og uønskede signaler ligger i forskjellige frekvensbånd, kan de skilles ved 
filtrering.  
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Til EMC-formål vil det oftest være lavpassfiltrering som er aktuelt. Filteret kan være laget for 
å dempe enten fellesmodus (CM) eller differensiell modus (DM) signaler - eller begge deler.  
Filterets virkning blir som oftest karakterisert ved "innskuddsdempningen" Di. Denne er 
definert som forholdet mellom effekt levert til belastning uten filter og effekt levert til 
belastning med filter innkoplet. Det er vanlig å oppgi innskuddsdempningen i dB, 
Di[dB]=10⋅lgDi  
 

7.3.1 Filterkonfigurasjoner 
Valget av filterkonfigurasjon bør tilpasses impedansnivået på generator- og lastside, slik 
figuren nedenfor viser. 
 

 
Figur 8.5 Filterkonfigurasjoner   

 
Ved lavt impedansnivå på kilde/last fås best demping når den nærmeste filterkomponent er en 
seriespole. Ved høyt impedansnivå fås best demping når nærmeste komponent er en 
shuntkondensator. 
 
Dempningen vil normalt øke med filterets orden (antallet komponenter i filteret). 
 

7.3.2 Førsteordens filter 
Det enkleste lavpassfilteret er enten en seriespole eller en shuntkapasitans, se  Figur 8.6 a og 
b. 
 

a 

fe 

dc 

b
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Figur 8.6 a og b Målt innskuddsdempning for avkoplingskondensator innskutt i en 100mm lang 
leder 

 
Figuren viser innskuddsdempningen til et filter bestående av en 100 mm lang signalledning, 
10mm over et jordplan, avkoplet på midten til jordplanet med en  kondensator med ulike 
tilledningslengder. 

• kurve 1:  22nF  med 17mm lange tilledninger 
• kurve 2:  22nF med 2mm lange tilledninger 
• kurve 3:  47nF SMD (overflatemontert) kondensator 

 
 

7.3.3 2.ordens filter 
Dette er filtere av typen Fig. 8.5 c, d,  
 

7.3.4 3.ordens filter 
Dette er filtere av typen   8.5 e, f. 
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Figur 8.7 Eksempel på EMC-filter fra Ferroperm. 
 
Filteret er av typen i fig.4.9 e  og er utformet som en gjennomføringskondensator , delt i to 
deler med et ferrittrør i midten rundt forbindelsen mellom de to kondensatordelene. Siden 
kondensatorene er utformet som gjennomføringskondensatorer, blir selvinduktansen mot jord 
liten. Dette filteret skal monteres i en skjermvegg, dels for å unngå ekstra serieinduktans for 
kondensatorene, dels for å skjerme elektromagnetisk kobling fra filterets inngang til utgang. 
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Figur 8.8 T-filter fra Murata 
 
Figuren viser eksempler på filter fra produsenten Murata som er av typen e fra fig. 4.9. 
Denne filterkonfigutrasjonen kalles også T-filter eller 3-benskondensator. 
 
Typen DST310 har ferrittrør påsatt 3-benskondensatorens inn- og utgangsben. 
Type DSS310 er en annen variant 3-benskondensator med ferrittrør  

montert på kretskort 
med jordplan



 17

 
Slike filter fins også i andre utførelser, for eksempel for overflatemontering. 

 
7.3.5 Nettfilter 
Av et nettfilter blir det som oftest krevd at det både skal dempe differensielle og fellesmodus 
signaler. Filtrering av fellesmodus signaler kan i sin enkleste form skje ved å tre fram- og 
tilbakeleder gjennom ei ringkjerne, eventuelt vikle lederne flere ganger rundt ringkjerna som 
figurene nedenfor viser. 
 

