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Tato evropská norma byla vypracována v technické komisi CENELEC TC215 Elektrotechnické aspekty
telekomunikačních zařízení.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50174-1 dne
2009-05-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50174-1:2000.

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) 2010-05-01
 
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-05-01

EN 50174 obsahuje tři části. Všechny tři části podporují specifikaci, zavádění a provoz kabelových
rozvodů informačních technologií. Existují zvláštní požadavky na kabelážní systémy, které jsou
v souladu s požadavky návrhu souboru EN 50173. Tyto tři části se však také využívají na jakýkoliv
návrh kabelážních systémů, včetně těch, které jsou v souladu s normami jako EN 50098-1 nebo
EN 50098-2.

Tato část, EN 50174-1, se týká specifikace, zabezpečení kvality, dokumentace a správy kabeláže
informačních technologií pro instalaci společně s jejím následným provozem a údržbou. Popisuje
samostatně povinnosti montážních organizací a vlastníků provozoven nebo určených zástupců a je
uvažována pro použití v odkazech
příslušných smluv.

Nepokrývá takové aspekty instalace, které jsou spojeny s přenosem signálů ve volném prostoru mezi
vysílači, přijímači nebo jejich přidruženými anténními systémy (například bezdrátový, rádiový,
mikrovlnný nebo satelitní přenos).
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Úvod

Význam služeb poskytovaných kabelážní infrastrukturou informačních technologií je podobný
významu dalšího vybavení, jako je vytápění, osvětlení a elektrické napájení. Stejně jako u ostatního
vybavení mohou mít výpadky služeb vážné následky. Nízká kvalita služeb z důvodu nedostatku
předvídavosti projektu, použití nevhodných prvků, nesprávná instalace, špatná správa sítě nebo
nedostatečná podpora mohou ohrozit efektivnost organizace.

Existují čtyři základní fáze úspěšné instalace kabeláže informačních technologií. Jsou to:

návrh;a.
specifikace – podrobné požadavky na kabeláž včetně návrhu jejího umístění a přidružených služeb stavbyb.
určených pro zvláštní prostředí (například elektromagnetické) společně se zajištěním požadavků kvality,
které mají být splněny;
instalace – v souladu s požadavky specifikace;c.
provoz – udržování propojení a přenosového výkonu během životního cyklu kabeláže.d.

Tato evropská norma má tři části a zabývá se náležitostmi specifikace, instalace a provozu. Soubor
EN 50173 a ostatní normy pro aplikaci zahrnují záležitosti návrhu.

EN 50174-1 se používá ve fázi specifikace. Je zaměřena na:

specifikaci instalace, dokumentaci a postupů zajištění kvality;●

dokumentování a správu;●

provoz a údržbu.●

Tato část a části EN 50174-2 a EN 50174-3 jsou určeny pro použití pracovníky, kteří jsou přímo
zahrnuti do aspektů návrhu (fáze specifikace) a instalace. EN 50174-2 se používá uvnitř budov
a EN 50174-3 se používá mimo budovy.

Tato evropská norma je také důležitá pro:

architekty, projektanty staveb a stavitele;●

hlavní dodavatele;●

projektanty, dodavatele, montéry, kontrolory (auditory), údržbáře a vlastníky kabeláže informačních●

technologií;
poskytovatele veřejných sítí a místních služeb;●



koncové uživatele.●

Požadavky a doporučení kapitoly 4 jsou přednostně určeny pro vlastníky provozů s instalovanými
systémy
informačních technologií. Vlastníci mohou delegovat vybrané zodpovědnosti na projektanty,
pracovníky pro zpracování specifikací, provozovatele a údržbáře kabeláže informačních technologií.

Požadavky a doporučení kapitoly 5 jsou přednostně určeny pro montážní organizace pro informační
technologie.

Obrázek 1 a tabulka 1 znázorňují schéma a vzájemné souvislosti mezi normami, zpracovanými
CLC/TC 215 pro kabeláž informační technologie, jmenovitě:

této a jiných částí souboru EN 50174;1.
návrhu univerzální kabeláže (soubor EN 50173);2.
návrhu kabeláže závislé na aplikaci (například soubor EN 50098);3.
zkoušení instalované kabeláže (EN 50346);4.
požadavků na pospojování k vyrovnání potenciálů (EN 50310).5.

1 Rozsah platnosti a shoda

1.1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma specifikuje požadavky na následující aspekty kabeláže informačních technologií:

specifikace instalace, zabezpečení kvality dokumentace a postupů;a.
dokumentace a správa;b.
provoz a údržba.c.

Tato evropská norma je použitelná na všechny typy kabeláže informačních technologií včetně
univerzálních kabelážních systémů navržených v souladu se souborem EN 50173.

Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, požární bezpečnost atd.)
a elektromagnetická kompatibilita (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými
normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při
plnění těchto norem a předpisů.

1.2 Shoda

Aby byl kabelážní systém v souladu s touto evropskou normou:

musí specifikace instalace odpovídat požadavkům kapitoly 4;a.

POZNÁMKA Požadavky a doporučení kapitoly 4 jsou přednostně určeny pro vlastníky provozů
s instalovanými systémy informačních technologií. Vlastníci mohou delegovat vybrané zodpovědnosti
na projektanty, pracovníky pro zpracování specifikací, provozovatele a údržbáře kabeláže
informačních technologií. Strana, která je zodpovědná za prokazování shody musí být jasně uvedena
v příslušném oddíle dokumentace.

montážní organizace musí splňovat požadavky kapitoly 5;b.
systém pospojování k vyrovnání potenciálů v prostorách musí odpovídat EN 50310;c.
kde se požaduje systém ochrany před bleskem, musí odpovídat „integrovanému systému ochrany předd.
bleskem“ podle EN 62305-4;
jiné systémy ochrany před bleskem včetně „izolovaného systému ochrany před bleskem“ podlee.
EN 62305-3 jsou dovoleny za předpokladu, že jsou použita zvláštní omezení jak při instalaci kabeláže



informačních technologií, tak i požadavky EN 50310 odsouhlasené mezi projektanty systému ochrany před
bleskem a kabeláže informačních technologií;
musí být splněny místní předpisy, týkající se bezpečnosti.f.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


