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Elektrická požiarna signalizácia 
Časť 2: Ústredňa elektrickej  

požiarnej signalizácie 

STN  
EN 54-2 + AC 

92 0404 

 
 

Fire detection and fire alarm systems  
Part 2: Control and indicating equipment 

Systèmes de détection et d`alarme incendie 
Partie 2: Equipement de contróle et de signalisation 

Brandmeldeanlagen 
Teil 2: Brandmelderzentralen 

 

Táto slovenská technická norma je slovenskou verziou európskej normy EN 54-2: YYYY, vrátane zmeny 
AC: YYYY.  
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.  
STN EN 54-2 + AC má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie. 

This standard is the Slovak version of the European Standard EN 54-2: YYYY including Amendment AC: 
YYYY.  
It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing.  
STN EN 54-2 + AC has the same status as the official versions. 
 

Nahradenie predchádzajúcich noriem 

Táto slovenská technická norma ruší a mení v I. časti články 1, 3, 5, 6, v III. Časti A. Všeobecné články 
75, 77, 91, 96, 97, C. Ústredne, v V. časti články 333, 350, 352, 353, 433a, 434a v STN 34 2710 z 15.8. 
YYYY. 
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Národný predhovor  

Súvisiace dokumenty 

EN 54-1: YYYY prijatá ako STN EN 54-1: YYYY Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod (92 0404) 

EN 54-4: YYYY dosiaľ neprijatá 

EN 54-7: YYYY dosiaľ neprijatá 

IEC 60068-1: YYYY prijatá ako STN 34 5791-1: YYYY Elekrotechnické a elektronické výrobky. Základné 
skúšk vplyvu vonkajších činiteľov prostredia. Časť 1: Všeobecne a návod 

Súvisiace právne predpisy 

Smernica 89/106 EHS z 21.12. YYYY (OJ L 40 z 11.2. YYYY) o stavebných výrobkoch zmenená smerni-
cou 93/68 EHS z 22.7. YYYY (OJ L 220, 30.8. YYYY). 

Vypracovanie normy  

Spracovateľ: názov organizácie, sídlo, meno pracovníka  

Technická komisia: TK (jej číslo a názov) 
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EURÓPSKA NORMA EN 54-2: YYYY + AC 
EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM Február YYYY 

ICS 00.000.00    

 
 

Elektrická požiarna signalizácia 
Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie 

(Obsahuje zmenu AC: 1999) 
 

Fire detection and fire alarm systems 
Part 2: Control and indicating equipment 

(Includes Amendment AC: 1999) 
 
 

Systèmes de détection et d`alarme 
incendie  Partie 2: Equipement de  
contrôle et de signalisation 
(inclut l`Amendement AC: 1999) 

 Brandmeldeanlagen 
Teil 2: Brandmelderzentralen 
(enthält Änderung AC: 1999) 

Túto európsku normu schválil CEN 25. decembra YYYY.  

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za 
ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy. Aktualizo-
vané zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie 
dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CEN. 

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia 
v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CEN v preklade do národného jazyka 
a ktorá bola oznámená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiál-
ne verzie. 

Členmi CEN sú národné normalizačné organizácie Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estón-
ska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, 
Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, 
Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska  
a Turecka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN 

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Committee for Standardization 

Comité Européen de Normalisation 
Europäisches Komitee für Normung 

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel 
 

© YYYY CEN Všetky práva na využívanie v akejkoľvek forme a akýmikoľvek 
prostriedkami sú vyhradené na celom svete členom CEN. 

Ref. č. EN 54-2: YYYY + AC: YYYY SK 
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Európsky predhovor 

Túto európsku normu schválila technická komisia CEN/TC 72 „Automatické systémy detekcie požiaru“, 
ktorej sekretariát sekretariát je v BSI. 