 
Figur 8.9 Fellesmodus filterspole (Choke) 
 
 
 

 
Figur 4.14 Strømkompensert spole 

 
Konstruksjonen ovenfor kalles ofte for en strømkompensert spole da den differensielle 
strømmen i lederne ikke vil magnetisere kjerna, kun fellesmodus strømkomponenter vil kunne 
magnetisere ringkjerna. 
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Figur 8.10 Typisk utførelse av nettfilter med strømkompensert spole 

 
Cy er såkalte Y-kondensatorer. Disse skal tilfredsstille bestemte krav mht. kapasitans og 
prøvespenning. Kapasitansen er normalt begrenset til 2.5nF av hensyn til berøringsfaren ved 
apparater som ikke er sikkerhetsjordet. Til visse anvendelser er Y-kondensatorenes størrelse 
ytterligere begrenset. Det kreves normalt at Y-kondensatorene er prøvet med minst 5kV. 
 
Cx kalles ofte en X-kondensator og er ikke omfattet av sikkerhetsmessige begrensninger slik 
Y-kondensatorene er. 
Nettfiltere er alltid metallkapslet og bør monteres i en metallskjerm. 
 

 
Figur 8.11 Nettfiltere montert i kabinett 

 

Fase 

Fase 
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7.3.6 Ikke-ideelle filterkomponenter 
Filterspoler vil ha en viss parallellkapasitans CS som vil redusere filterets dempning (fig. 
8.12). Viklemetoden vil ha betydelig innvirkning på denne kapasitansen som fig. 8.13 viser. 
Parallellkapasitansen kan reduseres ved å legge viklingen slik at spoledeler med stor 
spenningsforskjell ikke blir liggende nær hverandre.  
 
Praktiske kondensatorer vil ha en viss serieinduktans LS som også reduserer dempningen.  
 

 
Fig. 8.12 Ikke-ideelle filterkomponenter 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.13 Viklemetodens innvirkning på parallellkapasitansen 

 
 

7.4 Skjerming 
 
Når vi konstruerer elekronikk har vi som tidligere omtalt riktig konstruksjon, kontroll på 
interface (linjer inn og ut). Noen ganger så er ikke dette nok og da må vi ty til skjerming som 
er dyr løsning. Enkelte ganger vil vi også være nødt til å skjerme hele rom. Vi vil også nevne 
litt og bygningstekniske ting som vanligvis ikke vil berøre en elektronikkkonstruktør. 
 
I tillegg til å ta etablere en bygningsstruktur som er gunstig mht EMC, og å ta hensyn til 
avstandskrav i forhold til kraftkomponenter, føringsveier og kabler, vil det også for enkelte 
rom og utstyrstyper være nødvendig å vurdere om selve rommet/utstyret skal skjermes.  
 
I dette kapitlet presenteres først et teoretisk grunnlag for skjerming. Deretter gis det en del 
praktiske retningslinjer/anbefalinger mht. skjerming av rom og utstyr. 

ettlags (god) tolags (dårlig) tolags progressiv 
(b d )
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7.4.1 Skjermingsteori 
7.4.1.1 Skjerming mot elektromagnetiske felt 
 
Når en elektromagnetisk bølge treffer en overgang mellom materialer med ulik permitivitet, 
vil bølgehastigheten normalt på grenseflaten endres. Dette vil gi avbøyning av bølgen og kan 
ved kraftige diskontinuiteter medføre refleksjon av bølgen.  
 
Elektrisk ledende materialer er særlig effektive for avskjerming. 
 
Skjermdempningen S defineres som: 
 

Feltstyrke uten skjermS[dB]=20 lg
Feltstyrke med skjerm

⋅  

 
Skjermingsvirkningen kan skyldes flere mekanismer som er anskueliggjort i figuren under:  
 

• Det innfallende felt vil indusere strømmer i i metalloverflaten som frambringer et motsatt 
rettet felt ved platens overflate. Denne nye feltutstrålingen svekker resulterende felt like ved 
overflaten og vi får det som oftest kalles REFLEKSJONSDEMPNING. 
 
Refleksjonsdempningen avhenger av forholdet mellom bølgeimpedans og barriereimpedans. 
Barriereimpedansen avhenger av materialets konduktivitet og permeabilitet, og av bølgens 
frekvens. 

