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Zákazník:
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Adresa:

Žižkův kopec 617,
552 03 Česká Skalice

Název zařízení:

Průmyslový managed switch LAN-RING 1)
Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt
Optický převodník PZTS sběrnic 3)
Dvoukanálový převodník RS485/BUS-2 na LAN 4)

2)

Typové označení :

1)

Výrobní číslo :
Hardware :

Viz zkušební konfigurace (čl. 11.1.3)
----------

Software :

----------

Výrobce:

METEL s.r.o.

Číslo technické dokumentace:

Instalační návod, technické podmínky

Počet vzorků:

2 sady
Zkušebna zvolila pořadí zkoušek tak, aby bylo v souladu
s certifikačním postupem NBÚ.

Datum přijetí ke zkoušce:

19.4.2021

Datum provedení zkoušky:

19.4.2021 - 17.5.2021

Zkoušel :

R. Moulis:

Kontroloval:

Z. Görner:

Datum vydání :

17.5.2021

2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP; 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE;
2G-2S.3.0.F-BOX; 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP;
2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP
2)
RDW-S-4C-BOX; TDW-S-4C-BOX
3)
TDW-S-PDS-BOX/12; RDW-S-PDS-BOX/12
4)
miniLAN-4B2

O. Trkovský:
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Použité zkušební přístroje a zařízení:
1)

Napájecí zdroj

TSX 3510 P

M4

2)

Digitální multimetr

UT 71A

M3

3)

Digitální stopky

HS 10 W

M5

4)

Osciloskop

MSO 8102T

M6

5)

Klimatická komora

CTC256 Memmert

M22

6)

Multifunkční generátor přechodových jevů

NX5

M9

7)

Spektrální analyzátor

HM 5014-2

Z19

8)

DC laboratorní zdroj

L140R51D

M7

9)

Generátor elektrostatického výboje

ESD 30N

M11

10)

Vlhkoměr digitální s teploměrem

D4141

M21

11)

Kladivo pružinové

F 22.50

M4

12)

Odporová zátěž

Z1

13)

Zkušební vibrační zařízení

Z6

14)

Oddělovací transformátor

15)

Radiové vysílače v pásmech VHF a UHF

16)

Měřič síly pole - izotropická sonda

C.A. 43

17)

Svinovací metr

3m comfort

18)

Sada nástrojů pro překonání krytí

19)

Kompaktní testovací systém vf imunity

NSG 4070C-80

M24

20)

Signálový analyzátor

PMM 9010F

M8

21)

Umělá síť

PMM L2-16B

M8

M15
K1

V protokolu jsou uvedeny hodnoty s následujícími nejistotami měření:
proud I= ± 0,1μA (proudový rozsah do 100μA)

vzdálenost l= ±1mm

proud I= ± 0,1mA (proudový rozsah do 100mA)

tloušťka= ±0,02mm

proud I= ± 0,07A (proudový rozsah do 10A)

intenzita elmg. pole H= ±3,5dBμV

napětí U= ± 0,01V (napěťový rozsah do 20V)

teplota T= ±1°C

napětí U= ± 0,5V (napěťový rozsah do 400V)

vlhkost= ±2%

čas t= ± 0,2s

intenzita osvětlení= ±20lx

odpor R= ± 0,0006 Ω (odporový rozsah do 4 Ω)

magnetická indukce= ±50mT

odpor R= ± 20 Ω (odporový rozsah nad 4 Ω)

rychlost proudění vzduchu= ±0,2m/s

akustický výkon= ±5dB

frekvence= ±60Hz

výkon= ±1dB
Udané rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro
normální rozložení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Standardní nejistota byla určena v souladu
s dokumentem EA-4/16 (případně EA-4/02).
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Vysvětlivky:
EUT – zkoušený vzorek ( Equipment Under Test)
PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém
Kritéria klasifikace výsledků zkoušek (dle kapitoly 9 norem ČSN EN 61000-4-x):
A - Správná funkce v mezích normy (specifikace).
B - Dočasná ztráta funkce nebo výkonnosti s automatickým návratem do původního stavu (stav před
zahájením zkoušky).
C - Dočasná ztráta funkce nebo výkonu vyžadující zásah obsluhy nebo reset.
D - Nevratná ztráta funkce nebo zničení EUT (zkuš. vzorku), ztráta dat nebo zničení software.
1. Zkouška ústředen PZTS (ČSN EN 50131-3), zkouška TA č. 1
Postupy funkčních zkoušek dle ČSN EN 50131-3, kapitola 11, ČSN EN 50131-1 ed.2:
Účelem zkoušek je především ověření správné funkce komunikace mezi průmyslovými switchi
zapojenými do kruhové sběrnice a ústředny dle specifikace poskytnuté výrobcem. Všechny uvedené parametry
zkoušek musí být splněny s tolerancí +5%, pokud není uvedeno jinak.
Čl. 11. Zkoušky
Zkoušky byly uskutečněny v akreditovaném režimu dle ČSN EN 50131-3: 2010 a ČSN EN 50131-6
ed.2: 2008 pro stupeň zabezpečení 4 a třídu prostředí II dle ČSN EN 50131-1 ed.2: 2007, ČSN EN 50130-5
ed.2: 2012 a EMC dle ČSN EN 50130-4 ed.2: 2012 podle podmínek uvedených v následujících článcích těchto
norem.
Čl. 11.1.1 Standardní laboratorní podmínky
Základní atmosférické a měřící podmínky ve zkušební laboratoři v průběhu zkoušek:
Teplota:
15 až 35°C
Relativní vlhkost:
25 až 75%
Tlak vzduchu:
86 až 106 kPa
Čl. 11.1.2 Montáž
Průmyslové switche 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP; 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE; 2G-2S.3.0.F-BOX; 2G-2S.1.4.F-BOXPoE-PP; 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP; RDW-S-4C-BOX; TDW-S-4C-BOX, digitální optopřevodníky RDW-S-4CBOX; TDW-S-4C-BOX, optické převodníky RDW-S-PDS-BOX/12; TDW-S-PDS-BOX/12, dvoukanálový
převodník miniLAN-4B2 a ústředny GALAXYGD-48, MB5000 a ASSET 801Z byly nainstalovány dle návodu
výrobce. Ústředny PZTS byly nainstalovány v sestavě s požadovaným maximálním počtem poplachových
vstupů Při ověření funkce bylo postupováno dle požadavků uvedených v ČSN EN 50131-1:2007 ed. 2 a ČSN
EN 50131-3:2010. Průmyslové switche a optopřevodníky METEL jsou určeny pro montáž do samostatných
krytů nebo do krytů ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň zabezpečení je dán sabotážní ochranou
zvoleného krytu.
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Čl. 11.1.3 Zkušební konfigurace ústředny
EUT:
Typ
1)
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP

2)

2G-2S.0.3.F-BOX-PoE

3)

2G-2S.3.0.F-BOX

4)

2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP

5)

2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP

6)

RDW-S-4C-BOX

7)

TDW-S-4C-BOX

Název
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x FE PoE++
(80W) port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x Dl s podporou vyvážených
smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422
BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro
lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na
všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy,
HTTP klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog,, VLAN, QoS, IGMP,
SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí II, výr. č.: 20210201014879, výrobce
METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x FE PoE port, 2x
Dl s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ
výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server,
UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup
napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP
eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog, VLAN,
QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí II, výr. č.:
20210216009598, výrobce METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x GE port, 2x Dl s
podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup,
2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP
mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení,
jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy,
ETH eventy, HTTP klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog, VLAN, QoS,
IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí II, výr. č.: 20200811028748,
výrobce METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x GE port, 4x FE
PoE port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x Dl s podporou vyvážených
smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 1x RS485 BUS
(podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální
management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech
vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP
klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3,
SNTP, třída prostředí II, výr. č.: 20210225018689, výrobce METEL
Průmyslový switch, 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet port s
PoE 25W/ 2 porty až 60W, podpora vizualizačního softwaru, Event
management s podporou: ovládání kamer přes HTTP/ONVlF, vyvážené
smyčky, digitální vstupy, MIOS moduly a čidla, E-mail, lP Watchdogy, ETH
eventy. TCP eventy, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2 vstupy
napájení, podpora kruhové topologie LAN-RlNG.v1 a v2, podpora VLAN,
QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP, RSTP-M, instalace na rovný
podklad / na DIN35 / do 10´´ stojanu, 12 VDC/24 VDC/48 VDC/12 VAC/ 24
VAC/ 56 VAC, třída prostředí II, výr. č.: 20210308012354, výrobce METEL
Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x
obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci přerušení optického
vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku napájení, instalace na rovný
podklad, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC, optický konektor
SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210115024, výrobce METEL
Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422, 1x
obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci přerušení optického
vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku napájení, instalace na rovný
podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC,
optický konektor SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210324029, výrobce
METEL
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8)

RDW-S-PDS-BOX/12

9)

TDW-S-PDS-BOX/12

10)

miniLAN-482

Není předmětem zkoušky:
SDR-120-12
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MM/SM univerzální optický převodník systémových sběrnic, 1x SC/PC
optický konektor (CWDM), 2x data BUS, 1x relé LOCK NO/NC, Přepěťová
ochrana, Digitální modulace, instalace na rovný podklad nebo DIN35,
12VDC, optický konektor SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210204031,
výrobce METEL
MM/SM univerzální optický převodník systémových sběrnic, 1x SC/PC
optický konektor (CWDM), 2x data BUS, Přepěťová ochrana, Digitální
modulace, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC, optický
konektor SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210316020, výrobce METEL
Dvoukanálové převodníky RS485/BUS-2 na LAN. 1x ethernet port, 2x
sběrnice RS485/BUS-2, Modbus RTU/TCP, TCP-server/TCP-klient,
Rychlost převodu LAN/RS port od 3ms, 600W přepěťová ochrana všech
portů, Šifrovaný SNMPv3 management,instalace na rovný podklad nebo
DIN35, 12VDC, třída prostředí II, výr. č.: 20210205044965, výrobce METEL

Jednofázový spínaný zdroj pro montáž na lištu v kovovém pouzdře SLIM –
pro napájení průmyslových switchů, třída prostředí II, bez v.č., výrobce
Mean Well

1) Kompatibilita s ústřednami PZTS Galaxy
CIE:
Ústředna PZTS, 48 zón, bez v.č., výrobce Honeywell Security
C048-D-E4 (GalaxyGD-48)
Akumulátor
ACE:
CP050
MK7 (CP037)
Další komponenty:
C072
C080
E080-10

12V/1,3Ah

LCD klávesnice bez dvířek, bez v.č., výrobce Honeywell Security
LCD klávesnice, bez v. č., výrobce Honeywell Security

Galaxy RIO (Remote Input/Output), bez v.č., Honeywell Security
Řídící modul přístupového systému v plastovém krytu pro jedny nebo
dvoje dveře, bez v.č., Honeywell Security
Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení plošného
spoje, bez v.č., Honeywell Security
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2) Kompatibilita s ústřednami PZTS MB-SECURE
CIE:
Ústředna PZTS, až 4096 zón, bez v.č., výrobce Honeywell Security
MB5000 (N013860)
Akumulátor

12V/1,3Ah

ACE:
N013003

Grafická klávesnice TouchCenter, bez v.č., výrobce Honeywell Security

Další komponenty:
N013930
N010130.10

IB2 modul sběrnic, bez v.č., Honeywell Security
BUS-2/BUS-1 4DG/2O modul, bez v.č., Honeywell Security
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3) Kompatibilita s ústřednami PZTS ASSET
CIE:
Ústředna PZTS a ACS, možnost připojení až 360 modulů = 2880 vstupů,
ASSET 801Z
bez v.č., výrobce Traqde FIDES
Akumulátor

