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Úvod

Tato evropská norma je určena pro systémy CCTV užívané pro sledování soukromých a veřejných
prostor. Zahrnuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí.

Tato evropská norma má za cíl napomáhat organizacím působícím v oblasti CCTV, výrobcům,
systémovým integrátorům, montážním firmám, konzultantům, majitelům, uživatelům, pojišťovacím
společnostem a společnostem zajišťujícím prosazování práva v dosažení kompletní a přesné
specifikace sledovacího systému. Tato evropská norma nespecifikuje typ technologie nebo požadavky
na kvalitu obrazu pro konkrétní úlohy sledování.

Z důvodů širokého okruhu systémových aplikací CCTV pokrývajících oblast bezpečnosti, ochrany
a veřejného bezpečí atd. jsou tímto standardem pokryty pouze minimální požadavky.

Pro dosažení optimálního sledovacího systému v rámci návrhu, plánování, provozu, montáže a servisu
je určena norma ČSN EN 50132-7:1996 Pokyny pro aplikaci. Specifické požadavky na provoz (kapitola
5) by měly umožnit výše uvedeným zainteresovaným stranám, aby si vybraly funkce, které jsou
důležité pro jejich aplikaci s patřičným zvážením rizik.

Je možné použít i specifických národních norem.

Tato evropská norma není určena pro testování jednotlivých prvků systému CCTV.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na sledovací systémy CCTV používané
v bezpečnostních aplikacích. Specifikuje minimální výkonové a funkční požadavky, které mají být
sjednány mezi zákazníkem a dodavatelem v rámci provozních požadavků, ale nezahrnuje požadavky
na návrh, plánování, montáž, testování, provoz nebo údržbu (viz EN 50132-7:1996 Pokyny pro
aplikaci). Tato evropská norma nezahrnuje instalace vzdáleně monitorovaných CCTV systémů
aktivovaných detektory.

Tato evropská norma platí také pro systémy CCTV sdílející prostředky detekce, spouštění, vzájemného
propojení, řízení, komunikace a napájení s ostatními aplikacemi. Provoz systému CCTV nesmí být
těmito dalšími aplikacemi nepříznivě ovlivňován.



Požadavky jsou specifikovány pro prvky CCTV kde je klasifikován odpovídající vliv prostředí. Toto
třídění popisuje prostředí, ve kterém bude prvek CCTV provozován tak, jak očekával návrh. Pokud
nejsou požadavky čtyř tříd prostředí díky extrémním podmínkám v jistých geografických oblastech
odpovídající, mohou být aplikovány zvláštní národní podmínky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