 

 
Figur 1 Reflektert og transmittert bølge ved en barriere  

 

Hvis medie a er fritt rom er impedansen Za = Z0 ≈ 377Ω for elektromagnetisk fjernfelt. 
Overflateimpedansen til ei typisk metall skjermplate er lav , typisk Zb<<1Ω slik at det aller 
meste av innfallende bølgeamplitude Ai blir reflektert. Inne i materialet vil feltet også 
svekkes. Denne svekkingen kan karakteriseres med materialets inntrengningsdybde i 
forhold til platetykkelsen. 

• På platens bakside vil de svekkede strømmer i platens bakre overflate gjenutstråle et 
svekket felt. Dempningen fra platens forside til platens bakside benevnes 
ABSORPSJONSDEMPNING. Denne dempningen vil være den samme både for 
elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt og er som inntrengningsdybden 
avhengig av materialets ledningsevne og permeabilitet. Absorpsjonsdempningen i 
jernplate er derfor høyere enn i kobberplate (se figur). 
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Tabell 8.1   Materialkonstanter for noen skjermingsmaterialer. 

 

• Felt som trenger fram til platas bakside kan delvis "rereflekteres" fra platas bakside, 
noe som gir REREFLEKSJONSDEMPNING. 

 
 
Total skjermdempning  S[dB] = Refl. [dB] + Abs. [dB] +Rerefl. [dB]   
 

Figur 8.15 Absorpsjonsdempning  i jern og kobber 
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Figur 8.16 Skjermdempning som funksjon av frekvensen for tynne kobberplater med forskjellig 
tykkelse. 

 
I figuren er RE refleksjonsdempningen for elektrisk felt. Dempningen av elektromagnetiske 
felt varierer omtrent på samme måte.  RH er refleksjonsdempningen for magnetisk felt. 
 
Vi ser at selv den løvtynne kobberplata på 0,025mm gir god demping (RE+A > 100dB) av 
elektriske og elektromagnetiske felt ved alle frekvenser. 
 
Dempningen av magnetiske felt blir derimot dårligere jo lavere frekvensen er. Ved 50Hz er 
dempningen i størrelsesorden 3-4dB, altså knapt merkbar. Skal 50Hz magnetfelter 
avskjermes, trenger en relativt tykke plater av et materiale med høy permeabilitet µ (for 
eksempel mymetall). 
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Tabell 8.2  Samlet skjermdempning for 0,25mm plater, 30 cm fra feltkilde og i fjernfelt 
 
Dempningen av et magnetisk likestrømsfelt for en sylindrisk skjermboks med diameter d og 
tykkelse t kan tilnærmet beregnes ved uttrykket: 
 

2magn
dS
t

µ≈  

 

7.4.1.2 Åpninger i skjermen 
Det vil ofte være behov for å lage åpninger i skjermer og skjermkasser. Dette kan være for å 
føre kabler gjennom skjermen, for å sette inn konnektorer, display eller tastaturer, for å ha 
dører eller lokk til å åpne, osv.  Slike åpninger vil alltid gi mer eller mindre lekkasje av felter. 
 

 
Figur 8.17 Feltlekkasje gjennom skjermåpninger 

 
Vi vet fra tidligere at skjermens dempning henger sammen med de sirkulerende strømmer 
som feltet induserer i skjermen. Dersom disse strømmene hindres, vil dette redusere 
skjermingseffektiviteten. 
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Figur 8.18 skjermåpningers innflytelse på induserte strømmer i skjermen 

 
Figuren viser at åpninger på tvers av den induserte strømmens retning er mest ugunstig. Det 
fortrenger mye strøm og gir en økt strømtetthet rundt åpningen.  Mange små åpninger (bilde 
D) er bedre enn én stor.  Det er åpningens største lengde som har betydning, bredden har 
mindre betydning (sammenlign bilde B og C). 
 