ACE:
KMU-4
Další komponenty:
ASSET 16.20

12V/1,3Ah

Ovládací klávesnice, bez v.č., výrobce Trade FIDES

Univerzální modul, slouží pro připojení různých typů smyčkových
detektorů a 2 čteček do systému Asset, bez v.č., výrobce Trade FIDES
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Čl. 11.1.4 Napájení
Průmyslové switche jsou napájeny z jednofázového spínaného zdroje SDR-120-12.
1) Ústředna C048-D-E4 (GALAXYGD-48) používá napájecí zdroj typu A (230VAC 50Hz / 12VDC) s
alternativním zdrojem napájení APS (akumulátor 12V/1,3Ah). Napájecí zdroj je součástí ústředny.
2) Ústředna MB5000 (N013860) používá napájecí zdroj typu A (230VAC 50Hz / 12VDC) s alternativním
zdrojem napájení APS (akumulátor 12V/1,3Ah). Napájecí zdroj je součástí ústředny.
3) Ústředna ASSET 801Z používá napájecí zdroj typu A (230VAC 50Hz / 12VDC) s alternativním zdrojem
napájení APS (akumulátor 12V/1,3Ah). Napájecí zdroj je součástí ústředny.
Čl. 11.4 Funkční zkoušky
Pro některé zkoušky (např. zkoušky vlivu prostředí), kdy nebylo možné provést úplné zkoušky, byla provedena
omezená funkční zkouška dle postupu uvedeném v tabulce 12 ČSN EN 50131-3.
Čl. 11.4.1 Zpracování poplachových signálů nebo zpráv narušení
Předmět zkoušky:
Prokázat způsobilost ústředny plnit požadavky čl. 8.1.1, 8.3.5, 8.4.1, 8.4.1.2, 8.5, 8.6, 8.9 a 8.10.
1)
přijmout a zpracovat poplachový signál nebo zprávu o narušení během doby zpracování dané
požadavky této normy, pokud je ústředna ve stavu střežení nebo klidu;
2)
poskytnout indikaci(e) a hlášení;
3)
správně zaznamenat událost(i) do paměti událostí;
4)
vynulovat stavy (restore) v souladu s čl. 8.3.5
Princip zkoušky:
Zkouška se skládá z aplikování signálů nebo zpráv narušení dle čl. 8.9 na poplachové vstupy a
monitorování, zda vstupy signálů byly zpracovány během požadované doby a zda aktivovaly správnou
signalizaci (indikaci) a hlášení dle tabulky 13.
Tabulka 13 – Zkoušky zpracování signálů nebo zpráv narušení
Krok
1

Zkušební podmínky
Ústředna ve stavu
střežení

Zkušební postup
Aplikace
poplachového
signálu/zprávy
narušení po dobu
401 ms

Hodnocení
Aktivovaný
poplachový signál
je okamžitě
identifikován do
10s a aktivováno
hlášení na
klávesnici

Kritérium vyhovění /
Výsledek
Zpracování dle
požadavků ČSN
50131-1 ed2:2007, tab.
7, čl. 8.4.1 pro stupeň
zab. 4.
Indikace a hlášení
splňuje
požadavky ČSN EN
50131-1 ed.2:2007,
tab. 8, 9 a 10.
Hlášení aktivováno do
10s, zpracování dle
ČSN EN 501311ed.2:2007, čl. 8.9.
Uložení do paměti
splňuje požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.10.
Splňuje
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2

Ústředna ve stavu
střežení
(poplachový stav)

Uvedení ústředny
do stavu klidu

Akustická
signalizace
ukončena do 10s,
událost
Zaznamenána a
uložena do paměti

3

Ústředna ve stavu klidu

Obnovení
původního stavu
(reset)

Všechny události
jsou po zadání
platného kódu a
potvrzení paměti
událostí nulovány

Vložením
platného PIN kódu
na klávesnici

Zpracování dle
požadavků ČSN EN
50131-1 ed.2:2007,
tab. 7, čl. 8.4.1 pro
stupeň zab. 4.
Indikace a hlášení
splňuje
požadavky ČSN EN
50131-1 ed.2:2007,
tab. 8, 9 a 10.
Hlášení aktivováno do
10s, zpracování dle
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.9.
Indikace splňuje
požadavky
čl. 8.5 a Tab.8.
Splňuje
Funkce nulování
splňuje čl. 8.3.5 ČSN
EN-50131-3 a
čl.
8.3.9 ČSN EN 50131-1
ed.2, Tab. 6.
Splňuje pro stupeň
zabezpečení 4

Poznámka: Odezvu zóny u průmyslových switchů a optopřevodníků METEL lze konfigurovat.
Zkoušku provedl: Trkovský
Čl. 11.4.2 Zpracování tísňových signálů nebo zpráv
Předmět zkoušky:
Prokázat způsobilost ústředny včetně tísňových funkcí plnit požadavky čl. 8.1.2, 8.3.5, 8.4.1, 8.5, 8.6,
8.9, 8.10 a:
1)
přijmout a poplachový tísňový signál nebo zprávu během doby zpracování požadované dle
ČSN EN 50131-3:2010, pokud je ústředna ve stavu střežení a klidu;
2)
poskytnout indikace a hlášení;
3)
správně zaznamenat události v paměti událostí;
4)
obnovit původní stav dle čl. 8.3.5.
Princip zkoušky:
Zkouška se skládá z aplikování tísňového signálu dle čl. 8.9 nebo tísňové zprávy kompatibilní
s ústřednou na tísňový vstup ústředny v různých stavech systému tak, jak je uvedeno v tabulce 14. Systém
musí být monitorován, aby bylo zaručeno, že byl vstupní signál zpracován během požadované doby a že
aktivoval správnou indikaci(e), hlášení a záznam události.
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Tabulka 14 – Zkoušky zpracování tísňových signálů nebo zpráv
Krok
1

