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Úvod

Tato evropská norma se vztahuje na všechna dohledová a poplachová přijímací centra (MARC), která
monitorují a/nebo přijímají a/nebo zpracovávají signály, vyžadující okamžitou reakci.

Ve stávajícím souboru EN 50131 zpracovaném technickou komisí CLC/TC 79, Poplachové systémy, je
používána zkratka ARC. Za účelem dosažení konzistence v terminologii, a aby nedocházelo
k nejasnostem, bude v této evropské normě používána zkratka ARC, kde MARC je ekvivalentní ARC.

Upozorňuje se, že 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 normy EN 50518 stanovuje minimální postupy a požadavky na provoz ARC.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


