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Úvod

Tato evropská norma se vztahuje na veškerá dohledová a poplachová přijímací centra (MARC),
sloužící k monitorování a/nebo příjmu a/nebo zpracování signálů vyžadujících odezvu v případě
mimořádné události.

Ve všech existujících dokumentech řady 50131-1 zpracovanými technickou komisí CLC/TC 79,
Poplachové systémy, je používána zkratka ARC. Pro dosažení konzistence v terminologii, a aby
nedocházelo k nedoro-
zumění, bude v této normě používána zkratka ARC, kde MARC je ekvivalentní ARC.

Funkce příjmu, zpracování a iniciace odpovídající odezvy a následného zásahu na základě informací
zprostředkovaných vzdálenými detekčními a monitorovacími systémy nejsou omezeny pouze na
signály generované poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy (I&HAS). Řada norem
spadajících do působnosti CLC/TC79, Poplachové systémy, zahrnuje CCTV sledovací systémy (EN
50132), systémy přivolání pomoci (EN 50134), systémy kontroly vstupu (EN 50133) a audio/video
dveřní komunikační systémy. Všechny uvedené systémy mohou odesílat informace, včetně
poplachových, do jednoho nebo více vzdálených míst pro další zpracování, vyhodnocení a pro
personální zásah (lidským faktorem).

Veškeré poplachové informace generované jinými systémy, např. požární signalizace a systémy
požární poplachů (elektrickou požární signalizací), systémy sledování a vyhledávání (vozidel), ochrany
nebo dohledu telekomunikačních zařízení, jsou pravidelně odesílány do jednoho nebo více vzdálených
míst pro další zpracování, vyhodnocení a pro personální zásah (lidským faktorem).

Ve všech uvedených případech mohou kriminální činnost z vnitřku nebo vnějšku, stavy nouze a/nebo
kalamity ohrozit bezpečí a zabezpečení osob a/nebo majetku. Centra, v nichž dochází k příjmu,
zpracování a iniciaci zásahu (lidského faktoru) by měla odpovídat požadavkům této normy.

Obrázek 1 – Řetězový diagram celkového postupu poplachového systému

Tato evropská norma nemůže být nadřazena žádnému národnímu právnímu předpisu, určenému
k regulaci bezpečnostního sektoru. Tato norma nemůže zasahovat do záležitostí týkajících se
externích služeb (např. zásobování vodou, nakládání s odpady, zásobování plynem nebo topným



olejem, síťové napájení), regulovaných národními nebo nadnárodními předpisy.

1 Rozsah platnosti

Tato Část 1 normy EN 50518 stanovuje minimální požadavky na návrh, konstrukci a funkční zařízení
pro budovy, v nichž se uskutečňuje monitorování, příjem a zpracování (poplachových) signálů
generovaných poplachovými systémy jako integrální část celkového procesu zajištění bezpečí
a zabezpečení. Požadavky se vztahují jak na případy dálkové konfigurace, v nichž více systémů
přenáší informace do jednoho nebo více poplachových přijímacích center (ARC), tak na případy
jediného centra určeného pro monitorování a zpracování poplachů generovaných jedním nebo více
poplachovými systémy, nalézajícími se v témže perimetru příslušného místa.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