En strømretning som i figuren kan skyldes et magnetisk eller elektromagnetisk felt som har 
hatt retning vinkelrett på den induserte strømmen, dvs. parallelt åpningen i bilde B og C (se 
også neste figur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beregningseksempel: 

 
Forutsetninger: 
Elektromagnetisk fjernfelt (Z0=377Ω 
L<<λ 
Skjermkassens største lengde < 1,5λ 
 
 

En tilnærmingsformel for "worst case" skjermdemping med den viste åpning: 
S[dB] ≈ 101 - 10⋅lg(L⋅S⋅f2) + 30⋅t/L 
Her skal brukes enhetene f [MHz], S, L og t [mm] 

Figur 8.19 H-feltretning og induserte 
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Figur 8.20 Beregnet dempning for noen forskjellige åpninger 

 
Langs sammenføyninger i kabinetter, dørsprekker i skjermede dører og lignende, vil det lett 
oppstå lange åpninger som vil ødelegge skjermingseffektiviteten selv om åpningens bredde er 
minimal. Det er derfor viktig å sikre god elektrisk kontakt og kontakttrykk i alle plateskjøter i 
en skjerm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4.2 Håndregler om skjerming 
Enhver metallplate demper effektivt elektriske felter og elektromagnetiske felter ved alle 
frekvenser. 
 
Enhver metallplate demper effektivt magnetiske felter hvis frekvensen er over ca. 1 MHz 
 
Skjerming av lavfrekvente (50Hz eller lavere) magnetfelter er svært vanskelig. 

Buttskjøt gir dårlig elektrisk kontakt Dårligere elektrisk kontakt mellom skruer

 skruer gir elektriske kontaktpunkter 

Figur 8.21 Skjøter i skjermkasser 
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Åpninger i skjermer bør om mulig deles opp i flere mindre åpninger (ventilasjonsåpninger og 
display kan dekkes av finmasket metallnett). 
 
Pass på god elektrisk kontakt langs sammenføyninger og dører. 

7.4.3 Skjerming av rom 
Aktuelle rom som vil kunne være følgende: 
 

• Laboratorier 
• Operasjonsrom 
• Intensiv- og spesielle overvåkningsrom 
• Spesielle undersøkelses- og behandlingsrom 

 
En eventuell skjerming kan ha til hensikt å hindre at ytre forhold ikke skal forstyrre aktiviteter 
som foregår inne i rommet eller visa versa.  
 
Skjerming av røntgenrom og andre strålebehandlingsrom (for eksempel MR-rom) utføres 
primært ut fra personbeskyttelse og ikke ut fra EMC aspekt. Løsning og dimensjonering av 
skjerming av rom for slike formål må ivaretas i samarbeid mellom brukere og representanter 
for fagområdene bygg/arkitekt. 
 
Ved skjerming av rom må frekvensspekter og dempingskrav kartlegges. Valg av skjermtype 
og utførelse må gjøres i forhold til dette.  
 
Slik kartlegging kan være vanskelig. Revidert europanorm for elektromagnetisk 
kompatibilitet for EMU (EN 60601-1-2:2001) vil være med å gjøre kartleggingsprossesen 
enklere. I henhold til denne skal produsent av EMU med absolutt krav om skjermede 
lokasjoner, angi krav til blant annet skjermingseffektivitet og filterdempning. 
 
Følgende hovedtyper av skjerming er aktuelle: 
 

• Plateskjerm 
• Folieskjerm 
• Nettingskjerm 

 
 
Gjennomgående er det større utfordringer å dempe det magnetiske feltet (H-feltet) i forhold til 
det elektriske feltet (E-feltet). 

7.4.4 Plateskjerm 
Dette er den mest effektive skjermingen. Avhengig av dempingskrav og frekvensspekter kan 
plateskjerming utføres både med tykke og tynne plater. For lave frekvenser bør platetykkelser 
over 6 mm i magnetisk materiale velges. Ved høyere frekvenser kan platetykkelser i området 
0,8 til 1 mm benyttes. I frekvensområdet 100 kHz til 18 GHz og platetykkelser mellom 0,8 og 
1 mm kan demping på 30 til 40 dB oppnås. 
 
