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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1143-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 263 Bezpečná úschova
peněz, cenných předmětů a nosičů dat, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2019 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1143-1:2012.

Ve srovnání s EN 1143-1:2012 byly provedeny následující změny:

a)   byly doplněny požadavky pro provedení další zkoušky T2 (4.1, 4.6, 12, 13.4, 14 c), tabulka 1,
tabulka 2 a tabul-
ka 3). Výrobky zkoušené s tímto novým nářadím, které je uvedeno v příloze B, má označení „T2“ za
bezpečnostní třídou.

b)   V příloze A bylo doplněno napájení, zařízení pro uzavření otvorů a kabelový konektor.

c)   Požadavky na konstrukci ATM trezorů bezpečnostní třídy L byly vyškrtnuty (7.5.5 byl vyškrtnut,
byly provedeny změny v tabulce 2 a v 7.5.4).

d)   Pro objasnění byl 4.2.2 aktualizován a byla doplněna informativní příloha C a doplněn text úvodu
pro různé typy ATM systémů.

e)   Byly integrovány aktualizace pro volitelnou zkoušku trhavinami zejména: hmotnost nálože
trhaviny pro volitelné EX v 9.4 byla změněna na „účinnou hmotnost nálože trhaviny“, byla doplněna
definice pro účinnou hmotnost nálože trhaviny (3.24), náhradou za měrnou energii je definováno
výbušné teplo PETN (9.3); detonační rychlost PETN byla zvýšena z (7 000 ± 500) m/s na (7 500 ±
500) m/s (9.3); tolerance účinné hmotnosti nálože trhaviny byla změněna z ±1 g na ±2 %,
požadavek, že zkušební vzorek musí mít zaručenou vnitřní kapacitu, byl z 9.2 vyškrtnut a tvar nálože
trhaviny musí být kulový pro ATM trezory a skříňové trezory (viz 9.5.1), byl vypuštěn článek pro
nepovolení zavedení výbušniny vstupními otvory pro kabely (4.3). Dále byla doplněna poznámka
v tabulce 4.

f)    Byla provedena aktualizace volitelné zkoušky výbušným plynem: prostředí pro použití množství
plynu pro bezpečnostní třídy II, III a IV byly vysvětleny podrobně (5.8 f), 10.4) a pro bezpečnostní
třídy V, VI, VII a VIII byl integrován nový vzorec.

g)   Byla doplněna podmínka zkoušky pro stříhání ocelových plechů (kapitola 2 a 7.6.7).

h)   Byly integrovány ediční změny v 3.10, 3.16, 3.17, 4.2.1, 6.1, 7.1, 7.3.1, 7.5.4.1, 7.5.4.2, 7.6.5,
7.6.6, 7.8, 9.2.5, 9.6, 10.4, 10.6, 11.3.1 a 11.3.2 a také v obrázku 2.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,



Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Výsledky prováděných zkoušek jsou použity pro klasifikaci odolnosti proti vloupání. Klasifikace
odolnosti proti vloupání může být rovněž použita pro návrh bezpečnostních systémů s přihlédnutím
k tomu, že v závislosti na pachateli, podmínkách v místě vloupání a možnostech použitého nářadí
budou při skutečných pokusech o vloupání pravděpodobně dosaženy podstatně delší doby než při
zkouškách.

Při manuálních zkouškách jsou jejich výsledky a opakovatelnost závislé na schopnostech zkušebního
týmu. Zařízení použitá při zkouškách podléhají vývoji a mohou být do této evropské normy zahrnuta
při revizi.

Pro ATM systémy jsou zkoušky a požadavky v této evropské normě založeny na následujících
předpokladech (podmínkách) použití:

–    ATM systém: systém zařízení, která vytváří funkci ATM a zajišťuje bezpečnost hotovosti a/nebo
cenin (např. šeky) uložených v ATM trezoru.

–    Pro používání ATM trezoru je výrobce odpovědný za bezpečnost uložení hotovosti a/nebo cenin
(např. šeky).

Příklady rozdílných návrhů ATM systémů jsou uvedeny v příloze C.



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných
trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů
(s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání.

Tento dokument neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


