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Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma částečně nahrazuje normu ČSN EN 50090-2-2 (33 2150) z října 1999.

Souběžně s touto normou se může do 2013-04-01 používat dosud platná ČSN EN 50090-2-2 (33 2150)
z října 1999, v souladu s předmluvou k EN 50491-5-3:2010.

Změny proti předchozím normám

Oproti předchozí normě byla zcela změněna struktura normy tak, aby odrážela charakter nového
souboru norem EN 50491. Hlavní změnou je rozšíření rozsahu platnosti normy kromě elektronických
systémů pro byty a budovy (HBES) i na automatizační a řídicí systémy budov (BACS), které se promítá
do obsahu kapitoly 1. V kapitole 2 byl zredukován a zároveň aktualizován rozsah citovaných



normativních dokumentů. Kapitoly 3, 4, 5 a 6 se v této normě nově odkazují na odpovídající kapitoly
v EN 50491-5-1. Původní kapitola 7 byla zcela přepracována a obsahuje konkretizované požadavky na
odolnost a emise. Původní kapitola 8 byla vypuštěna, stejně tak i původní příloha A. Tato norma
obsahuje dále novou informativní přílohu ZZ.
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena společnou pracovní skupinou CLC/TC 205 Elektronické systémy
pro byty a budovy (HBES) a CEN/TC 247 Automatizace budov, ovládací prvky a management budov
(BACS). Byla předložena k formálnímu hlasování a byla schválena CENELEC jako EN 50491-5-3 dne
2010-04-01.

Tento dokument nahrazuje příslušné části EN 50090-2-2:19961); je uváděn CEN/TC 247 a CLC/TC 205.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-04-01
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-01



Jako výsledek diskusí na zasedání CLC/TC 205 ve 2004-10-5/6 ohledně strukturování jeho norem ve
všeobecných částech a částech otevřených systémů (viz CLC/TC 205/Sec0413/INF) se navrhují
následující nové části EN 50491 s kmenovým názvem „Všeobecné požadavky na elektronické systémy
pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS)“ zpracovávané JWG
CEN/TC 247-CLC/TC 205:

Část 2 Podmínky prostředí;

Část 3 Požadavky na elektrickou bezpečnost;

Část 4-12) Požadavky na funkční bezpečnost (pro systémy nesouvisející s bezpečností);

Část 4-22) Požadavky na funkční bezpečnost (pro systémy související s bezpečností);

Část 5-1 Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC;

Část 5-2 Požadavky na EMC pro HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním
a v prostředí lehkého průmyslu;

Část 5-3 Požadavky na EMC pro HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí.

Tento návrh evropské normy byl připraven podle mandátu, který CENELEC udělily Evropská komise
a Evropské sdružení volného obchodu, a pokrývá základní požadavky Směrnice EMC 2004/108/ES. Viz
příloha ZZ.
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Úvod

Soubor EN 50491 se zabývá vývojem a zkoušením elektronických systémů pro byty a budovy (HBES)
a automatizačních a řídicích systémů budov (BACS).

Výraz HBES/BACS pokrývá jakoukoli kombinaci výrobků HBES a/nebo BACS, včetně jejich
samostatných připojených/odnímatelných zařízení navzájem spojených prostřednictvím jedné nebo
více sítí.

Část 5 tohoto souboru platí pro zařízení HBES/BACS kvůli zajištění společné úrovně požadavků na
EMC.

1 Rozsah platnosti

Platí rozsah platnosti EN 50491-5-1:2010 s následující úpravou:

Nahrazuje se 3. odstavec následujícími odstavci:

Toto je specifická část EN 50491-5 pro HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí.

Prostředí pokryté touto normou je průmyslové podle definice v EN 61000-6-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


