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Předmluva
Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 43 „Akustika“ byl převzat jako
evropská norma technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát spravuje Dánsko.
Tato evropská norma nahrazuje EN 27779:1991.
Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2001 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v
rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2001.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 7779:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
POZNÁMKA Seznam normativních odkazů vztahujících se k této normě je v příloze ZA (normativní).
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Úvod
Tato mezinárodní norma stanovuje metody měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zařízeními
informační technologie a telekomunikací. Dosud byly jednotlivými výrobci a uživateli používány
různorodé metody, aby vyhověly potřebám jednotlivých zařízení nebo aplikací. Tento nejednotný
přístup ve většině případů ztěžoval porovnání emisí hluku. Tato mezinárodní norma zjednodušuje
porovnání a je i základem pro deklaraci hladin emise hluku zařízení informační technologie a
telekomunikací.
Aby byla zajištěna přesnost, platnost a přijatelnost, je tato mezinárodní norma založena na základních
mezinárodních normách pro určení hladin akustického výkonu a pro určení hladiny emisního
akustického tlaku na stanovišti (stanovištích) obsluhy a na stanovišti (stanovištích) spolupracovníka.
Navíc je zavedení zjednodušeno shodou s těmito mezinárodními normami.

V mnoha případech je realizováno volné zvukové pole nad odrazivou rovinou v polobezodrazové
místnosti. Tyto místnosti mohou být zvláště užitečné během návrhu výrobku pro lokalizaci a zlepšení
jednotlivých příspěvků zdrojů zvuku. Dozvukové místnosti mohou být ekonomicky výhodnější pro
kontrolu výroby a pro získávání hladin akustického výkonu pro účely deklarace emise hluku.
Metoda měření hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy nebo spolupracovníků (podle
ISO 11201) je specifikována v samostatné kapitole, třebaže tato hladina není považovaná za primárně
deklarovanou informaci o emisi hluku. Nicméně, měření mohou být provedena současně při určování
akustického výkonu ve volném zvukovém poli nad odrazivou rovinou.
Pro porovnání obdobných zařízení je podstatné, aby instalace a podmínky provozu byly stejné. V příloze
C jsou tyto parametry normalizovány pro řadu kategorií zařízení.
Tato mezinárodní norma je založena na ECMA-74. Tento dokument byl rozeslán k připomínkám pod
nesprávným označením ISO/DIS 14605 v roce 1993.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje postupy měření a zpracování protokolů o měření emise hluku
zařízení informační technologie a telekomunikací. Tato norma je uvažovanou částí zkušebního
předpisu pro tyto typy zařízení a je založena na základních normách pro emise hluku ISO 3741, ISO
3744, ISO 3745 a ISO 11201. Základní emisní veličinou je hladina akustického výkonu A, která může
být použita pro porovnání obdobných typů zařízení od různých výrobců nebo pro porovnání různých
zařízení.
V této mezinárodní normě jsou stanoveny tři základní normy emise hluku pro určení hladin akustického
výkonu tak, aby nedošlo k nežádoucímu omezení existujícího vybavení a zkušeností. První základní
norma (ISO 3741) specifikuje srovnávací měření v dozvukové místnosti; druhé dvě (ISO 3744 a ISO
3745) specifikují měření v podstatě volném zvukovém poli nad odrazivou rovinou. Pro měření emise
hluku smí být vybrána kterákoliv z těchto tří základních norem a ta potom musí být výhradně použita při
určování hladin akustického výkonu zařízení podle této mezinárodní normou.
Hladina akustického výkonu A je doplněna hladinou akustického tlaku A měřeného na stanovišti
(stanovištích) obsluhy nebo spolupracovníků podle normy pro emise hluku ISO 11201. Tato hladina
akustického tlaku není hladinou imisní klasifikace zařízení pracovníka, ale může pomoci při identifikaci
problémů, které mohou způsobovat rušení, poruchy činnosti nebo poškození sluchu obsluhy a
spolupracovníků.
Metody, jak určit, zda-li vyzařovaný hluk zahrnuje významné diskrétní tóny nebo zda-li je impulzního
charakteru, jsou specifikovány v přílohách D, resp. E.
Tato mezinárodní norma je vhodná pro typové zkoušky a poskytuje metody k získání porovnatelných
výsledků pro výrobce a zkušební laboratoře.
Metody stanovené v této mezinárodní normě umožňují určit hladiny emise hluku pro individuálně
zkoušené jednotky.
Postupy mohou být použity pro zařízení, které vyzařuje širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk a hluk

obsahující diskrétní frekvenční složky nebo impulzní hluk.
Získaný akustický výkon a hladiny akustického tlaku mohou sloužit k deklaraci emise hluku a pro
účely porovnávání (viz ISO 9296). Nesmí být považovány za hladiny imise hluku instalace; nicméně
mohou být použity při plánování instalace (viz ECMA TR/27).
Jestliže jsou hladiny akustického výkonu získány pro několik stejných kusů jednotlivých výrobních
sérií, mohou být použity k určení statistické hodnoty pro tyto výrobní série (ISO 9296).

-- Vynechaný text --

