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Předmluva

Tento dokument (EN 54-1:2011) byl připraven technickou komisí CEN/TC 72 „Elektrická požární
signalizace“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2011 dát status národní normy a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, která jsou s ní v rozporu,
je nuto zrušit nejpozději do září 2011.

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

Tato evropská norma nahrazuje EN 54-1:1996.

Toto vydání zahrnuje následující změny provedené s ohledem k předchozímu vydání EN 54-1:1996:

a) rozšíření o nové části řady norem EN 54;

b) přepracovaný přístup obrázku 1: uvedením funkčnosti.

EN 54 „Elektrická požární signalizace“ se sestává z následujících částí:

Část 1: Úvod

Část 2: Ústředna

Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény

Část 4: Napájecí zdroj

Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče

Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo
ionizace

Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče

Část 11: Tlačítkové hlásiče



Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optického světleného paprsku

Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému

Část 14: Návody pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu
(CEN/TS 54-14)

Část 16: Ústředna pro hlasová výstražná zařízení

Část 17: Izolátory

Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

Část 20: Nasávací hlásiče kouře

Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení

Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory

Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

Část 26: Bodové hlásiče, využívající senzory oxidu uhelnatého

Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 29: Multi-senzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových
a teplotních senzorů

Část 30: Multi-senzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu
uhelnatého a teplotních senzorů

Část 31: Multi-senzorové požární hlásiče – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů
kouře, oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Část 32: Pokyny pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu
hlasových
výstražných systémů

POZNÁMKA Tento seznam obsahuje normy, které se připravují a mohou být dodány další normy. Pro
zjištění současného stavu publikovaných norem, viz www.cen.eu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.



Úvod

Tato evropská norma poskytuje nezbytné informace pro předpokládané užití řady norem EN 54. Řada
norem EN 54 platí pro systémy elektrické požární signalizace uvnitř a v okolí budovy, skládající se
z několika komponent, které s sebou vzájemně komunikují za účelem detekce požáru v co možná
nejkratším časovém intervalu a k zabezpečení:

místních a/nebo všeobecných požárních poplachů vedoucích k subjektu spravujícímu objekty a jejich okolí;●

signálů, které iniciují v případě požáru provoz dalších protipožárních systémů a zařízení.●

Řadu norem EN 54 lze také použít pro další aplikace, např. v dolech a lodích, v takovém případě musí
být zohledněna specifická povaha každé aplikace před jejím užitím. V tomto případě jsou nezbytné
dodatečné provozní zkoušky a zkoušky vlivu prostředí. Tyto normy však nevylučují výrobu nebo
používání systémů se zvláštními vlastnostmi vhodnými pro ochranu při specifických rizicích
a nebezpečích.

Vzhledem k tomu, že revize této normy obsahuje shromážděnou terminologii a definice, které jsou
použity v řadě norem EN 54, mohlo v některých případech dojít k duplicitě terminologie a definic
v dalších částech této řady norem. K nápravě dané situace dojde během následujících revizí různých
částí EN 54 a to tak, že definice budou definovány pouze jednou a budou konzistentně uplatňovány
v celé řadě norem.

1 Předmět normy

Tato část EN 54 definuje termíny a definice použité v řadě norem EN 54. Uvádí principy, na kterých
jsou jednotlivé části norem založeny a popisuje funkce vykonávané jednotlivými komponenty systému
elektrické požární signalizace.

Tato evropská norma platí pro systém elektrické požární signalizace instalované uvnitř a v okolí
budov.

Tato evropská norma neplatí pro autonomní hlásiče kouře, na které se vztahuje v EN 14604.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


