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Úvod

Tato norma je součástí řady IEC 60839 a obsahuje následující části:

Část 11-1 Elektronické systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty

Část 11-2 Elektronické systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace

Tato část IEC 60839 popisuje obecné požadavky na funkčnost elektronických systémů kontroly vstupu
(EACS) pro jejich použití v bezpečnostních aplikacích. Návrh, plánování, montáž, provoz a údržba jsou
součástí pokynů pro aplikace v IEC 60839-11-2. Analýza rizik není součástí této normy a úrovně rizik
slouží pouze pro informační účely.

Elektronický systém kontroly vstupu sestává z jedné nebo více komponent, které při vzájemném
propojení splňují kritéria funkčnosti, stanovená v této normě.

Tato norma definuje různé stupně zabezpečení a funkčnosti systémů kontroly vstupu přiřazené ke
každému z těchto stupňů. Obsahuje také minimální požadavky na klimatickou odolnost
a elektromagnetickou kompatibilitu, vztahujících se na komponenty elektronických systémů kontroly
vstupu pro jednotlivé stupně.

Jestliže část elektronického systému kontroly vstupu (např. rozhraní místa přístupu) tvoří část
poplachového systému (narušení, tíseň, VSS [Video Surveillance Systems – dohledové video systémy],
atd.), musí tato část také splňovat odpovídající požadavky příslušných norem IEC. Funkce nad rámec
povinných funkcí specifikovaných touto normou mohou být v elektronických systémech kontroly
vstupu použity za předpokladu, že nezamezí splnění požadavků této normy.



Tato mezinárodní norma se vztahuje rovněž na systémy kontroly vstupu sdílející s ostatními
aplikacemi prostředky pro identifikaci, detekci, aktivaci, propojení, ovládání, komunikaci, varovnou
signalizaci a napájecí zdroje. Činnost systému kontroly vstupu nemá být jinými aplikacemi negativně
ovlivněna.

Elektronický systém kontroly vstupu může sestávat z libovolného počtu přístupových míst. Tato
norma určuje klasifikaci stupně zabezpečení pro každé místo přístupu.

Shoda jednotlivých prvků elektronického systému kontroly vstupu může být posuzována podle této
normy za předpokladu, že jsou splněny veškeré odpovídající požadavky.

Specifické požadavky pro iniciační zařízení míst přístupu, jako jsou elektrické otevírače dveří,
elektronické zámky, turnikety a zábrany, jsou obsaženy v jiných normách.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60839 specifikuje minimální funkčnost, požadavky na provozní vlastnosti a metody
zkoušení pro elektronické systémy kontroly vstupu a komponenty používané pro fyzický přístup
(vstup a odchod) v budovách a jejich okolí a v chráněných prostorách. Neobsahuje požadavky na
iniciační zařízení místa přístupu a senzory.

Tato norma nezahrnuje požadavky pro přenos mimo objekty, souvisící s poplachovými a tísňovými
systémy.

Tato norma se vztahuje na elektronické systémy kontroly vstupu a komponenty určené pro použití
v bezpeč-
nostních aplikacích pro zajištění přístupu a obsahuje požadavky na záznam, identifikaci a kontrolu
informací.

Tato norma obsahuje následující:

Koncepční model a architekturu systému.●

Kritéria zahrnující:●

klasifikaci založenou na provozních vlastnostech a kapacitě;●

požadavky na rozhraní místa přístupu;●

požadavky na indikaci a hlášení (zobrazení údajů, upozornění, zápis);●

signalizace nátlaku a přemostění;●

požadavky na identifikaci;●

požadavky na vlastní ochranu systému;●

komunikaci mezi komponenty elektronického systému kontroly vstupu a komunikaci s ostatními systémy.●

Požadavky na podmínky prostředí (vnitřní nebo venkovní použití) a elektromagnetickou kompatibilitu.●

Metody zkoušení.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


