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Úvod
Tato část 3-1 ze souboru norem IEC 62820 poskytuje aplikační pokyny pro komunikační systémy
budov. Ostatní části tohoto souboru norem jsou následující:

Část 1-1:      Systémové požadavky – Obecně;

Část 1-2:      Systémové požadavky – Komunikační systémy budov s využitím
internetového protokolu (IP);

Část 2:         Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS);

Část 3-1:      Pokyny pro aplikace – Obecně;

Část 3-2:      Pokyny pro aplikace – Pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov

Tato část popisuje obecná doporučení pro plánování, instalaci, provoz, údržbu a dokumentaci pro
aplikaci komunikačních systémů budov. Doporučení části 3-1 jsou specificky určeny pro rozsáhlé
systémy.

Pokud je instalace určena pro splnění požadavků IEC 62820-2, potom by měla být také aplikována
doporučení IEC 62820-3-2.

Implementace komunikačních systémů budov (BIS) by měla být dle následujícího pořadí:

–    plánování a návrh systému;

–    instalace systému;

–    uvedení do provozu a předání systému;

–    provoz systému a údržba.

Pro každou činnost jsou poskytnuty samostatné pokyny spolu s doporučeními pro nezbytnou
dokumentaci. Stručný popis každé kapitoly vztahující se k činnostem je uveden níže:

Plánování a návrh systému: tato kapitola je určena na pomoc návrháři pro výběr typu BIS
a systémových komponent, které nejlépe splní BIS implementaci a požadavky uživatelů.

Instalace systému: tato kapitola je určena k tomu, aby pomohla osobám odpovědným za instalaci
BIS s identifikací problémů, které by měly být vzaty v úvahu před zahájením instalace a v průběhu
instalace systému, tak aby se zajistilo správné provedení BIS, jak bylo specifikováno při plánování
systému.

Uvedení do provozu a předání systému: tato kapitola dává návod pro zajištění toho, aby byly
funkce požadované během plánování systému získány a aby při předání BIS byla vlastníkovi systému
poskytnuta nezbytná dokumentace, záznamy a provozní pokyny.

Provoz systému a údržba: tato kapitola zahrnuje pokyny pro zajištění řádného provozu
a odpovídající údržby systému.



1 Rozsah platnosti
Tato část souboru IEC 62820 uvádí pokyny pro plánování, instalaci, uvedení do provozu, provoz
a údržbu komunikačních systémů budov (BIS) při využití v bezpečnostních aplikacích. Rozdílné
technické požadavky pro BIS jsou specifikovány v IEC 62820-1-1 a IEC 62820-1-2.

Cíle tohoto dokumentu jsou:

a)   poskytnout rámec na pomoc systémovým integrátorům, pracovníkům montáže, konzultačním
inženýrům a vlastníkům systémů při zřizování jejich požadavků;

b)   asistence zadavatele a vlastníka systému ve stanovení vhodného zařízení požadovaného pro
danou aplikaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


