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EMC Klubben
Vær på forkant med udviklingen indenfor 
EMC-teknologi, -standarder og -testmetoder.



Mødekalender 2022

Januar 2022
TestSelv
10. januar   Online
11. januar   Online 

Februar 2022
Back to basics: Basis EMC-standarder og brug af  
EMC-komponenter
7. februar    Online 
8. februar    Online

Marts 2022
Power quality, ECO-design og life cycle
14. marts    Aarhus + online
15. marts    Hørsholm + online

April 2022
TestSelv
25. april    Aarhus
26. april    Hørsholm

Maj 2022
Back to basics: ETSI-standarder og EMC. 
Funktionsovervågning af EUT-er
23. maj   Online
24. maj   Online

Juni 2022
Ekstremt brugsmiljø, EMC og risikovurderinger
20. juni    Aarhus + online
21. juni    Hørsholm + online

September 2022
TestSelv
5. september   Aarhus
6. september   Hørsholm

Oktober 2022
Back to basics: Immunitetsstandarder og 
overspændingsbeskyttelse
3. oktober   Aarhus + online
4. oktober   Hørsholm + online

November 2022
Safety fokus. Krav, tests og baggrund
7. november  Online
8. november  Online

December 2022
EMC og levetid. Fejlmekanismer, udslidning og robust design
5. december   Aarhus + online
6. december   Hørsholm + online



EMC Klubben har mere end 140 medlemsvirksomheder i 
Danmark, Sverige og Norge. Medlemmerne mødes til faglige 
debatter, hvor de udveksler erfaringer og den nyeste viden 
inden for EMC.

Et fagligt netværk

Klubbens medlemmer har adgang til et velfunderet netværk, 
der kan hjælpe med faglige udfordringer. Ligesom klubben 
sørger for, at medlemmerne er på forkant med udviklingen af 
EMC-teknologi, nye standarder og testmetoder.

TestSelv

EMC Klubbens medlemmer kan benytte sig af en række fordele. 
En af dem er adgang til TestSelv-faciliteterne hos FORCE 
Technology i Hørsholm eller Aarhus til en reduceret pris. Det 
betyder, at medlemmerne kan udføre EMC-prætest under 
udviklingen af deres produkter. Og det er vigtigt. 

Mange produkter dumper den første EMC-test, hvilket forsinker 
produkternes introduktion til markedet. 

Derfor er det en fordel at identificere et produkts svagheder 
tidligt og effektivt, så produktet derefter kan designes til at 
opfylde brugerens og det omkringliggende miljøs krav.

Som EMC klubmedlem får du

 · 6 fysiske møder årligt i Aarhus og Hørsholm. Møderne 
afholdes kombineret fysisk/online, hvor det er muligt

 · 4 online møder årligt  
 · EMC TestSelv i FORCE Technology’s TestSelv-faciliteter
 · Videnbank på www.emcklubben.dk
 · Opdatering om EMC-regler og EMC-standardnyt
 · Rabat på udvalgte kurser og arrangementer

Hvad koster det?
Det halvårlige kontingent er på DKK ekskl. moms: 

5.300 for 1. medlem 

4.200 for 2. medlem

5.700 SEK for svenske medlemmer

Medlemskabet er for virksomheder, og man kan deltage med to medar-

bejdere pr. møde. Klubmøderne afholdes som udgangspunkt hos FORCE 

Technology i Hørsholm og Aarhus og er inkl. forplejning.

EMC Klubben
Vær på forkant med udviklingen indenfor EMC-teknologi, -standarder og -testmetoder 
gennem de årlige møder, videnbanken og TestSelv-faciliteter.

 EMC Klubben - en god del 
af efteruddannelsen.
Per Melchior Larsen, medlem af EMC Klubben 
siden 1994 og elektronikudvikler fra ELEKTRONIKA
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FORCE Technology
Venlighedsvej 4

2970 Hørsholm

Danmark

+45 43 25 14 00

emcklubben@force.dk

emcklubben.dk

Per Thåstrup Jensen
Senior Technology Specialist
+45 43 25 13 62
ptj@force.dk

FORCE Technology

Agro Food Park 13

8200 Aarhus N

Danmark


