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Nahrazení předchozích norem
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společné typy aplikací bez realizace technických změn normy. Kromě toho byl vyjasněn text o soufázové
signalizaci a vzalo se v úvahu využití síťové signalizace ve vztahu k nabíjení elektrických vozidel. Byly rovněž
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou subkomisí CENELEC SC 205A, Síťové komunikační systémy,
technické komise CENELEC TC 205, Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES).

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50065-1 dne
2011-03-21.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50065-1:2001 + A1:2010.

Tato revize přizpůsobuje EN 50065-1 Příručce 24 CENELEC; toto bylo provedeno zejména ve vztahu
k odpovědnostem zainteresovaných stran nahrazením odkazy na společné typy aplikací bez realizace
technických změn normy. Kromě toho byl vyjasněn text o soufázové signalizaci a vzalo se v úvahu využití síťové
signalizace ve vztahu k nabíjení elektrických vozidel. Byly provedeny další redakční úpravy zaměřené na
objasnění oblastí, k nimž byly vznášeny dotazy.

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) 2012-03-21
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-03-21

EN 50065 obsahuje následující části se společným názvem Signalizace v instalacích nízkého napětí
v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz:
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1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz pro
přenos informací v nízkonapěťových elektrických systémech, buď ve veřejné distribuční soustavě, nebo
v instalacích v objektech odběratelů.

Stanovuje kmitočtová pásma přidělená různým aplikacím, meze koncového výstupního napětí v provozním
pásmu a meze rušení šířeného vedením a vyzařovaného rušení. Uvádí rovněž metody měření.



Nestanovuje metody modulace, metody kódování, ani funkční vlastnosti (vyjma těch, které jsou určeny pro
zabránění vzájemnému rušení).

Nejsou zahrnuty požadavky a zkoušky týkající se vlivů prostředí.

POZNÁMKA 1 Soulad s touto normou neznamená souhlas se zřízením komunikace s místy mimo
odběratelskou instalaci nebo s jinými odběrateli prostřednictvím veřejné distribuční soustavy, pokud
by to nebylo povoleno jinak.

Předmětem normy je omezit vzájemné ovlivňování mezi přenosovými zařízeními v elektrických instalacích
a mezi těmito zařízeními a jinými zařízeními. Kromě toho je tato norma určena k omezení rušení způsobeného
zařízeními pro přenos signálu do citlivých elektronických zařízení. Úplné zamezení tomuto rušení však nelze
zajistit.

POZNÁMKA 2 Konstruktéři mají při stanovení odolnosti pro elektrická zařízení vzít v úvahu signalizační
systémy v souladu s touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