Zkušební podmínky
Ústředna ve stavu
střežení

Zkušební postup

Hodnocení

Aplikace
tísňového
signálu/zprávy po
dobu 401 ms

Aktivovaný tísňový
signál je okamžitě
identifikován do
10s a aktivováno
hlášení na
klávesnici

Kritéria vyhovění /
Výsledek
Zpracování splňuje
požadavky ČSN EN
50131-1 ed.2:2007,
tab. 7 a čl. 8.4.1.
Indikace a hlášení
splňuje požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, Tab. 8, 9 a
10.
Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času dle ČSN EN
50131-1 ed.2: 2007, čl.
8.9

2

Ústředna ve stavu
střežení (tísňový
poplach)

Uvedení ústředny
do stavu klidu

Akustická
signalizace
ukončena do 10s,
událost
zaznamenána a
uložena do paměti

Uložení do paměti
splňuje požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.10
Splňuje
Zpracování splňuje
požadavky ČSN EN
50131-1 ed.2:2007,
tab. 7 a čl. 8.4.1
Indikace a hlášení
splňuje požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, tab. 8, 9 a
10
Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času dle ČSN EN
50131-1 ed.2: 2007, čl.
8.9

3

Ústředna ve stavu klidu

Vynulování
Vložením platného
PIN kódu na
klávesnici

Všechny události
jsou po zadání
platného kódu a
potvrzení paměti
událostí nulovány

Indikace dle čl. 8.5
ČSN EN 50131-1 ed.2,
Tab.8
Splňuje pro stupeň
zabezpečení 4
Funkce nulování
splňuje čl. 8.3.5 ČSN
EN 50131-3 a čl. 8.3.9
ČSN EN 50131-1 ed.2,
Tab. 6
Splňuje pro stupeň
zabezpečení 4

Poznámka: Odezvu zóny u průmyslových switchů a optopřevodníků METEL lze konfigurovat.
Zkoušku provedl: Trkovský
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Čl. 11.4.3 Zpracování sabotážních signálů nebo zpráv
Předmět zkoušky:
Prokázat způsobilost ústředny splnit požadavky čl. 8.1.3, 8.3.5, 8.4.1, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10 a:
1) přijmout a zpracovat sabotážní signál nebo zprávu během doby zpracování požadované dle ČSN
EN 50131-3:2010, pokud je ústředna ve stavu střežení a klidu;
2) poskytnout indikace a hlášení;
3) správně zaznamenat události v paměti událostí;
4) obnovit původní stav dle čl. 8.3.5.
Princip zkoušky:
Zkouška se skládá z aplikování sabotážního signálu dle čl. 8.9 nebo sabotážní zprávy kompatibilní
s ústřednou na sabotážní vstupy ústředny v různých stavech systému tak, jak je uvedeno v tabulce 15. Systém
musí být monitorován, aby bylo zaručeno, že byl vstupní signál zpracován během požadované doby a že
aktivoval správnou indikaci(e), hlášení a záznam události.
Tabulka 15 – Zkoušky zpracování sabotážních signálů nebo zpráv
Krok

Zkušební podmínky

1

Ústředna ve stavu
střežení

Zkušební postup

Hodnocení

Aplikace sabotážního
signálu/zprávy po
dobu 401 ms

Aktivovaný sabotážní
signál je okamžitě
identifikován do 10s
aktivováno hlášení na
klávesnici

Kritéria vyhovění /
Výsledek
Zpracování splňuje
požadavky ČSN EN 501311 ed.2:2007, tab. 7 a čl.
8.4.1
Indikace a hlášení splňuje
požadavky ČSN EN 501311 ed.2:2007, Tab. 8, 9 a 10
Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času dle ČSN EN 50131-1
ed.2: 2007, čl. 8.9
Uložení do paměti splňuje
požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.10

2

Ústředna ve stavu
střežení (sabotážní
poplach)

Uvedení ústředny do
stavu klid
Použit platný PIN
kód

Po zadání platného
kódu se ústředna
uvedla do stavu klidu

Splňuje
Zpracování bylo v souladu
s ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, tab. 7 a čl. 8.4.1
Indikace a hlášení bylo
v souladu s ČSN EN 501311 ed.2:2007, tab. 8, 9 a 10
Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času dle ČSN EN 50131-1
ed.2: 2007, čl. 8.9
Indikace je v souladu s čl.
8.5 pro stupeň zabezpečení
4
Splňuje
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Obnovení původního
stavu střežení
Přístup servisního
technika

Po vstupu do
servisního režimu a
odstranění závady je
systém uveden do
původního stavu

Nulování dle ČSN EN
50131-1 ed.2:2007 čl. 8.3.9,
tab. 6 splňuje stupeň
zabezpečení 4
Splňuje

Poznámka: Odezvu zóny u průmyslových switchů a optopřevodníků METEL lze konfigurovat.
Zkoušku provedl: Moulis
Čl. 11.4.4 Zpracování poruchových signálů nebo zpráv
Předmět zkoušky:
Prokázat způsobilost ústředny plnit požadavky čl. 8.1.4, 8.3.5, 8.4.1, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10 na přijetí,
zpracování, zaznamenání a vyhlášení poruchového signálu nebo zprávy dle požadavků této normy. Zkoušky
musí být provedeny ve stavu střežení i ve stavu klidu ústředny, aby bylo zaručeno, že detekce poruch vyhovuje
všem příslušným požadavkům.
Princip zkoušky:
Prokázat způsobilost ústředny:
1) přijmout a zpracovat poruchový signál nebo zprávu o narušení během doby dané požadavky této
normy, pokud je ústředna ve stavu střežení nebo klidu;
2) poskytnout indikaci(e) a hlášení;
3) správně zaznamenat událost(i) do paměti událostí;
4) vynulovat stavy (restore) v souladu s čl. 8.3.5
Tabulka 16 – Zkouška zpracování poruchových signálů nebo zpráv
Krok

