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agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50194-2:2019. It was translated by
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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-03-18 se nahrazuje ČSN EN 50194-2 (37 8370) z února 2007, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50194-2:2019 dovoleno do 2022-03-18
používat dosud platnou ČSN EN 50194-2 (37 8370) z února 2007.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí ČSN EN 50194-2 (37 8370) z února 2007 došlo pouze k drobným změnám ve
zkušebních postupech, uvedených v kapitole 5.
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Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-03-18. Členové CENELEC jsou povinni
splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské
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v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50194-2:2019) vypracovala technická komise CLC/TC 216 Detektory plynů.

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) 2020-03-18
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2022-03-18
Tento dokument nahrazuje EN 50194-2:2006.

Tato část 2 má být používána společně s EN 50194-1:2009.

Tato evropská norma doplňuje nebo modifikuje odpovídající články EN 50194-1; kde jsou uvedena
slova „doplněk“, „modifikace“ nebo „nahrazeno“ je odpovídající text EN 50194-1 patřičně upraven.

Články, tabulky a poznámky, které začínají od 101, jsou dodatečné požadavky k části 1.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

 



1 Rozsah platnosti
Tato kapitola EN 50194-1 se nahrazuje:

Tato norma stanoví zkušební metody a funkční požadavky pro elektrická zařízení pro detekci
hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech
a podobných prostorech.

POZNÁMKA 1 EN 50194-1 platí pro obytné rekreační karavany.

Tato norma definuje zařízení navržená tak, aby zapůsobila při úniku zkapalněných uhlovodíkových
plynů (LPG) a/nebo benzínových par a zajistila optickou a akustickou výstražnou signalizaci
a výstupní funkci ve formě výstup-
ního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné
pomocné zařízení (typ A podle EN 50194-1).

Tato norma neplatí pro detektory toxických plynů, jako je oxid uhelnatý (viz EN 50291).

Zařízení, která splňují tuto normu, se nepovažují za vhodná pro průmyslové nebo komerční instalace,
pro které platí EN 60079-29-1.

POZNÁMKA 2 Zařízení zkoušená podle řady norem EN 60079-29-1 nemusí nezbytně splňovat tuto
normu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    ČSN EN 437:2004, která přejímala EN 437:2003, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské
normy novějším vydáním a je dostupná v zákaznickém centru ČAS.


