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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50131-13:2020) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

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) 2021-01-27
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2023-01-27
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.

Soubor EN 50131 se skládá z následujících částí, za základním názvem Poplachové systémy –
Poplachové
zabezpečovací a tísňové systémy:

–    Část 1: Systémové požadavky

–    Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

–    Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

–    Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

–    Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

–    Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

–    Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické)

–    Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní)

–    Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní)

–    Část 3: Ústředny

–    Část 4: Výstražná zařízení

–    Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

–    Část 6: Napájecí zdroje

–    Část 7: Pokyny pro aplikace

–    Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení

–    Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení



Úvod
Tento dokument se vztahuje na pyrotechnické zatemňovací bezpečnostní zařízení. Tento dokument je
součástí souboru norem pro zabezpečovací a tísňové poplachové systémy (I&HAS).

Účelem pyrotechnických zatemňovacích bezpečnostních zařízení je snížit viditelnost v střežené
oblasti pomocí netoxického pyrotechnického zatemňovacího systému tak, aby se vytvořila bariéra
mezi zločincem a jeho zamýšleným cílem.

Účelem tohoto dokumentu je definovat požadavky na bezpečnost pyrotechnického zatemňovacího
bezpečnostního zařízení a stanovit výkonnostní kritéria pro zajištění výše stanoveného účelu.

Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení jsou nevýbušná, vytvářejí kouř spalováním.

Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení se od zamlžovacích bezpečnostních zařízení odlišují
způsobem generování zatemnění a jeho prostředkem. Bezpečnostní požadavky na pyrotechnické
výrobky (marketing, přeprava, manipulace, likvidace…) jsou stanoveny evropskými předpisy. Účelem
tohoto dokumentu není poskytnout kritéria pro posouzení shody s těmito předpisy.

Tento dokument byl navržen tak, aby byl dostatečně flexibilní, aby podpořil a nastavil budoucí vývoj
v oblasti bezpečnostních zatemňovacích zařízení.



1 Rozsah platnosti
Tento dokument specifikuje požadavky na pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení jako
součást IAS. Zahrnuje aplikaci a výkonnost a specifikuje nezbytné zkoušky a zkušební režimy, aby
byla zajištěna účinnost a spolehlivost takových zatemňovacích zařízení.

Tento dokument není určen k pokrytí poplachových tísňových systémů, autonomních nebo
vozidlových pyrotechnických zatemňovacích bezpečnostních zařízení.

Tento dokument rovněž poskytuje pokyny pro kritéria pro návrh, montáže, provozu a údržby
pyrotechnických zatemňovacích bezpečnostních zařízení.

POZNÁMKA Tento dokument se nezabývá požadavky na označování CE, chemickými látkami
(REACH/CLP) ani požadavky na regulaci přepravy pyrotechnických zařízení stanovenými v příslušných
evropských předpisech a harmonizovaných normách vydaných za tímto účelem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