Zkušební podmínky

1

Ústředna ve stavu
střežení

Zkušební postup

Hodnocení

Zpracování bylo v souladu
s ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, tab. 7 a čl. 8.4.1
Indikace a hlášení bylo
v souladu s ČSN EN 501311 ed.2:2007, tab. 8, 9 a 10

Aplikace
poruchového
signálu/zprávy po
dobu 10,1 s
Porucha:
Ztráta napájení 230
V AC
Porucha baterie (SD)
(baterie odpojená) Nízké napětí SD

Kritéria vyhovění /
Výsledek

Identifikace do 10s na
klávesnici

Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času dle ČSN EN 50131-1
ed.2: 2007, čl. 8.9
Uložení do paměti bylo
v souladu s požadavky
ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.10
Splňuje
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stav)
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Uvedení ústředny do
stavu klidu
Použit platný PIN
kód

Po zadání platného
kódu je ústředna
uvedena do stavu
klidu, indikace na
klávesnici
Záznam všech poruch
v paměti událostí

Zpracování splňuje ČSN EN
50131-1 ed.2:2007, tab. 7 a
čl. 8.4.1
Indikace a hlášení je
dle ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, tab. 8, 9 a 10
Hlášení bylo aktivováno
během specifikovaného
času v čl. 8.9 ČSN EN
50131-1 ed.2:2007
Indikace splňuje čl. 8.5

3

Ústředna ve stavu
klidu

Vynulování (restore)

Pomocí platného PIN
kódu je možno vyčistit
paměť poruch a uvést
ústřednu do původního
stavu

Splňuje
Dle čl. 8.3.5

Splňuje pro stupeň
zabezpečení 4

Poznámka: Odezvu zóny u průmyslových switchů a optopřevodníků METEL lze konfigurovat.
Zkoušku provedl: Trkovský
Čl. 11.7.3 Stav střežení
Předmět zkoušky
Pro příslušný stupeň zabezpečení musí být poskytnuta alespoň jedna možnost (volba dle ČSN
EN 50131-1 ed.2:2007, čl. 8.3.7).
V závislosti na poskytnuté volbě byly příslušné části čl. 11.7.4 zkoušeny.
Výsledek:
- vstupu do střeženého prostoru příchodovou / odchodovou trasou bylo zabráněno.
- otevření dveří na příchodové/odchodové trase iniciovalo příchodovou funkci
- stav střežení / klid byl indikován
Závěr: Splňuje požadavky pro stupeň zabezpečení 4.
Zkoušku provedl: Moulis
Čl. 11.7.4 Uvádění do stavu klid
Předmět zkoušky
Ověří se, zda jsou všechny postupy v souladu s požadavky čl. 8.3.4.
Princip zkoušky
Zkouška spočívá v uvádění ústředny do stavu klidu s použitím všech postupů dle dokumentace
výrobce a v ověření, že tyto postupy jsou v souladu s požadavky této normy.
Výsledek zkoušky: Všechny postupy byly v souladu s požadavky čl. 8.3.4.
Zkoušku provedl: Moulis
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Čl. 11.8.2 Ochrana proti sabotáži
Princip zkoušky
Zkouška spočívá v ověření, že kryt ústředny/pomocného ovládacího zařízení splňuje požadavky
sabotážní ochrany při použití zkušebního úderu dle čl. 8.7.1.
Zkušební postup
Na kryty ústředny/pomocného ovládacího zařízení se použije zkušební úder dle metody ČSN EN
50130-5 ed.2 spolu s požadavky dle ČSN EN 60068-2-75:1997 a úrovní přísnosti dle čl. 8.7.1.
Byly aplikovány údery (provozní) o energii úderu 1,0 J, tj. stupeň ochrany IK 06 pro typ B.
Údery byly aplikovány na viditelné plochy krytů, při odpojeném napájení.
Výsledek zkoušky:
Průmyslové switche a optopřevodníky METEL jsou určeny pro montáž do samostatných krytů nebo do krytů
ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň zabezpečení je dán sabotážní ochranou zvoleného krytu.
Viz čl. 20 Úder (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-75:1997), zkouška TA č. 26.
Přístupu k vnitřním komponentům nebylo dosaženo bez viditelného poškození.
Závěr: Splňuje pro stupeň zabezpečení 1 až 4.
Zkoušku provedl: Trkovský
Čl. 11.8.3 Detekce sabotáže – přístup dovnitř krytu
Princip zkoušky: Zkouška spočívá v ověření, že není možné vložit nástroj dovnitř ústředny/pomocného
ovládacího zařízení v jejich normální montážní pozici a překonat funkci sabotážních detekčních obvodů před
generováním sabotážního signálu nebo zprávy (viz. 8.7.2.1). Průmyslové switche a optopřevodníky METEL
jsou určeny pro montáž do samostatných krytů nebo do krytů ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň
zabezpečení je dán sabotážní ochranou zvoleného krytu. Jednotlivé průmyslové switche jsou vybaveny
následujícími vstupy DIGITAL- digitální vstup NC/NO na switchi a ALARM - digitální vstup na switchi přepnutý
v menu "Extension/IN/Alarm" do režimu vyvážené smyčky kompatibilní s EZS. Tyto vstupy lze využít k přenosu
stavu Tamper kontaktu.
Zkušební postup:
1.Průmyslové switche byly nainstalovány dle návodu výrobce, krytí bezpečně uzavřeno.
2.CIE byl v „unset“ režimu.
3.Kryty průmyslových switchů byly otevírány normálním způsobem a při otevírání se provedl pokus zavést
sabotážní nástroj (ocelová tyčka o průměru 1 mm, plochý pásek (5x0,5x>300mm) a ocelový drát s pevností
v tahu 650 – 825 MPa (ø 1x300mm)) do zařízení, aniž by došlo k mechanickému poškození před signalizací
sabotáže.
4. Po úspěšném vložení sabotážního nástroje bylo s ním manipulováno tak, aby bylo vyřazeno zařízení detekce
sabotáže.
5. Pokusy byly omezeny na 5 minut pro každý nástroj.
Výsledky zkoušky:
Otevření krytů normálními prostředky je možné pouze po užití postupu uvedeného výrobcem a došlo vždy k
signalizaci sabotážního signálu.
Detekce sabotáže nebyla vyřazena před generováním sabotážního signálu a před viditelným poškozením.
Přístup k vnitřním součástem převodníků nebylo dosaženo bez viditelného poškození
Závěr: Splňuje pro stupeň zabezpečení 1 až 4.
Zkoušku provedl: Moulis
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Čl. 11.8.4 Detekce sabotáže - demontáž z montážní pozice
Princip zkoušky:
Zkouška spočívá v ověření, že není možné vložit nástroj dovnitř ústředny/pomocného ovládacího
zařízení v jejich normální montážní pozici a překonat funkci sabotážních detekčních obvodů před generováním
sabotážního signálu nebo zprávy (viz čl. 8.7.2.2). Průmyslové switche a optopřevodníky METEL jsou určeny
pro montáž do samostatných krytů nebo do krytů ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň zabezpečení
je dán sabotážní ochranou zvoleného krytu. Jednotlivé průmyslové switche jsou vybaveny následujícími vstupy
DIGITAL- digitální vstup NC/NO na switchi a ALARM - digitální vstup na switchi přepnutý v menu
"Extension/IN/Alarm" do režimu vyvážené smyčky kompatibilní s EZS. Tyto vstupy lze využít k přenosu stavu
Tamper kontaktu.
Výsledek zkoušky:
Při pokusu oddálení vzorku od montážní plochy byl generován sabotážní signál a zpráva.
Závěr:
Splňuje pro stupeň zabezpečení 1 až 4.
Zkoušku provedl: Moulis

