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Předmluva

Tento dokument (EN 50136-3:2013) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-08-12
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-08-12

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

EN 50136 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Polachové systémy – Poplachové
přenosové systémy a zařízení:

Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy;●

Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT);●

Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT);●



Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech (Technická specifikace);●

Část 7: Pokyny pro aplikace (Technická specifikace);●

Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím Internetového protokolu (Technická●

specifikace).

 

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na zařízení pro funkci, spolehlivost, odolnost,
bezpečnost a zabezpečovací vlastnosti komunikátoru přijímacího centra (RCT), instalovaného v ARC
a používaného v poplachových přenosových systémech.

Požadavky a klasifikace pro poplachový přenosový systém jsou definovány v EN 50136-1. Rozdílné
typy poplachových systémů mohou doplňkově s poplachovými zprávami také posílat jiné typy zpráv,
jako jsou poruchové a stavové zprávy. Rovněž i tyto zprávy jsou považovány za poplachové zprávy.
Termín poplachová zpráva je v tomto dokumentu použit v širším slova smyslu.

Tam, kde existuje aplikace specifických norem, RCT by měl být ve shodě s aplikovanými odkazy na
odpovídající normy.

RCT může být buď integrovanou součástí přijímacího / ohlašovacího zařízení nebo jako samostatné
zařízení. V obou případech mají být aplikovány požadavky této normy.

Funkcí RCT je monitorovat ATP, přijímat poplachové zprávy, předávat poplachové zprávy na jedno
nebo více AE a zasílat potvrzovací zprávu do SPT.

Management přenosové sítě není předmětem této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


