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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 54-3:2014+A1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 72 Elektrická
požární signalizace, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 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 března 2022.

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 54-3:2014".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2018-10-14.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

!EN 54-3:2001" byla revidována tak, aby byla v souladu s druhou odpovědí CEN/TC 72 na mandát
M/109. !EN 54-3:2014" zahrnuje následující nové kapitoly a přílohy:

–    Požadavky pro zařízení řízená softwarem (5.2.8);

–    Kapitola 6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP);

–    Kapitola 7 Klasifikace;

–    Kapitola 8 Označení, značení a balení;

–    Příloha C Údaje dodávané se zvukovými zařízeními;

–    Příloha D (informativní) Zvukové průběhy použité v některých evropských zemích;

–    Příloha E (informativní) Porovnání požadavků zkoušek hořlavosti v různých normách.

Původní příloha C zahrnovala požadavky a zkušební metody pro hlasová zvuková zařízení. Obsah
původní přílohy byl zahrnut do této normy články 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.3.3, 5.3.4 a 5.3.5. Příloha ZA
byla revidována, aby byla v souladu s nařízením o stavebních výrobcích (CPR).

!Změna 1 normy EN 54-3:2014 opravuje některé chyby a objasňuje některé body."

EN 54 Elektrická požární signalizace sestává z následujících částí: NP1)

Část 1: Úvod

Část 2: Ústředna



Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další poplachová zařízení

Část 4: Napájecí zdroj

Část 5: Hlásiče teplot – Bodové hlásiče teplot

Část 7: Hlásiče kouře – Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci

Část 10: Hlásiče plamene – Bodové hlásiče

Část 11: Tlačítkové hlásiče

Část 12: Hlásiče kouře – Lineární hlásiče využívající optický paprsek

Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

Část 14: Návod pro projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu (CEN/TS 54-14)

Část 16: Ústředna pro hlasová výstražná zařízení



Část 17: Izolátory

Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

Část 20: Nasávací hlásiče kouře

Část 21: Zařízení pro přenos poplachu a poruchy

Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná zařízení

Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory

Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje

Část 26: Hlásiče oxidu uhelnatého – Bodové hlásiče

Část 27: Hlásiče kouře pro potrubí

Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

Část 29: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových
a teplotních senzorů

Část 30: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu
uhelnatého a teplotních senzorů

Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů,
senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Část 32: Návod pro projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu hlasových
výstražných systémů

POZNÁMKA Tento seznam zahrnuje normy, které jsou připravovány, a může být rozšířen. Ke zjištění
současného stavu publikovaných norem je uveden na www.cen.eu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

http://www.cen.eu


Úvod
Účelem požárního poplachového zvukového zařízení je varovat osobu (-y) uvnitř nebo v těsné
blízkosti budovy o výskytu požáru, aby osoba (-y) byla (-y) schopna(-y) přijmout vhodná opatření.

Tato evropská norma uznává, že přesná povaha zvukových požadavků, tj. frekvenční rozsah, časový
průběh a výstupní hladina, se bude lišit v závislosti na povaze (typu), druhu přítomného rizika
a vhodných přijatých opatřeních, typu signálů použitých pro jiná nenouzová varování (viz například
EN ISO 7731) a národních odchylek
ve zvycích a postupech. Výsledná norma z tohoto důvodu specifikuje spíše obecné metody zkoušení
provozního výkonu zvukových zařízení podle specifikace výrobce než podle zavedených obecných
požadavků.

V některých evropských zemích se používají specifické kmitočty zvuků a zvukové průběhy. Ty mohou
být uvedeny v národních předpisech nebo normách (viz příloha D). Je nutné věnovat pozornost
národním bezpečnostním předpisům, které stanoví maximální bezpečnou hladinu akustického tlaku
přijímanou osobami v budově.

Pozornost je také věnována mezinárodní normě ISO 8201:1987 Akustika – Akustický nouzový
evakuační signál, která specifikuje časový průběh a požadovanou hladinu akustického tlaku
akustického evakuačního signálu.

Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky na provedení zvukových zařízení vystavených
klimatickým a mechanickým vlivům a vlivům elektrického rušení, které se vyskytují v provozním
prostředí. Zvuková zařízení jsou klasifikována do kategorií podle použití ve vnitřním nebo venkovním
prostředí.

V rámci elektrické požární signalizace jsou hlasová zvuková zařízení využívána jako poplachová
zařízení pro varování osob v budově, kde došlo ke vzniku požárního nebezpečí za pomocí kombinace
signálu vizuálního upozornění a příslušné hlasové zprávy. Požadavky, zkušební metody a provozní
kritéria specifikována v této normě jsou také aplikovatelná na hlasová zvuková zařízení. V normě
jsou také zapracovány další požadavky, zkušební metody a provozní kritéria specifická pro hlasová
zvuková zařízení.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody a provozní kritéria na požární
poplachová zařízení, včetně hlasových zvukových zařízení, v pevných instalacích, určených
k akustickému varování osob v budově o požáru systémem elektrické požární signalizace (viz EN
54-1:2011).

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) požárních
poplachových zvukových zařízení podle této EN.

Tato evropská norma nezahrnuje:

a)   zařízení typu reproduktoru přednostně určeného pro vysílání nouzových hlasových zpráv, které
jsou generovány z externího zvukového zdroje;

b)   kontrolní zvuková zařízení, např. v rámci ústředny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)    NÁRODNÍ  POZNÁMKA V  soupisu  částí  normy  EN 54  jsou  některé  názvy  změněny  oproti  názvům již
publikovaných norem, tak jak budou při změnách norem nově používány podle rozhodnutí TNK 124/SK1 dne
8.2.2017 a revize tabulky ze dne 25.5.2021.