Økes skjermtykkelser til 2 mm får man svært god demping for både H- og E-felt i 
frekvensområdet 100 kHz til 18 GHz. En demping på 100 dB i dette frekvensområdet er ikke 
uvanlig. 
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Konkrete retningslinjer 
 

• Bruk skjerm som er korrosjonsbeskyttet og av magnetisk materiale 
• Benytt 15 cm overlapp ved skjøting for tynne plater (< 1 mm). Platene nagles sammen. 
• Brett platene i hjørner, alternativt bruk skjøtevinkel 
• Tykke plater helsveises ved skjøting 

7.4.5 Folieskjerm 
Folieskjerm er en metallskjerm hvor tykkelsen er liten i forhold til skjerming ved bruk av 
metallplater. Denne skjermtypen er et godt alternativ for å skjerme H-felt i frekvenser over 
100 kHz når dempingskravet ikke er over 50 dB. For lavere frekvenser bli skjermingseffekten 
begrenset. 
 
For E-felt vil selv meget tynne folier gi høy dempingsevne. 
 
Konkrete retningslinjer 
 

• Bruk skjerm av Cu-folie. 
• Skjøting utføres enten som sammenhengende lodding eller punktlodding avhengig av 

dempingskrav. 
• Vær oppmerksom på at galvanisk korrosjon kan oppstå 

7.4.6 Nettingskjerm 
Her avhenger skjermeffektivitet av forholdet mellom frekvens og maskestørrelse. 
Skjermtypen har god dempingseffekt for H-felt ved høyere frekvenser opp til 10 MHz. 
Spesielt for frekvenser over 2 GHz vil dempingen være liten. Det samme gjelde for lave 
frekvenser. Dette skyldes at det ikke er mulig å få tilstrekkelig liten maskevidde og tykk nok 
tråd.  
 
Bruk av dobbel skjerm kan gi et ekstra demping på 6 dB. Denne dempingen øker ytterligere 
med en økning i separasjonen mellom skjermlagene.  
 
Nettingskjerm har høy demping for E-felt når lysåpningen mellom trådene i nettingen er 
større enn bølgelengden til frekvensen som man skal skjerme seg i mot. 
 
Konkrete retningslinjer 
 

• Bruk skjerm som er korrosjonsbeskyttet og av magnetisk material 
• Bruk 20 cm overlapp ved skjøting. I tillegg benyttes helst kontaktblikk 
• Velg maskevidde og tråddiameter ut fra skjermingskrav 
• Finmasket netting vil være mer omfattende å skjøte 

7.4.7 Gjennomføring til skjermrom 
Som lekkasjer i et skjermrom vil være vinduer, dører kabel-, rør- og kanalgjennomføringer. 
For at skjermrommet skal fungere etter sin hensikt så må man ved disse installasjonene 
foretas etter samme krav som selve skjermen. 
Konkrete retningslinjer 
 

• Bruk av ”single entry” (et innføringssted) vil være nødvendig. 
• Kabler tilkobles filter 
• Rør sveises på utsiden av gjennomføringsplata slik 360 graders kontakt oppnås 
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• Installer bølgefeller ved gjennomføring av ventilasjonskanaler. Ventilasjonskanalen 
isoleres med et avbrudd på hver side av gjennomføringen. 

• Dører finnes i en menge forskjellige utgave avhengig av dempingskrav. Vær nøye med 
forbindelsen mellom rammeverk på dør til skjerm i vegg. 

• Unngå bruk av vinduer der dette er mulig. Ved bruk av vinduer benyttes vinduer med 
et elektrisk og magnetisk ledende material i glasset eller i eget sjikt. 

• Vindu som har god demping gir lite lysgjennomgang 
• Valg av dører, vinduer må gjøres i forhold til valgt skjerm. 

 

7.5 Installasjon av sterkstrømsutstyr og sameksistens med annet 
utstyr (ikke pensum) 

8.5.1 GENERELLE KRAV 
• Et generelt krav til alle typer utstyr som anskaffes er at de skal være CE-merket, og det 

skal framgå av følgedokumentasjon hvilke direktiver CE-merkingen er basert på, og 
hvilke EMC-normer som er tilfredsstilt. 
 
Gjennom å stille slike krav og sikre at de blir fulgt, vil man være på god vei til å sikre 
et elektromagnetisk miljø der ulike typer utstyr kan sameksistere uten å ha skadelig 
innvirkning på hverandre. 
 

• Det er viktig å holde seg til myndighetskrav, relevante forskrifter og normer 
(produktnormer, installasjonsnormer for å sikre gode EMC-forhold.  
 