Čl. 11.10 Zkoušky časování funkcí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
Předmět zkoušky
Ověří se, zda je ústředna způsobilá vyhovět čl. 8.9 a požadavkům na časování dle ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.8.1.
Princip zkoušky
Zkouška spočívá ve spouštění vyhlašovacích událostí a potvrzení, že události byly uskutečněny během
času specifikovaném dle ČSN EN 50131-1 ed.2:2007, čl. 8.8.1 a 8.8.9.
Při nastaveném režimu střežení, byly spuštěny signály a zprávy a sledováno, zda nedochází ke ztrátě nebo
zpoždění.
Výsledek: Všechny signály byly zaznamenány v limitu 10s.
Zkoušku provedl: Trkovský
Čl. 11.11.1 Monitorování propojení
Předmět zkoušky
Ověří se, zda je ústředna způsobilá vyhovět článku 8.8 a požadavkům na časování dle ČSN EN 501311 ed.2:2007, čl. 8.8.3.
Princip zkoušky
Zkouška spočívá ve vyřazení propojení a monitorování odezvy.
Během zkoušky byla simulována ztráta komunikace na BUS a kontrolován čas, který uplyne do
signalizace ztráty komunikace.
Výsledek: Čas pro signalizaci ztráty komunikace dle ČSN EN 50131-1 ed.2:2007, čl. 8.8.3 Tab.16, pro stupeň
zabezpečení 4 nebyl překročen.
Zkoušku provedl: Trkovský
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Čl. 11.11.2 Zkoušky monitorování periodické komunikace
Předmět zkoušky
Ověří se, zda je ústředna způsobilá vyhovět čl. 8.8 a požadavkům na časování dle ČSN EN 50131-1
ed.2:2007, čl. 8.8.4.1.
Princip zkoušky
Výrobce musí poskytnout prostředky buď k:
a) ověření údajů z dokumentace, že odezva systému splňuje požadavky ČSN EN 50131-1 ed.2:2007,
tab. 17
nebo
b) identifikaci skutečnosti, jak periodická komunikace probíhá, pro potřeby následující zkoušky
Výsledek: Z dokumentace výrobce bylo ověřeno, že časová odezva na ztrátu komunikace nepřekračuje
hodnoty dle požadavků ČSN EN 50131-1 ed.2:2007 tab. 17 pro stupeň zabezpečení 4.
Zkoušku provedl: Trkovský
Čl. 11.13 Značení a dokumentace, Kontrola značení výrobku a průvodní dokumentace, zkouška č. 43
(ČSN EN 50131-1 ed.2, kap. 14 a 15)
Princip zkoušky
Zkouška spočívá v ověření, zda značení ústředny a dokumentace dodaná s ústřednou splňuje
požadavky kapitol 9 a 10.
Výsledek zkoušky:
Značení bylo čitelné, jednoznačné a stálé. Dokumentace vztahující se k PZTS byla stručná, úplná a
jednoznačná. Poskytovala postačující informace pro instalaci, uvedení do provozu a údržbu.
Závěr:
Značení je dostačující a v souladu s požadavky ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 15.
Dokumentace je dostačující a v souladu s požadavky ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 14.
Zkoušku provedl: Moulis
Čl. 11.14 Zkoušky vlivu prostředí a EMC
Zkoušky klimatické odolnosti probíhaly dle ustanovení ČSN EN 50130-5 ed.2:2012 v souladu s tabulkou č. 32
dle ČSN EN 50131-3:2010 pro třídu prostředí II.
Ústředna byla v průběhu provozních zkoušek napájena (včetně zálohové baterie) a monitorována výstupní
zprávy a signály. V průběhu odolnostních zkoušek nebyla ústředna v provozním režimu.
Během zkoušek byly monitorovány sabotážní, poruchové signály a jakékoliv změny funkce.
U smluvně prováděných zkoušek byly provedeny funkční zkoušky před a po expozici, nebyly zaznamenány
žádné odchylky od normálního stavu.
Zkoušky EMC probíhaly dle ustanovení ČSN EN 50130-4 ed.2.
Kap. 8 Suché teplo (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-2), zkouška TA č. 18
Princip: Prokázat schopnost zařízení správně fungovat při vysokých teplotách okolí, které se mohou
krátkodobě vyskytnout v provozním prostředí.
Postup: Před zkouškou byl vzorek uveden do provozního stavu a podroben počátečním měřením dle
výrobkové normy. Dále byl vzorek podroben expozici dle následující tabulky:
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Expozice
Teplota
Trvání

