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General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation
and Control
Systems (BACS) –
Part 3: Electrical sa fety requirements

Systemes Electroniques pour les Foyers Domestiques et les Bâtiments (HBES) et Systemes de
Gestion Technique
du Bâtiment (SGTB) –
Partie 3: Exigences de sécurité électrique

Allgemeine Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) und an
Systeme
der Gebäudeautomation (GA) –
Teil 3: Anforderungen an die elektrische Sicherheit

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 63044-3:2018. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 63044-3:2018. It
has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2021-01-19 se nahrazuje ČSN EN 50491-3 (33 2151) z února 2010, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje elektrické bezpečnostní požadavky vztahující se k HBES/BACS a používá se
spolu s příslušnými normami pro HBES/BACS zařízení platí rovněž i pro zařízení používaná v rámci
sítě HBES/BACS. Kromě toho stanovuje bezpečnostní požadavky na rozhraní zařízení, která jsou
připojena k síti HBES/BACS. To se nevztahuje na rozhraní s ostatními sítěmi.

POZNÁMKA Příkladem jiných sítí je síť ICT podle normy IEC 62949.

Tento dokument je použitelný na:

stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, zařízení pro funkce



managementu, řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou
aplikaci, terénní zařízení a jejich rozhraní, kabeláž a propojení zařízení používané ve vyhrazených
sítích HBES/BACS.

Tato norma pokrývá následující požadavky a kritéria shody:

ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana před přepětími v síti, ochrana před dotykovým
proudem, ochrana před nebezpečími způsobeným různými typy obvodů, ochrana komunikačních
instalací před přehřátím způsobeným nadměrným proudem.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 63044-3:2018 dovoleno do 2021-01-19
používat dosud platnou ČSN EN 50491-3 (33 2151) z února 2010.
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Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích
„Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této
normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání
nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČ 06578705

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Milan Dian

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