• Der hvor ikke produktspesifikke normer dekker utstyret, skal de generiske normene  
NEK EN 50081-1 og NEK EN 50082-1 tilfredsstilles. 
 

• Når utstyr skal anskaffes skal leverandøren spesifisere hva slags kabling som 
forutsettes. Alternativt bør utstyrsleverandøren(e) kunne gi forsikringer eller garantier 
om at relevante EMC normer overholdes når de får oppgitt hva slags kabling som er 
planlagt anvendt for signaloverføring. 

 

7.5.1 Teknisk utstyr 
7.5.1.1 Reservekraftaggregat 
Et reservekraftaggregat er en dieselmotor evt. gassturbin, generator, automatikk, etc. 
sammensatt i en enhet, for bruk til strømforsyning av viktige lastkilder ved nettutfall. 
Reservekraftaggregat kan være kilde til elektromagnetisk støy som følge av: 

• Stor spenningsforvrengning. 
• Mangelfull jording og skjerming. 
• Elektriske og magnetiske felt fra kabelføringer, koblingspunkt og generator. 

 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Det må evalueres om elektronisk utstyr som plasseres i nærheten av generator (for 
eksempel nærmere enn 3 m) kan akseptere støymiljøet. Vurder begrunnelsen gitt i 
dokumentasjonen. 

• Generatoren skal være radiostøybeskyttet (tilsvarende NEK EN 50081-1, dvs. klasse B) 
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7.5.1.2 Avbruddsfri strømforsyning (UPS) 
Avbruddsfri strømforsyning består av likeretter, evt. filter for harmoniske strømmer, 
batterianlegg med en backuptid på normalt 15 min., vekselretter, statisk omveisbryter, 
manuell omveisbryter, betjenings- og overvåkningsutrustning og eventuelt RFI-filter. UPS 
brukes som strømforsyning av viktige lastkilder slik at nettutfall og dårlig spennings-kvalitet 
ikke nedsetter funksjonaliteten for tilknyttet utstyr.  
 
Avbruddsfri strømforsyning (UPS) er i seg selv et viktig EMC-tiltak, men kan også være en 
kilde til elektromagnetiske støy som følge av: 

• Nettilbakevirkning fra likeretteren i form av harmoniske spenninger som følge av 
harmoniske strømkomponenter og kommuteringshakk. Disse spenningene er avhengig 
av nettets kortslutningsytelse. 

• Spenningsforvrengning på utgangen. 
• Elektriske og magnetiske felt fra kabelføringer, koblingspunkter, transformatorer og 

selve UPS-en. 
 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Unngå å plassere følsomt elektronisk utstyr  (dataskjermer ol) i nærheten av UPS-
anlegg 

7.5.1.3 Høyspenning 
Med høyspenning i denne sammenhengen menes: 

• Fordelingskabler; kabler med spenning over 1000V frem til nettstasjoner 
• Nettstasjoner; rom for fordelingstransformator(er) og høyspenningsbryteranlegg  

 
Fordelingskabler og nettstasjoner kan være kilde til funksjonsforstyrrelser som følge av: 

• Feilstrømmer i høyspenningsnett, pga. jordfeil, kortslutninger, atmosfæriske 
utladninger og lignende 

• Elektriske og magnetiske felt fra høyspennings fordelingskabler, 
fordelingstransformatorer og tilhørende lavspennings skinneføringer/kabler. 

• Strømmer i det lavspente jordingsanlegg ved feil i høyspenningsnettet. 
 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Høyspennings fordelingskabler må forlegges utenom IT-rom, og i god avstand (1-5 m 
avhengig av forlegning og belastning) fra følsomt elektronisk utstyr. Spesielt utsatt er 
billedrørbaserte monitorer/skjermer.  

• Nærføring med IT-kabler bør unngås, med unntak av fiberoptiske kabelforbindelser. 
Anbefalte minsteavstander mellom høyspentkabler og IT-kabler er 50 cm, dersom IT-
kablene er uskjermet.  

