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Národní předmluva

Citované normy

EN 50065-1 zavedena v ČSN EN 50065-1 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém
rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická
rušení

EN 50065-2-1 zavedena v ČSN EN 50065-2-1 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí v
kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost sí»ových komunikačních
zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v
prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

EN 50065-2-3 zavedena v ČSN EN 50065-2-3 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí v
kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost sí»ových komunikačních
zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a
distributory elektrické energie

EN 50090-2-2 zavedena v ČSN EN 50090-2-2 (33 2150) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) -
Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

EN 55022:1994 zavedena v ČSN EN 55022 (33 4290) Zařízení informační techniky - Charakteristiky
radiového rušení - Meze a metody měření1)

EN 60664-1:2003 zavedena v ČSN EN 60664-1:2004 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého
napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

EN 60669-1 zavedena v ČSN EN 60669-1 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60669-2-1 zavedena v ČSN EN 60669-2-1 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné
elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

EN 61140:2002 zavedena v ČSN EN 61140 ed. 2:2003 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým
proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

EN 61558-2-6 zavedena v ČSN EN 61558-2-6 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích
zdrojů a podobně - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory pro
všeobecné použití

ETSI EN 300 220-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 220-1 V1.3.1 (87 5015) Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v
kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a
zkušební metody

ETSI EN 300 220-3 zavedena v ČSN ETSI EN 300 220-3 V1.1.1 (87 5015) Elektromagnetická
kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro
použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 3: Harmonizovaná EN
pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ETSI EN 301 489-3 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.2.1 (87 5015) Elektromagnetická
kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)



rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na
kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

HD 384.4.41 S2:1996 zavedena v ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -
Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Upozornění na používání této normy

Tam, kde je v této normě citována „Část 2-1“ jde o ČSN EN 60669-2-1, a kde je citována „Část 1“, jde
o ČSN EN 60669-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 163 16 151

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

_______________

1)    Platí do 2007-08-01, pak bude plně nahrazena novým vydáním.
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Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CENELEC TC 23B: Spínače pro domácnost a
podobné pevné elektrické instalace.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a CENELEC jej schválil jako EN 50428
dne 2004-12-07.

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)       2006-01-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2008-10-01

Tato evropská norma byla vypracována v rámci mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu a zahrnuje základní požadavky Směrnice EC 89/336/EEC. Viz
přílohu ZZ.

Tato norma se musí používat spolu s EN 60669-1 a EN 60669-2-1. Uvádí doplňující změny nutné pro
její přeměnu na evropskou normu: Spínače pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace -
Skupinová norma - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a
budovy (HBES).



Kde je v této normě uvedeno „doplněk“, „změna“ nebo „nahrazení“, má být podle toho upraven
příslušný text podle EN 60669-1 nebo EN 60669-2-1 (dále Část 1 a Část 2-1).

POZNÁMKA Je použit tento systém číslování:

–      články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 210, doplňují články, tabulky a obrázky v Části 2-1;

–      doplňující přílohy k Části 1 jsou označeny písmeny AA, BB atd.
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1 Rozsah platnosti

Tato kapitola Části 2-1 je nahrazena takto:

Tato skupinová norma platí pro spínače HBES s pracovním napětím do AC 250 V a jmenovitým
proudem do 16 A včetně pro domácnost a podobné pevné elektrické instalace, vnitřní nebo vnější, a pro
přidružené elektronické jednotky dálkového ovládání.

Platí pro

–      spínače HBES pro provoz světelných obvodů a regulaci jasu svítidel (stmívače), i pro regulaci
otáček motorů (např. těch, které se používají ve ventilátorech) a pro jiné účely (např. topná zařízení),



–      snímače, ovládací části, spínané zásuvky, přidružené elektronické jednotky dálkového ovládání
atd.

V tomto dokumentu se výraz „spínač HBES“ používá pro popis všech druhů zařízení HBES, např.
spínače, snímače, ovládací části, spínané zásuvky, přidružené elektronické jednotky dálkového
ovládání atd.

Provoz a regulace se provádějí

–      záměrně osobou prostřednictvím ovládacího členu, klíče, karty atd., prostřednictvím snímacího
povrchu nebo snímací jednotky, pomocí dotyku, přiblížení, otočení, opticky, akusticky, tepelně,

–      fyzikálními prostředky, např. světlem, teplotou, vlhkostí, časem, rychlostí větru, přítomností osob,

–      jakýmkoliv jiným působením;

a přenášejí se

–      elektronickým signálem prostřednictvím několika médií, např. silovým vedením (sítí), stočeným
párem, optickým vláknem, rádiovým kmitočtem, infračerveným zářením atd.

Spínače HBES odpovídající této normě jsou vhodné pro použití při teplotách okolí normálně nepřesahujících 25
°C, občas však dosahujících 35 °C.

V této normě nejsou potřebné požadavky na funkční bezpečnost. Požadavky na funkční bezpečnost
musí být zahrnuty do norem pro zařízení, která jsou regulována HBES.

V místech, kde existují speciální podmínky, jako je vyšší teplota, mohou být požadována speciální
konstrukční provedení.
POZNÁMKA 1 Tato příloha nemá zahrnovat zařízení spadající do rozsahu platnosti IEC 60730.
POZNÁMKA 2 Elektronické spínače bez mechanického spínače v hlavním obvodu nezajiš»ují „úplný
vypnutý stav“. Obvod na straně zátěže má být tedy považován za živý.
POZNÁMKA 3 Spínače HBES, které mají být připojeny k telekomunikačním sítím, mají odpovídat
příslušné normě.

2 Normativní odkazy

Příloha ZA Části 2-1 platí s těmito doplňky:

EN 50065-1 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část
1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

(Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1:
General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances)

EN 50065-2-1 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1:
Požadavky na odolnost sí»ových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz
až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

(Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-1:
Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial



environments)

EN 50065-2-3 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3:
Požadavky na odolnost sí»ových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3
kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

(Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 2-3:
Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of
frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors)

EN 50090-2-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné
technické požadavky

(Home and building electronic systems (HBES) - Part 2-2: System overview - General technical
requirements)
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EN 55022:1994 Zařízení informační techniky - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření
(CISPR 22:1993)

[Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of
measurement (CISPR 22:1993)]

EN 60664-1:2003 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
(IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002)

[Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements
and tests (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 + A2:2002)]

EN 60669-1 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
(IEC 60669-1)

[Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements (IEC
60669-1)]

EN 60669-2-1 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky -
Elektronické spínače (IEC 60669-2-1)

[Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements -
Electronic switches (IEC 60669-2-1)]

EN 61140:2002 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a
zařízení (IEC 61140:2001)

[Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2001)]

EN 61558-2-6 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-6: Zvláštní
požadavky pro bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití (IEC 61558-2-6)

[Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-6: Particular requirements for
safety isolating transformers for general use (IEC 61558-2-6)]



ETSI EN 300 220-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým
dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s
výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

[Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio
equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500
mW - Part 1: Technical characteristics and test methods]

ETSI EN 300 220-3 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým
dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s
výkonem do 500 mW - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice
R&TTE

[Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio
equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500
mW - Part 3: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive]

ETSI EN 301 489-3 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 3: Specifické podmínky pro
zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz

[Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility
(EMC) standard for radio equipment and services - Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices
(SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 Ghz]

HD 384.4.41 S2:1996 Elektrotechnické instalace v budovách - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana
před úrazem elektrickým proudem (IEC 60364- 4- 41:1992, modifikována)

[Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 41: Protection against
electric shock (IEC 60364- 4- 41:1992, modified)]

-- Vynechaný text --


