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1 Rozsah platnosti



Tato evropská norma EN 50289, specifikuje kritéria pro měděné datové a telekomunikační kabely
s konstrukcí pro vlastní odolnost při požáru, které jsou určeny pro použití v nouzových obvodech pro
poplachové systémy, osvětlení a komunikační účely.

Tato evropská norma je použitelná pro měděné datové a telekomunikační kabely pro nouzové obvody.

Zkušební metoda je omezena na kabely o celkovém průměru nepřesahujícím 20 mm.

Zkušební metoda je popsána v EN 50200.

Tato evropská norma se musí používat s EN 50200 pro CPD/CPR účely.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