• Den magnetiske flukstettheten bør ikke være over 1-2 µT i noe bruksrom i bygninger 
med tanke på mulige terminalarbeidsplasser. I tilfeller hvor tilstrekkelig avstand ikke 
kan oppnås, kreves skjerming av nettstasjonsrom og skinneføringer. Virkningen av en 
fullstendig skjerm er vanskelig å beregne, men kan f.eks. utføres med 10 mm 
aluminiumsplater i tak og ca. 2 m nedover sideveggene av rommet. Dette er et svært 
ressurskrevende tiltak som bør søkes unngått. 

• En bør kontrollmåle 50 Hz magnetfelt i utsatte bruksrom. Det må etableres en viss, 
kjent belastning på strømforsyningen når det måles. Endelig “worst case” flukstetthet 
kan så beregnes ut fra proporsjonalitet til maks. strømbelastning. 
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7.5.1.4 Fordelinger 
Med fordeling menes alle fordelingsskap strømforsynt i bygget. Dette gjelder 
hovedfordelinger, underfordelinger og fordelinger for VVS. 
 
Fordelinger kan være kilde til elektromagnetisk støy eller bli forstyrret som følge av: 

• Lavfrekvente elektriske og magnetiske felt fra fordelinger, skinneføringer og kabler  
tilknyttet denne. 

• Dårlig spenningskvalitet pga. store mengder ulineære lastkilder tilknyttet 
installasjonen. 

• Feil på høyereliggende nett, spesielt hvis bygget ikke har reservekraftsystemer. 
• Ledningsbundet overføring av lynoverspenninger og koblingstransienter fra 

høyspenningsnettet til lavspenningsnettet eller fra bygningskonstruksjoner etc. og til 
lavspenningsnettet i bygget. 

• Bruk av komponenter med emisjon over grenseverdier som er angitt normer. 
• Mangelfull jording og skjerming. 

 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Elektronisk utrustning, spesielt billedrørbaserte dataskjermer, bør plasseres min. 2 - 5 
meter unna fra hovedfordelinger. Avstanden er avhengig av utforming, belastning og 
skjerming av selve hovedfordelingen, samt immuniteten til utstyret. 

• Elektronisk utrustning bør plasseres min. 1-2 meter fra underfordeling. Det anbefales 
2-5 m avstand til billedrørbaserte dataskjermer. Avstandene er avhengig av utforming, 
belastning og skjerming av selve fordelingen samt immuniteten til utstyret i 
nærområdet. 

• I underfordelinger hvor det stilles ekstra strenge krav til emisjon anbefales det å 
benytte spesielle EMC-tilpassede skap. EMC-skap forutsetter “tett” kabelinnføring, 
dvs. for skjermede kabler skal skjermen termineres 360º til skapveggen, og uskjermede 
kabler skal kun føres inn via egnet filter. 

• Det bør vurderes å montere overspenningsbeskyttelse (sekundærvern) i  
underfordelinger som strømforsyner følsomt og viktig elektronisk utstyr 

7.5.1.5 Lys 
Belysningsutstyr vil generere både ledningsbundet og luftbåren støy. Problemer som kan 
oppstå kan både forringe spenningskvaliteten og medføre forstyrrelser på spesielt følsomt 
elektronisk utstyr nær belysningutstyret. Ulike kilder som kan forårsake støy vil være: 
 

• Strømklippende inngangskretser som genererer store mengder overharmoniske 
strømkomponenter. Dette forårsakes blant annet av lysarmaturer med HF-
forkoblingsutstyr og lysdimmerutstyr. 

• Elektriske og magnetiske felt fra belysningsutstyr generelt. 
HF-forkoblinger kan utløse falske alarmer, f.eks aktivere røykdetektorer med for lav 
immunitet. 
HF-forkoblinger kan forårsake feilinformasjon på infrarødt fjernstyringsutstyr. 
 

Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 
• Kartlegging av avstandsforhold til følsomt utstyr. 
• Armaturer med HF-forkobling må ikke monteres nærmere alarm detektorer enn 100 

mm. 
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• Generelt anbefales det at IT-kabler ikke legges nærmere enn 130 mm til 
lysrørarmaturer. 

