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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50134-2:2017) vypracovala technická 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
– nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dop)

2018-08-14

(dow)

2020-08-14

Tento dokument nahrazuje normu EN 50134-2:1999.
EN 50134-2:2017 obsahuje následující významné technické změny ve vztahu k EN 50134-2:1999
– Rozsah platnosti byl rozšířen, aby poskytoval požadavky pro manuálně a automaticky aktivované
aktivační zařízení přenášející aktivační signál;
– Citované dokumenty byly aktualizovány, aby byly vzaty v úvahu nejnovější revize a aby obsahovaly
ETSI EN 300 220-3-1, ETSI EN 303 406 pro bezdrátová aktivační zařízení;
– Definice byly aktualizovány, aby vzaly v úvahu změny v ostatních částech souboru;
– V obecných požadavcích byly doplněny některé požadavky zahrnující manuálně i automaticky
aktivované
aktivační zařízení;
– Byly přidány nové nebo doplněné požadavky pro zahrnutí:
– Aktivace jednoho nebo více aktivačních zařízení nemá zabraňovat aktivačnímu signálu
jakéhokoli dalšího aktivačního zařízení v rámci téhož nebo sousedních systémů.
– Aktivační zařízení mají generovat aktivační signál, který může být dekódován a odlišen od
aktivačního signálu jiného aktivačního zařízení, připojeného k téže místní jednotce nebo
ovládacímu zařízení.
– Aktivační zařízení používající bezdrátové spojení k vysílání identifikačního kódu s dostatkem
různých kombinací k znemožnění činností aktivačního zařízení vytvářející nežádoucí aktivaci
sousedícího systému.
– Aktivační zařízení používající bezdrátové spojení k automatickému generování aktivačního
signálu alespoň jednou za 24 hodin indikujícího trvalou aktivní přítomnost.
– Nadále nejsou vyžadovány přenosné aktivační prvky, jejichž jediným účelem je používání
jako součást systému přivolání pomoci používající primární nenabíjitelné baterie.
– Funkční požadavky:
– Od výrobce je požadováno stanovení očekávané normální četnosti aktivace zařízení,
nepředstavující méně než jednu aktivaci denně.

– Požaduje se, aby aktivační zařízení bylo schopné provozu při výrobcem specifikovaných
vlastnostech po dobu nejméně jednoho roku, nebo je-li tato doba delší, aby výrobce stanovil
trvanlivost bez potřeby dobití nebo výměny baterie.
– Pro zařízení u nějž se aktivace uskutečňuje tlačítkem je požadováno, aby bylo toto tlačítko
fyzicky odlišitelné od jakýchkoli dalších ovládacích prvků.
– Aktivační plocha tlačítka má být minimálně 150 mm2, aniž by minimální rozměr byl menší
než 10 mm.
– Jestliže u automaticky aktivovaných aktivačních prvků taková možnost existuje, má být
indikován návrat do normální polohy ve vztahu k místní jednotce a řídicí jednotce a výrobce
má vyznačit podmínky, jimiž je normální stav charakterizován.
– V kapitole Propojení a komunikace byly doplněn požadavek souladu s EN 50134-5.
– Doplnění pro aktivační zařízení používající bezdrátové spojení vyžaduje soulad s požadavky ETSI EN
300 220-3-1 nebo ETSI EN 303 406 aplikovatelné pro používané kmitočty.
– Doplnění požadavků pro případy aktivačních zařízení používajících techniku obousměrného provozu
pro přenos poplachového aktivačního signálu k místní jednotce a řídicí jednotce,
– V dokumentaci byly doplněny požadavky na značení a dokumentaci pro uživatele.

– Bylo doplněno zkoušení manuálně aktivovaných aktivačních zařízení tak, aby odráželo změny
v referenčních normách.
– Odstranění požadavků zkoušení podle EN 300-220-2 a publikace výsledků zkoušek pro bezdrátové
radiové spojení.
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.
EN 50134, Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci v současné době sestává z následujících
částí:
– Část 1: Systémové požadavky;
– Část 2: Aktivační zařízení [tento dokument];
– Část 3: Místní jednotka a řídicí jednotka;
– Část 5: Propojení a komunikace;
– Část 7: Pokyny pro aplikace [Technická specifikace].

Úvod
Systém přivolání pomoci poskytuje po dobu 24 h prostředky pro aktivaci poplachu, identifikaci,
přenos signálu, příjem poplachu, archivaci a obousměrnou hlasovou komunikaci, poskytuje uklidnění
a pomoc pro lidi nacházející se v nebezpečí.
Systém přivolání pomoci sestává z více systémových částí, které mohou být uspořádány různým
způsobem tak aby poskytovaly tuto funkcionalitu.
Uživatel může požadovat asistenci pomocí manuálně aktivovaného aktivačního zařízení, vedoucí
k vyvolání
poplachového signálu. V určitých případech mohou být poplachové aktivační signály generovány
automatickými aktivačními zařízeními. Místní jednotka nebo řídicí jednotka přijímají poplachové
aktivační signály, přepínají z normálního do poplachového stavu a oznamují to uživateli (některé
systémy používají optické předpoplachové podmínky, umožňující uživateli po krátkou dobu poplach
zrušit).
Porucha v činnosti systému přivolání pomoci nebo jakékoli jeho části může ohrozit schopnost
poskytovat včasné ujištění a pomoc, což může způsobit riziko pro uživatelův život. Aktivační zařízení
je součástí systému a má být navrženo se spolehlivostí vyšší než u normálních spotřebních zařízení.
Konstrukce musí brát v úvahu jak uživateli usnadnit aktivací aktivačních zařízení při zajištění ochrany
před náhodnou aktivací zařízení.
Tato norma stanoví minimální požadavky na aktivační zařízení k zajištění, že tato část systému
poskytuje funkcionalitu a spolehlivost vyžadovanou u systému přivolání pomoci.

1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanoví požadavky na manuálně a automaticky aktivovaná aktivační zařízení
přenášející aktivační signál.
Tato evropská norma stanoví požadavky a zkoušky pro aktivační zařízení tvořící součást systému
přivolání pomoci.
Tato evropská norma se vztahuje na veškerá aktivační zařízení přenášející aktivační signál k místní
jednotce nebo řadiči využívající drátové nebo bezdrátové způsoby spojení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

