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vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
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Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Předmluva

Evropská norma byla připravena technickou komisí TC 216, Detektory plynů.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50291-2 dne
2010-04-15.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Byla stanovena tato data: 



• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2011-04-15
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2013-04-15

Tato Část 2 má být používána společně s EN 50291-1:2010.

Tato Část 2 doplňuje nebo modifikuje odpovídající články EN 50291-1:2010. Kde je v Části 2 uvedeno
„dodatek“, „modifikace“ nebo „nahrazeno“, musí být odpovídající text Části 1 odpovídajícím
způsobem upraven.
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1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti
elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevných
instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel.

POZNÁMKA Pro prázdninové karavanové domy platí EN 50291-1.

Tato evropská norma specifikuje zařízení navržená pro zapůsobení v případě úniku oxidu uhelnatého
a zajišťuje pouze vydání vizuálních a zvukových výstražných signalizací (typ B podle EN 50291-1)
nebo zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního
signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na vypínací zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení
(typ A podle EN 50291-1).

Tato norma neplatí pro dále uvedená zařízení:

pro detekci hořlavých plynů, jiných než je oxid uhelnatý (viz EN 50194-1);●

pro detekci CO v průmyslových instalacích nebo komerčních prostorách (viz EN 45544-1, EN 45544-2●

a EN 45544-3);
pro měření CO pro účely detekce kouře a požáru.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