Třída II
(55 ± 2) °C
16 h

Výsledek zkoušky: V průběhu expozice nebyla detekována jakákoliv změna stavu. Po aklimatizaci byla
provedena redukovaná funkční zkouška, která prokázala neměnnost funkcí zkoušeného vzorku včetně
neměnnosti celkové konstrukce.
Závěr: Výsledky zkoušených parametrů odpovídají požadavkům ČSN EN 50 130-5 ed.2, kapitola 8. Splňuje
pro třídu prostředí II.
Zkoušku provedl: Trkovský
Kap. 10 Chlad (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-1 ed.2), zkouška TA č. 19
Princip: Prokázat schopnost zařízení správně fungovat při nízkých teplotách okolí, které se mohou krátkodobě
vyskytnout v provozním prostředí.
Postup: Před zkouškou byl vzorek uveden do provozního stavu a podroben počátečním měřením dle
výrobkové normy. Dále byl vzorek podroben expozici dle následující tabulky:
Expozice
Teplota
Trvání

Třída II
(- 10 ± 2) °C
16 h

Výsledek zkoušky: V průběhu expozice nebyla detekována jakákoliv změna stavu. Po aklimatizaci byla
provedena redukovaná funkční zkouška, která prokázala neměnnost funkcí zkoušeného vzorku včetně
neměnnosti celkové konstrukce.
Závěr: Výsledky zkoušených parametrů odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-5 ed.2, kapitola 10. Splňuje
pro třídu prostředí II.
Zkoušku provedl: Trkovský
Kap. 14 Vlhké teplo cyklické (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-30 ed.2), zkouška TA č.
23
Princip: Prokázat schopnost zařízení správně fungovat při vysoké relativní vlhkosti vzduchu, tam kde se
vyskytuje kondenzace na zařízení
Postup: Před zkouškou byl vzorek uveden do provozního stavu a podroben počátečním měřením dle
výrobkové normy. Dále byl vzorek podroben expozici dle následující tabulky:
Expozice
Horní teplota
Relativní vlhkost
Cykly

Třída II
(40  2) °C
(93  3) %
2

Výsledek zkoušky: V průběhu expozice nebyla detekována jakákoliv změna stavu. Po aklimatizaci byla
provedena redukovaná funkční zkouška, která prokázala neměnnost funkcí zkoušeného vzorku včetně
neměnnosti celkové konstrukce.
Závěr: Výsledky zkoušených parametrů odpovídají požadavkům ČSN EN 50 130-5 ed.2, kapitola 14. Splňuje
pro třídu prostředí II.
Zkoušku provedl: Trkovský
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Kap. 20 Úder (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-75 ed.2), zkouška TA č. 26
Princip: Prokázat odolnost pevného nebo přemístitelného zařízení vůči mechanickým rázům na povrch, které
může utrpět v normálním provozním prostředí a kterému je přiměřené předpokládat, že odolá.
Postup: Před zkouškou byl vzorek uveden do provozního stavu a podroben počátečním měřením dle
výrobkové normy. Následně byl podroben expozici dle následující tabulky:
Expozice
Energie rázu
Počet rázů do bodu
EN 62262 klasifikace

Třída II
(0,5  0,04) J
3 na každý bod
IK04

Výsledek zkoušky: V průběhu expozice nedošlo ke změně stavu zkušeného vzorku. Po expozici byla
provedena redukovaná funkční zkouška, která prokázala neměnnost funkcí zkoušeného vzorku včetně
neměnnosti celkové konstrukce.
Závěr: Výsledky zkoušených parametrů odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-5 ed.2, kapitola 20. Splňuje
pro třídu prostředí II.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 22, Vibrace, sinusové (provozní), ČSN EN 50130-5 ed.2 (ČSN EN 60068-2-6 ed.2),
zkouška TA č. 81*)
Princip zkoušky: Prokázat odolnost zařízení na vibrace v úrovních odpovídajících provoznímu prostředí.
Postup: Před zkouškou byl vzorek uveden do provozního stavu a podroben počátečním měřením dle
výrobkové normy. Následně byl podroben expozici dle následující tabulky.
Zkušební podmínky:
Třída zařízení
Třída prostředí
Kmitočtový rozsah
(Hz)
Zrychlení
(m x s-2)
Počet os
Přeběhová rychlost
(oktáv/min)
Počet příběhových cyklů/ osa/ funkční mód

