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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50849:2017) vypracovala CLC/BTTF 133-1 Nouzové zvukové systémy, které
nejsou součástí elektrické požární signalizace.

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) 2018-03-03
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-03-03
Tento dokument nahrazuje EN 60849:1998.

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 50849:2017 zahrnuje vzhledem k EN 60849:1998 tyto významné technické změny:

–    příloha A, Měření srozumitelnosti řeči bylo aktualizováno v souladu s EN 60268-16;

–    z oblasti použití této normy byly odstraněny nouzové zvukové systémy určené pro použití
v případě požární signalizace.

Nouzové zvukové systémy určené k použití pro elektrickou požární signalizaci jsou pokryty CEN/TS
54-32 [1], EN 54-16 a národními, oblastními a místními předpisy [2].

Součásti, které byly certifikovány podle EN 54-16 [2] a EN 54-24 [3], lze považovat za vhodné pro
použití v nouzovém zvukovém systému, který vyhovuje této normě.

CEN/TS 54-32 poskytuje návod k nouzovým zvukovým systémům, které se mají používat při evakuaci
v případě elektrické požární signalizace.



Úvod
Tato evropská norma uvádí v porovnání s EN 60849, tj. normou, na níž je založena, nový přístup
k hodnocení srozumitelnosti systému.

V uplynulých letech se při určování srozumitelnosti nouzových zvukových systémů používala
nejčastěji metoda indexu přenosu řeči STI. Výjimečně se používaly jiné metody. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto vyjadřovat požadované procento srozumitelnosti pomocí stupnice STI. Podle toho byly
změněny požadavky na srozumitelnost uvedené v 5.1 a v příloze A.

Kromě toho byla z této normy odstraněna měřicí metoda RASTI, poněvadž neposkytuje přesné
výsledky.

Podle záměru mají být z této zbylé normy založené na EN 60849 odstraněny všechny požadavky,
které jsou v rozporu se souborem norem EN 54 pro elektrickou požární signalizaci, včetně EN 54-16
pro ústředny pro hlasová výstražná zařízení a signalizační zařízení a EN 54-24 pro reproduktory
hlasových výstražných zařízení.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma stanovuje provozní požadavky na zvukové systémy, které jsou určeny
především k vysílání informací pro ochranu života rozhlasem v jedné nebo více stanovených
oblastech v nouzovém stavu. Uvádí také charakteristiky a zkušební metody, které jsou potřebné ke
specifikaci systému.

Tato evropská norma se vztahuje na systémy pro zesílení zvuku a distribuční systémy, které se
používají pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel ve vnitřních i vnějších prostorech při
nouzové situaci, včetně systémů využívajících reproduktory k vysílání hlášení pro nouzové účely
a nouzových signálů nebo výstražných tónových signálů.

Tato evropská norma se nevztahuje na nouzové zvukové systémy používané při evakuaci v případě
požárů bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou připojeny k elektrické požární signalizaci.

POZNÁMKA 1 Nevylučuje se použití systému pro zesílení běžného zvuku a pro účely distribuce
v situacích, které nejsou nouzové.

Doporučuje se, aby systém, který se používá pro nouzové účely, tvořil část kompletního vybavení
(zařízení, provozní postupy, výcvikové programy) pro řízení nouzových situací.

POZNÁMKA 2 Zvukové systémy pro nouzové účely mohou být předmětem schvalování příslušnými
orgány.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


