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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50131-2-10:2018) 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) 2019-03-28
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2021-09-28
Tento dokument nahrazuje CLC/TS 50131-2-10:2014.

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 50131-2 se v současné době skládá z následujících částí:

–    EN 50131-2-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2:
Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory;

–    EN 50131-2-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3:
Požadavky na mikrovlnné detektory;

–    EN 50131-2-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-4:
Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory;

–    EN 50131-2-5 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-5:
Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory;

–    EN 50131-2-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-6:
Detektory otevření (magnetické kontakty);

–    CLC/TS 50131-2-8NP1) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-8: Detektory narušení – Otřesové detektory;

–    CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-9:
Detektory narušení – Aktivní infračervené závory;

–    EN 50131-2-10 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-10:
Detektory narušení – Detektory stavu otevření (magnetické) [tento dokument];

–    EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1:
Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické);

–    EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2:
Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní);

–    EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3:
Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní).



Úvod
Tento dokument je evropskou normou pro detektory stavu otevření (magnetické kontakty) používané
jako součást poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (I&HAS) instalovaných v budovách.
Obsahuje požadavky pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí.

Účelem detektorů otevření (magnetických kontaktů) je detekovat pouze stav uzamčení/odemčení nebo
stav uzamčení/
odemčení v kombinaci se stavem otevření/změnou polohy od definované zavřené polohy okna nebo
dveří současně. Detektor otevření (magnetický kontakt) se skládá ze dvou samostatných
bezkontaktních částí, aktivní spojení mezi těmito jednotkami je tvořeno magnetickým nebo
elektromagnetickým polem. Vzájemné oddálení těchto dvou částí naruší toto spojení a vytváří signál
nebo zprávu o narušení.

Možnosti detektorů uzamčení (magnetických kontaktů) a počet a rozsah typů generovaných signálů
nebo zpráv budou širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení.

Tato evropská norma se týká pouze požadavků a zkoušek detektorů stavu otevření (magnetických
kontaktů). Další typy detektorů jsou stanoveny v jiných dokumentech uvedených v souboru EN
50131-2.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanovuje stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo
nespecifických drátových nebo bezdrátových kontaktů, a obsahuje požadavky na čtyři třídy prostředí,
zahrnující aplikace ve vnitřních a venkovních aplikacích, jak je uvedeno v EN 50130-5.

Účelem detektorů stavu otevření, které jsou umístěny v oknech a rámech nebo dveřích a zárubních,
je možnost sledování pouze stavu uzamčení/odemčení nebo stavu uzamčení/odemčení, současně
kombinovaného se stavem otevření/zavření oken/dveří, a jako takové se nachází ve střežených
prostorách. Poskytují potřebný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity ve zbytku
zabezpečovacího poplachového systému.

Detektor splňuje všechny požadavky pro příslušný stupeň zabezpečení.

Funkce, které jsou nad rámec uvedených povinných funkcí uvedených v této evropské normě, může
detektor obsahovat, za předpokladu, že neovlivňují povinné funkce detektoru.

Kombinace dvou samostatných částí detektorů otevření je uváděna v textu této evropské normy jako
detektor.

Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA V prosinci 2016 byla vydaná EN 50131-2-8, do 3. 10. 2019
souběžně platí CLC/TS 50131-2-8.


