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Předmluva

Tento dokument vypracovala technická komise CEN/TC 263 Bezpečnostní uschovávání hotovosti,
cenin a datových médií; jejichž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2014 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 listopadu 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN 1143-2:2001.

Hlavní změny této normy oproti EN 1143-2:2001 jsou následující:

Redakční – přepracování a opakovánía.

Text byl přepracován a zopakován pro snadnější čtení a porozumění textu. Především byly
změněny články zkoušek napadení depozitního systému tak, aby byly zredukovány.

Byl doplněn nový seznam nářadí (příloha C) „Doplňkové nářadí pro zkoušky napadením depozita
s využitím nářadí (manipulace a zařízení pro vyhmatání)“.

Technické – zavedení příslušných doplňků a změn uvedených v EN 1143-1 od roku 2001b.

Během doby od prosince 2001, kdy byla vydána druhá část EN 1143 (EN 1143-2), byla část
1 normy (EN 1143-1) několikrát revidována a byly publikovány dvě změny.

Kromě toho:

napadení diamantovým korunovým vrtákem (CD) nebylo v EN 1143-1:1997 zavedeno jako alternativa;●

v EN 1143-1:2012 bylo zavedeno napadení výbušným plynem (GAS) jako alternativa (viz 9.4 a 10.4).●

Zkouška systému upevněníc.

Noční trezory a depozitní skříňové trezory mají nyní nový zkušební postup pro jejich upevňovací
systém (viz kapitola 11). Zkouška ukotvení je nyní pro ATM trezory ve shodě s EN 1143-1:2012.
První je pokus odstranit nebo zeslabit jakékoliv vnější upevnění, pak je aplikována síla a poté je
provedena zkouška napadení s vyu-
žitím nářadí na upevňovací spojení.

Aktualizace odkazůd.

Ve stávající normě byly odkazy zastaralé, a proto byly aktualizovány.

e) Zredukování předmětu normy

Předmět normy byl zredukován a norma platí pouze pro depozitní systémy s přijímací jednotkou
(pokud je zavřena), která má alespoň jednu vnitřní stranu L 1 m (viz 4.3).

f) Distribuční depozitní systém

Byly doplněny požadavky pro distribuční depozitní systém (viz 4.4.3). Příklady integrovaných
a distribučních depozitních systémů jsou uvedeny v příloze B.

Tato evropská norma je jednou ze série výrobkových norem pro bezpečnostní úschovné objekty
různých typů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinni zavést tuto evropskou normu následující země:



Belgie, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Úvod

Tato evropská norma umožňuje klasifikovat depozitní systémy podle jejich odolnosti proti vloupání.
Laboratorní zkoušky simulují známé metody napadení a také předpokládané metody a nářadí pro
použití při napadení těchto typů výrobků.

Do této evropské normy jsou zahrnuty manuální zkoušky. Jejich výsledky a opakovatelnost závisí na
schopnostech zkušebního týmu. Zkušebním laboratořím se proto doporučuje účastnit se aktivit
s dalšími laboratořemi pro zajištění celkového společného postupu při používání normy. Jinak mohou
být výsledky jednotlivých laboratoří příliš rozdílné.

Zkoušky a požadavky v této normě jsou založeny na následujících předpokladech (podmínkách)
používání a instalaci depozitních systémů.

Depozitní skříňový trezor: pro depozitní skříňové trezory jsou depozitní funkce uvnitř provozovny
společnosti a jsou k dispozici pouze oprávněným osobám společnosti. Předpokládá se, že oprávněná
osoba realizuje depozita. Depozitní skříňové trezory jsou instalovány tak, aby depozitní funkce nebyly
přístupny veřejnosti. Předpokládá se tedy, že zloděj nemá kód nebo klíč k depozitním funkcím pro
nějaký druh napadení.

Noční trezor: pro noční trezory jsou depozitní funkce dostupné pro klienty finančních institucí,
a pokud jsou uzamčeny, jsou k dispozici pouze pro oprávněné osoby klienta. Noční trezory jsou
instalovány tak, aby depozitní funkce byly přístupné také veřejnosti. Předpokládá se tedy, že zloděj
může mít kód nebo klíč k depozitním funkcím.

Přijímací jednotky jsou v podstatě skříňové trezory podle EN 1143-1, které mají otvory nezbytné pro
fungování depozitního systému.

Příklady rozdílných konstrukcí depozitních systémů jsou uvedeny v příloze A.

Depozitní systémy jsou klasifikovány do systému tříd, odpovídajících EN 1143-1. Navíc jsou zde
požadavky a zkušební metody pro vloupání a manipulaci s funkcemi depozitních systémů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro depozitní systémy a klasifikuje
systémy podle jejich odolnosti proti vloupání a jejich odolnosti proti krádeži depozit.

Tato evropská norma zahrnuje dva typy depozitních systémů.
Noční trezory, které poskytují servis pro klienty finančních institucí bez přístupu k obsahu nočního trezoru.●

Depozitní skříňové trezory, které umožňují zaměstnancům společnosti umístit peníze nebo ceniny do●

úschovy v trezoru bez přístupu k obsahu depozitního skříňového trezoru. Podmínky instalování pro depozitní
skříňový trezor podle této evropské normy znamená, že depozitní funkce jsou instalovány uvnitř prostoru
společnosti a jsou přístupné pouze zaměstnancům společnosti.

POZNÁMKA Části depozitního systému jsou přijímací jednotka, vstupní jednotka a v některých
případech propojovací šachta.



Tato evropská norma zahrnuje požadavky pro depozitní systémy řízené programovatelnými řídicími
obvody a jejich software. Zkoušení hardwaru řídicích obvodů je omezeno na mechanická nebo
elektromechanická napadení elektrických motorů, senzorů, cívek a podobných součástí, ale zkoušení
softwaru jako pokusů ovlivnit software nebo hardware programovatelného řídicího obvodu není
součástí této normy.

Tato evropská norma nezahrnuje ochranu osob používajících depozitní systém nebo prevenci podvodu
spácha-
ného obsluhou depozitního systému.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