7.5.1.6 Elvarme 
Med elvarme forstås alle typer varmeovner og varmekabler. Varmeanlegg kan være kilde til 
elektromagnetisk støy og forstyrrelser som følge av: 
 

• Strømmer i ledende konstruksjoner, armering, kabel- og ledningsforbindelser ved feil 
på de elkrafttekniske installasjoner. 

• Feil på utstyr. 
• Ufullstendig jording og ikke tilfredsstillende skjerming. 
• Elektriske og magnetiske felt fra kursopplegg, varmekabler og utstyr.  
• Varmeanlegg som benytter seg av bærefrekvenser for styring og overvåkning. 
• Trådløs styring (fjernkontroll) avgir RF-stråling. 
• Strømklippende inngangskretser som genererer store mengder overharmoniske 

strømkomponenter, f.eks. varmereguleringsutstyr. 
 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Billedrørbaserte dataskjermer bør ikke plasseres nærmere spesielt effektkrevende 
varmeutstyr enn 2 m. 

• Det må påses at varmekabler ikke legges i nærheten av kabler for lavfrekvente 
lydsignaler. 

• Varmekabler kan ikke benyttes i områder med teleslynger. 

7.5.1.7 Driftsteknisk utstyr 
Utstyr for driftsteknisk omhandler kraftkomponenter i tekniske anlegg tilhørende:  

• VVS 
• Pumper  
• Porter 
• Sanitær 
• Varme 
• Renhold 
• Avfall 
• Persienner 
• Røykluker 
•  

Utstyr for bygningsdrift og virksomhet kan være kilde til elektromagnetisk støy og 
driftsforstyrrelser som følge av: 
 

• Feil på utstyr. 
• Mangelfull jording og skjerming. 
• Utstyr er plassert i feil miljø enn hva det er beregnet for og testet etter. 
• Strømklippende inngangskretser som genererer overharmoniske strømkomponenter. 

 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk uststyr 

• Påse at ikke kraftkrevende utstyr/motorer blir plassert for nærme følsomt elektronisk 
utstyr. Dette gjelder spesielt billedrørbaserte dataskjermer. 

• Terminere beskyttelsesjordleder på en varig og god måte i begge ender. 
• Vurdering av egne skjermingstiltak for spesielt følsomt utstyr. 
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7.5.1.8 Heisanlegg 
Som støyproblem i forbindelse med EMC vil avstander til motor og frekvensomformere samt 
svitsjestøy fra styrekrets være de mest sentrale områdene. 
 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk uststyr 

• Følsomt elektronisk utstyr må plasseres slik at det kommer minimum 3 m fra både 
heismaskinrom og føringsveier. Dette er spesielt viktig for billedrørbaserte 
dataskjermer. 

• Påse at følsomt elektromedisinsk utstyr plasseres i god avstand fra heissjakt. 
• Påse at utstyr i nærområdet fungerer tilfredsstillende ved drift av heismaskin. 

7.5.1.9 Frekvensomformere 
Frekvensomformere benyttes for turtallsstyring av vekselstrømsmotorer og består blant annet 
av både likeretter og veksleretter. Svitsjing (svitsjefrekvens) medfører at støy blir generert. I 
sykehusinstallasjoner vil turtallsstyring av motorer vha. frekvensomformere være mest 
fremtredene ved pumpe- og ventilasjonssystemer. Frekvensomformere er også mye brukt i 
heiser. En frekvensomformer vil kunne være kilde til støy som følge av: 
 

• Nettilbakevirkning fra likeretter i form av harmoniske spenninger som følge av 
harmoniske strømkomponenter. 

• Elektriske og magnetiske felter fra frekvensomformer og kabelføringer tilknyttet 
denne. 

• Svitsjingen i frekvensomformerne kan føre til at det blir generert strømmer gjennom 
motorlagrene slik at levetiden til motorlagrene bli forringet. 

 
Konkrete retningslinjer i forhold til elektronisk utstyr 

• Unngå å plassere følsomt elektronisk utstyr med signalforbindelser i nærheten av 
frekvensomformere og kabler tilknyttet denne.  

 
 
 
 
Mer detaljer finnes i læreboka. 
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