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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50131-2-2:2017) 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 (dop) 2018-09-11
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-09-11
Tento dokument nahrazuje EN 50131-2-2:2008 and EN 50131-2-2:2008/IS1:2014.

EN 50131-2-2:2017 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50131-2-2:2008
a EN 50131-2-2:2008/IS1:2014:

–    Ediční změny a zdokonalené formulace;

–    Objasnění významného snížení rozsahu požadavků;

–    Objasnění kapitoly Elektrické požadavky a některých podmínek prostředí;

–    Zlepšení požadavků na dodanou dokumentaci;

–    Zlepšení standardních podmínek pro zkoušení;

–    Přidána kapitola definující podmínky pro montážní výšku při provádění zkoušek;

–    Zdokonalení standardních požadavků na zkušební postupy;

–    Zdokonalení zkoušky Odolnost proti proudění vzduchu pro umožnění lepší opakovatelnosti
výsledků zkoušek;

–    Ověřené a vyjasněné znění zkoušky Odolnost nastavené orientace nebo detekce změny
nastavitelné orientace;

–    Aktualizace specifikace zkušebního magnetu pro odolnost proti rušení magnetickým polem;

–    Ověřené a vyjasněné znění pro detekci zakrytí detektoru s ohledem na podmínky a zkušební
materiál;

–    Přezkoumání a optimalizace metod nastavení teplot pro zkušební prostředí;

–    Přezkoumání testovací matice;

–    Přezkoumání a ověření odkazů na ostatní normy.

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.

Soubor EN 50131 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Polachové systémy –



Poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy:

Část 1          Systémové požadavky

Část 2-2       Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2-3       Detektory narušení – Mikrovlnné detektory

Část 2-4       Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné
detektory

Část 2-5       Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové
detektory

Část 2-6       Detektory narušení – Kontakty otevření (magnetické)

Část 2-7-1    Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – akustické

Část 2-7-2    Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – pasivní

Část 2-7-3    Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – aktivní

Část 3          Ústředny

Část 4          Výstražná zařízení



Část 5-3       Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 6          Napájecí zdroje

Část 7          Pokyny pro aplikace

Část 8          Zamlžovací bezpečnostní zařízení



Úvod
Tato evropská norma se zabývá pasivními infračervenými detektory (dále jako detektor) používanými
jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahují 4 stupně
zabezpečení a čtyři třídy prostředí.

Účelem detektoru je detekovat široké spektrum infračerveného záření vyzařovaného narušitelem
a poskytnout nezbytný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity zbytkem poplachového
zabezpečovacího systému.

Počet a rozsah těchto signálů nebo zpráv bude širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení.

Tato evropská norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek pasivních infračervených detektorů.
Další typy detektorů jsou uvedeny v souboru norem EN 50131-2.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma se týká pasivních infračervených detektorů instalovaných v budovách a uvádí
stupně
zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo
bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tato evropská
norma neuvádí požadavky na pasivní infračervené detektory určené k použití ve venkovním
prostředí.

Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení.

Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat,
ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí.

Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