Táto norma bola pripravená v spolupráci s CEA (Comité Européen des Assurances – Európsky výbor po-
isľovateľov) a EURALARM (Association of European Manufacturers of Fire and Intruder Alarm Systems – 
Združenie európskych výrobcov zariadení požiarnej a zabezpečovacej signalizácie). 

Norma EN 54 vyšla ako súbor v sérii častí. Informácia o vzťahu medzi touto európskou normou a ostat-
nými normami súborom EN 54 je uvedená v prílohe A EN 54-1. 

Tejto európskej norme sa musí priznať postavenie národnej normy buď vydaním identického textu, alebo 
oznámením najneskôr do apríla YYYY a národné normy, ktoré sú s ňou v rozpore, musia sa zrušiť najne-
skôr do apríla YYYY. Ďalších 36 mesiacov sa dovoľuje jej používanie na certifikačné účely pre zariadenia 
spĺňajúce požiadavky národnej normy. 

V súlade s vnútornými predpismi CEN/CENELEC sú túto európsku normu povinné prevziať národné nor-
malizačné organizácie týchto krajín: Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, 
Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, 
Malty, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Sloven-
ska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka. 

 

Úvod 

Táto časť európskej normy EN 54 je navrhnutá na základe záväzných funkcií, ktorými sa musia vybaviť 
všetky ovládacie a indikačné zariadenia a nezáväzných funkcií (s požiadavkami), ktorými sa môžu vyba-
viť. Cieľom je používať tieto nezáväzné funkcie pri špecifických aplikáciách tak, ako sa odporúča 
v návodoch týchto aplikácií. 

Každá nezáväzná funkcia sa chápe ako samostatná jednotka so svojimi príslušnými požiadavkami, ktoré 
umožňujú ovládacím a indikačným zariadeniam s veľkým počtom kombinácií funkcií vyhovieť tejto európ-
skej norme. 

Môžu sa poskytnúť aj ďalšie funkcie spojené s hlásením požiarov a požiarnymi poplachmi, aj keď sa ne-
špecifikujú v tejto norme.  
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1    Predmet normy  

Táto európska norma špecifikuje požiadavky, metódy skúšok a kritériá činnosti ústredne elektrickej po-
žiarnej signalizácie (pozri bod B, obrázok 1 EN 54-1), ktorá sa používa v zariadeniach elektrickej 
požiarnej signalizácie, inštalovaných v stavbách. 

2    Normatívne odkazy  

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevy-
hnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných 
odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien). 

EN 54-1: YYYY Fire detection and fire alarm systems. Part 1: Introduction. [Elektrická požiarna signalizá-
cia. Časť 1: Úvod.] 

EN 54-4: YYYY Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment. [Elektrická po-
žiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia.] 

IEC 60068-1 Environmental testing. Part 1- General and guidance. [Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 1: 
Všeobecne a návod.] 

3    Definície a skratky 

3.1    Definície 

Platia definície uvedené v EN 54-1 spolu s týmito definíciami: 

3.1.1 úroveň prístupu (angl. access level): jedna z viacerých vlastností ústredne elektrickej požiarnej 
signalizácie (ďalej len ústredňa EPS), ktorá: 

– umožní nastavenie funkcií; 

– umožní vykonávať manuálne operácie; 

– poskytuje optické indikácie; 

– umožní získať informácie 

POZNÁMKA. – Bližšie informácie o prístupových úrovniach sú v prílohe A. 

3.1.2 adresovateľný bod (angl. addressable point): bod, ktorý sa môže v ústredni EPS samostatne 
identifikovať (pozri aj definíciu bodu) 

 

3.2 Skratky 

V tejto norme sa používa skratka: 

Ústredňa EPS – ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (control and indicating – c.i.e.).      

4    Všeobecné požiadavky 
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Upozornenie: Zmeny a opravy ako aj správy o nových vydaných slovenských technických normách sú 
uverejňované vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. 
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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
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Rok vydania YYYY, strán 52, č. publ. XXXXXX 
Úhrada je určená počtom strán  

 
 

 


