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Předmluva

Tento dokument (EN 50491-1:2014) vypracovala technická komise CLC/TC 205 Elektronické systémy
pro byty a budovy (HBES).

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) 2015-03-10
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2017-03-10

EN 50491-1 je částí souboru EN 50491, který obsahuje následující části se společným názvem Obecné
požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy



budov (BACS):

Část 1: Obecné požadavky;●

Část 2: Podmínky prostředí;●

Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost;●

Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických●

systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS);
Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC;●

Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí●

lehkého průmyslu;
Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí;●

Část 6-3: Instalace HBES – Posuzování a určování úrovní [Technická zpráva];●

Část 11: Inteligentní měření – Aplikační specifikace – Jednoduchá vnější spotřebitelská zobrazovací jednotka;●

(zpracovává se);
Část 12: Inteligentní elektrorozvodná síť – Aplikační specifikace – Rozhraní a rámec pro zákazníka (zpracovává●

se).

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

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma platí pro všechny elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)
a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) a specifikuje obecné požadavky na tyto systémy
a výrobky pokrývající následující funkčnosti:

HBES, třída 1: jednoduché řízení a ovládání;●

HBES, třída 2: jednoduchý přenos hlasu a stabilního obrazu včetně třídy 1;●

HBES, třída 3: přenosy obrazu včetně třídy 2.●

Tato evropská norma uvádí přehled tohoto souboru evropských norem.

Aby bylo možno integrovat široké spektrum aplikací, zahrnuje soubor EN 50491:

elektrickou bezpečnost;●

funkční bezpečnost;●

podmínky prostředí;●

požadavky na EMC;●

pravidla a topologie pro instalaci a kabeláž;●

Inteligentní měření – Aplikační specifikace (zpracovává se);●

Inteligentní elektrorozvodnou síť – Aplikační specifikace – Rozhraní a rámec (zpracovává se).●

Soubor EN 50491 je norma skupiny výrobků.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


