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Předmluva

Tato technická specifikace byla připravena Technickou komisí CENELEC TC 79 Poplachové systémy.

Text tohoto návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako CLC/TC 50131-
7 dne 2003-06-04.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum oznámení existence CLC/TS                                                 (doa)       2003-10-30
na národní úrovni
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Úvod
Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu elektrických
zabezpečovacích systémů (EZS). Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby systémy EZS splňovaly
požadované vlastnosti při minimálním množství planých poplachů.

POZNÁMKA Kapitola 12 obsahuje požadavky na provoz EZS

Tyto pokyny pro aplikace jsou sestaveny v logickém pořadí, v němž obvykle návrh a montáž systémů EZS
probíhá. Každý krok je popsán samostatně, ale předpokládá se, že v praxi mohou být některé
prováděny současně. Příloha J popisuje formou vývojového diagramu hlavní procesy a dokumentaci
obsaženou v tomto aplikačním návodu.

Osoby odpovědné za návrh, montáž, provoz a údržbu EZS mají dbát požadavků ostatních evropských
specifikací týkajících se EZS, zejména těch, které se týkají systémových požadavků, ovládacích a
indikačních zařízení, detektorů, signalizačních zařízení, napájecích zdrojů a poplachových
přenosových systémů.

Tyto pokyny pro aplikace jsou rozděleny do sedmi hlavních kapitol, jejichž stručný obsah je uveden v
následujících odstavcích:

Kapitola 7 - Návrh systému. Tato kapitola je vodítkem pro osoby odpovědné za návrh systémů
EZS, aby systém EZS byl vhodný pro objekt, který má být zabezpečen ve vztahu k očekávaným
rizikům. Návrh systému EZS závisí na řadě faktorů, z nichž většina v menší nebo větší míře návrh EZS
ovlivní. Posouzení těchto faktorů vyústí ve vypracování návrhu systému EZS odpovídajícího rozsahu,
stupni zabezpečení a třídě prostředí.

Kapitola 8 - Plánování montáže. Tato kapitola je vodítkem pro osoby odpovědné za montáž EZS.
Jsou v ní zdůrazněny faktory, které je třeba posoudit před zahájením vlastní montáže.

Kapitola 9 - Montáž. V této kapitole jsou uvedena doporučení týkající se možných problémů, které
mohou nastat v průběhu montáže EZS. Cílem této kapitoly je zajistit, aby systém EZS byl namontován
v souladu se specifikací obsaženou v  návrhu systému.

Kapitola 10 - Kontrola provedení montáže, funkční zkouška a přejímka. V této kapitole jsou
uvedeny pokyny k činnostem po skončení instalace EZS. Účelem je ujistit se, že byl EZS nainstalován
v souladu se specifikací a splňuje požadavky vymezené v  návrhu systému. Dále jsou uvedeny pokyny
pro uvedení do provozu a předání EZS a pro zpracování dokumentace, záznamů a návodů k obsluze,
které je nutno předat uživateli.

Kapitola 11 - Dokumentace a záznamy o provozu systému. Tato kapitola popisuje dokumentaci,
kterou je třeba uživateli předat po dokončení montáže EZS. Tato dokumentace je určena pro záznamy
o historii modifikací EZS vycházejících z dokumentace skutečného provedení, zpracované po dokončení
instalace EZS.

Záznamy o provozu systému mají sloužit k chronologickému přehledu o jakýchkoli nápravných
opatřeních následujících po vyvolání planých poplachů a k poskytnutí informací o jakýchkoli opravách
nebo modifikacích EZS. V záznamech mají být rovněž uvedeny podrobnosti o dočasném odpojení.



Kapitola 12 - Provoz. Tato kapitola popisuje odpovědnost klienta nebo uživatele EZS za pravidelnou
údržbu EZS a za zajištění, že je EZS správně obsluhován.

Kapitola 13 - Údržba a opravy. V této kapitole je uvedeno, jak má být prováděna údržba a opravy
systému EZS, aby byla zajištěny vlastnosti systému definované v jeho specifikaci.
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1 Rozsah platnosti
Tyto pokyny pro aplikace obsahují návod pro navrhování, přípravu realizace, montáž, uvedení do
provozu, provoz a údržbu systémů EZS instalovaných v objektech. Všeobecné požadavky na systémy
EZS jsou specifikovány v EN 50131-1.

Tyto pokyny pro aplikace jsou vodítkem pro ty, kteří jsou odpovědni za rozhodnutí o nutnosti použití
EZS, pro volbu vhodného řešení EZS jak co do rozsahu požadovaného střežení, tak i do stanoveného
stupně zabezpečení.

Pokyny jsou rovněž určeny pro pracovníky odpovědné za výběr zařízení vhodných pro požadovaný
stupeň zabezpečení a pro podmínky prostředí, ve kterém bude EZS provozován.

Tyto pokyny pro aplikace se vztahují na zařízení jakéhokoli rozsahu a komplexnosti všech stupňů
zabezpečení i třídy prostředí a měly by být interpretovány ve vazbě na EN 50131-1.

POZNÁMKA Při tvorbě těchto pokynů pro aplikace se předpokládalo, že realizace bude svěřena
příslušně kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům. Tyto pokyny jsou ale vhodné i pro toho, kdo si
hodlá pořídit nebo používat systém EZS.

2 Normativní odkazy
Do této technické specifikace jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů
ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech v textu a
seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize
kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto technickou specifikaci jen tehdy, pokud do ní byly
začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 50131-1:1997 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 1: Všeobecné požadavky
(Alarm systems - Intrusion systems - Part 1: General requirements )

EN 50014:1997 Nevýbušná elektrická zařízení - Všeobecné požadavky
(Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - General requirements)

-- Vynechaný text --


