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Předmluva

Tato evropská norma (EN) byla vypracována technickou komisí Rozbor vlivu prostředí (EE) ETSI.

Tento dokument byl vypracován v rámci těchto úvah:

datová a telekomunikační (ICT) zařízení jsou obecně instalována v datových a telekomunikačních centrecha.
a jsou umístěna ve stojanech, skříních nebo jiných mechanických konstrukcích;
existující doporučení ITU-T a ITU-R a normy CENELEC nezabezpečují v těchto záležitostech požadovanoub.
normalizaci na úrovni zařízení;
operátoři sítí a poskytovatelé zařízení se dohodli na normalizaci konfigurace pospojování, která usnadňuje:c.

shodu s funkčními požadavky včetně aspektů elektromagnetické kompatibility (EMC) ohledně emisí●

a odolnosti;
kompatibilní ustanovení pro budovy a zařízení;●

instalaci nových datových a telekomunikačních center a rovněž rozšíření nebo náhradu instalací v existujících●

datových a telekomunikačních centrech pomocí zařízení pocházejících od různých dodavatelů;
praxi strukturované instalace;●

jednoduchá pravidla pro údržbu;●

uzavírání smluv na společném základě;●

efektivnost nákladů při vývoji, výrobě, instalaci a provozu.●

 
Data zavádění na národní úrovni
Datum převzetí této EN: 30. září 2013
Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa): 31. prosinec 2013
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Úvod

Tento dokument se zabývá uzemňováním a pospojováním datových a telekomunikačních (ICT)
zařízení v datových a telekomunikačních centrech při realizaci stejnosměrného rozhraní do 400 V DC
definovaného v EN 300 132-3-1 [1] ve vztahu k bezpečnosti, funkčním vlastnostem a EMC. Tuto
normu lze rovněž použít pro zařízení ICT i v dalších místech, jako jsou: pouliční rozvaděče, kontejnery,
budovy účastníků, BTS atd.

Obecné zásady pro elektrické instalace z hlediska bezpečnosti jsou založeny na souboru norem
HD 60364 (souboru norem IEC 60364) a případně na informacích zveřejněných ITU-T k zajištění
správné funkce uvedených instalací.

Autor děkuje Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) za povolení reprodukovat informace z její
mezinárodní normy IEC 60364-1 ed. 5.0 (2005). Na všechny takové pasáže z této normy má copyright
IEC, Ženeva, Švýcarsko. Všechna práva jsou vyhrazena. Další informace o IEC jsou dostupné na
www.iec.ch/. IEC nenese žádnou
odpovědnost za umístění a kontext, ve kterém jsou pasáže a obsah reprodukovány autorem, IEC není
ani nijak zodpovědná za jejich další obsah nebo přesnost.

1 Rozsah platnosti



Tento dokument platí pro uzemnění a pospojování zařízení ICT instalovaných v datových
a telekomunikačních centrech a pro podobné instalace, které pracují v rozsahu napětí normální služby
do 400 V DC definovaném v EN 300 132-3-1 [1].

Tento dokument se zabývá uzemňovací sítí a sítí pospojování budovy (CBN), sítí pospojování zařízení
(SRPP) a propojením mezi těmito dvěma sítěmi. Přispívá k normalizaci instalace telekomunikačních
zařízení a zařízení pro datovou komunikaci.

Rovněž koordinuje podmínky instalace k dosažení následujících cílů:
bezpečnost z hlediska nebezpečí elektrického charakteru;●

kontinuita služby vyžadující:●

spolehlivý referenční signál;●

vyhovující vlastnosti elektromagnetické kompatibility (EMC).●

Tato norma definuje konfiguraci uzemnění a pospojování až po úroveň zařízení za účelem usnadnění
instalace, provozu a údržby datových a telekomunikačních center v datových a telekomunikačních
budovách nebo podobných instalacích nezávisle na dodavateli zařízení.

Specifikace zařízení ICT a podmínek instalace je předmětem dohody zainteresovaných stran
(například dodavatele a odběratele). V tomto postupu lze k dosažení dohody použít přílohu A.

Tento dokument nepokrývá aspekty bezpečnosti a EMC zařízení. Tyto aspekty jsou zahrnuty v dalších
příslušných normách.

Tento dokument platí pro instalaci zařízení ICT v datových a telekomunikačních centrech. Tento
dokument může být rovněž vhodný i pro zařízení ICT v jiných místech, například:

pouličním rozvaděči;●

kontejneru;●

budově účastníka;●

BTS.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


