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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50398-1:2017) vypracovala komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-07-11
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-07-11
Tento dokument částečně nahrazuje CLC/TS 50398:2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Úvod
 Introduction

Integrace elektronických systémů přináší
přidanou hodnotu díky sdílení společných
zdrojů, přidání nových funkcí nebo umožnění
automatických příkazů a řídicích funkcí pro
rychlejší přesnou odezvu.

 Electronic system integration brings added value
through sharing of common resources, adding
new functionality or enabling automated
command and control functionalities for faster
accurate responses.

Tato evropská norma popisuje obecné požadavky
a typy konfigurací pro kombinované
a integrované elektronické systémy, které by se
měly aplikovat, pokud je integrována jedna
nebo více poplachových aplikací. Aplikace,
které by měly být integrovány, mají jako
předpoklad, že jsou schopny být
interoperabilní na úrovni systému, subsystému
nebo komponentu.

 This European Standard describes the general
requirements and configuration types for
combined and
integrated electronic systems, which should
apply when one or more of the applications
being integrated is an alarm application.
Applications that should be
integrated have as a prerequisite that they are
capable of being interoperable at a specified
system, sub system or component level. 

Hlavní předpoklady této evropské normy jsou
zajistit, aby byly aplikovány jednotlivé
poplachové normy, požadavky nebo pokyny,
pokud jsou poplachové aplikace částí
integrovaného systému. Požadavky tohoto
dokumentu doplňují aplikace specifických
systémových norem. Aplikace specifických
systémových norem mají přednost před
požadavky popsanými v tomto dokumentu.

 The prime considerations of this European
Standard are to ensure that the individual
alarm standards, requirements or guidelines
are applied when alarm
applications form part of an integrated system.
The requirements of this document are in
addition to application specific system
standards. Application specific system
standards take precedence over requirements
detailed in this document. 

Vedle sdílení prostředků řízení nebo
komunikace, může implementace mezi
systémové integrace, jak popisuje tento
dokument, poskytnout uživateli další služby.

 In addition to sharing means of control or
communication, the implementation of
integration between systems, as described in
this document, may provide additional services
to the user. 



V tomto dokumentu je výraz „kombinovaný
a integrovaný poplachový systém“ synonymem
pro „integrovaný poplachový systém“, který
bude v dokumentu většinou použit.

 In this document, the wording 'combined and
integrated alarm system' is synonymous with
'integrated alarm system', which will mostly be
used in the document.

POZNÁMKA Bibliografie tohoto dokumentu
obsahuje neúplný seznam norem poplachových
aplikací.

 NOTE The bibliography for this document has
a non exhaustive list of alarm application
standards.

 

1 Rozsah platnosti
 1 Scope

Tato evropská norma specifikuje požadavky na
integraci poplachových aplikací s dalšími
systémy, které můžou nebo nemusí být
poplachovými aplikacemi.

 This European Standard specifies the
requirements for integrating alarm applications
with other systems, which may or may not be
alarm applications.

Tento dokument definuje požadavky a postupy
pro
základní zkoušení specifických aspektů
funkčnosti a integrity, které souvisejí
s integrací zařízení nebo systémů, za účelem
doplnění jednotlivých norem poplachových
aplikací.

 This document defines requirements and
procedures for essential testing of the specific
aspects of the functionality and integrity, related
to the integration of the equipment or systems,
in order to complement the individual alarm
application standards.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