Pevné, pohyblivé a přenosné
I
II, III & IV
10 až 150
10 až 150
2
5
3
3
1
1
1
1

Výsledek zkoušky: Při zkoušce byl zkoušený vzorek umístěn na vibrační zařízení a vystaven sinusovým
vibracím v rozsahu 10 až 150 Hz ve 3 osách. V průběhu expozice nebyla detekována jakákoliv změna stavu.
Následně byla provedena redukovaná funkční zkouška, která prokázala neměnnost funkcí zkoušeného vzorku
včetně neměnnosti celkové konstrukce.
Závěr: Výsledky zkoušených parametrů odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-5 ed. 2, kap. 22 pro třídu
prostředí II.
Zkoušku provedl: Trkovský
*) Zkouška nad rámec akreditace.
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Zkoušky EMC (provozní), ČSN EN 50130-4 ed.2
Kap. 7 Zkouška funkce při změnách síťového napájecího napětí, ČSN EN 50130-4 ed. 2, zkouška TA
č. 30
Princip zkoušky: Prokázat schopnost EUT pracovat správně v předepsaném rozsahu podmínek síťového
napájecího napětí.
Postup: Zkoušený vzorek (EUT) se připojí na vhodný napájecí zdroj a k monitorovacímu a zatěžujícímu
zařízení. Před vlastní zkouškou se provede u EUT při jmenovitém napájecím napětí funkční test.
Výsledek měření:
Parametr
Napájecí napětí max. (Umax)
Napájecí napětí min. (Umin)

Požadavek normy
Hodnota
Napětí
Unom +10 %
253 V
Unom –15 %
195,5 V

Funkce – ano/ne
ano
ano

Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 7.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 8 Zkouška odolnosti proti krátkodobým poklesům a výpadkům síťového napájecího zdroje,
ČSN EN 50130-4 ed.2 (ČSN EN 61000-4-11 ed.2), zkouška TA č. 27
Princip zkoušky: Prokázat odolnost EUT vůči poklesům a krátkodobému přerušení síťového napájecího
napětí.
Postup: Před vlastní zkouškou se provede u zkoušeného vzorku (EUT) při jmenovitém napájecím napětí
funkční test. EUT se připojí na vhodný napájecí zdroj a k monitorovacímu a zatěžujícímu zařízení. Střídavé
síťové napájecí napětí se sníží ze jmenovité hodnoty na hodnoty uvedené v následující tabulce po uvedená
časová období. Napěťové změny musí nastat v okamžiku průchodu napěťové vlny nulovou hodnotou.
Výsledek měření:
Pokles napětí (%)
Doba poklesu
(počet period, tj. cyklů napěťové vlny)
Počet poklesů pro každou vlnu
Interval mezi poklesy (s)
Funkce - vyhovuje/nevyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)

Požadavek normy
20

30

60

100

250 (5 s)

25 (500 ms)

10 (200 ms)

250 (5 s)

3
≥10
vyhovuje
A

3
≥10
vyhovuje
A

3
≥10
vyhovuje
A

3
≥10
vyhovuje
A

Poznámka: Zkoušeno se zapojenou zálohovou baterií.

Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 8.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 9 Zkouška odolnosti proti elektrostatickým výbojům, ČSN EN 50130-4 ed. 2
(ČSN EN 61000-4-2 ed. 2), zkouška TA č. 28
Princip zkoušky: Prokázat odolnost zkoušeného zařízení (EUT) vůči působení elektrostatických výbojů,
způsobených osobami, které se mohly elektrostaticky nabít a dotknout zařízení nebo jiného zařízení v blízkém
okolí.
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Postup: Při zkoušce se působí elektrostatickými výboji na části EUT, která jsou přístupná obsluze a na vazební
desky ve vzdálenosti 0,1 m od zařízení. Aplikuje se na všechny zvolené, běžně přístupné body 10 výbojů. Na
nevodivé povrchy v napěťových úrovních 2; 4; 8 kV vzdušným výbojem a na vodivé povrchy
v
úrovni 6 kV kontaktním výbojem v obou polaritách výboje. Interval mezi výboji je minimálně 1 s. Během
zkoušky je stav EUT monitorován, po zkoušce se provede funkční zkouška EUT za účelem zjištění jeho
případné změny stavu nebo funkce.
Výsledek měření:
aplikace
napětí
Funkce – ano/ne
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)

Požadavek normy
Kontaktní výboj
± 6 kV
ano
A

± 2 kV
ano
A

Vzdušný výboj
± 4 kV
ano
A

± 8 kV
ano
A

Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 9.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 10 Zkouška odolnosti proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli,
ČSN EN 50130-4 ed.2 (ČSN EN 61000-4-3 ed. 3), zkouška TA č. 80*)
Princip zkoušky: Prokázat odolnost EUT vůči působení elektromagnetických polí.
Postup: Při zkoušce je EUT vystaveno působení elektromagnetického záření pole o intenzitě 10 V/m v rozsahu
od 80 MHz do 2,7 GHz. NA EUT působí signály se sinusovou amplitudovou modulací. Zařízení, která monitorují
signály vnějšího prostředí jsou vystaveny také pulzní modulaci.
Výsledek zkoušky: V průběhu zkoušky nedošlo k selhání funkce zařízení.
Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 10.
Zkoušku provedl: Trkovský
*) Zkouška nad rámec akreditace.
Kap. 11 Zkouška odolnosti proti rušení indukovaného elektromagnetickými poli,
ČSN EN 50130-4 ed. 2 (ČSN EN 61000-4-6 ed. 4), zkouška TA č. 34
Princip zkoušky: Prokázat odolnost EUT proti působení rušení indukovaného vysokofrekvenčními
elektromagnetickými poli do polí vedení (například přenosnými radiovými vysílači, radiotelefony apod).
Postup: Zkouška spočívá v injektování rádiového rušení v rozsahu 150 kHz až 100 MHz do
vstupních/výstupních portů EUT. Na zařízení působí signály se sinusovou amplitudovou modulací (80 %,
1 kHz). EUT se připojí na vhodný napájecí zdroj a k monitorovacímu a zatěžujícímu zařízení. Před zkouškou
se provede u EUT při jmenovitém napájecím napětí funkční test.
Rušivý signál se aplikuje do síťového přívodu, do ostatních napájecích a signálních vedení (pomocí induktivní
kleštiny).
Výsledek zkoušky:
Funkce při injektáži rušení do síťového přívodu, datových a nn vedení:
Požadavek normy
Kmitočet:
150 kHz – 100 MHz
Napěťová úroveň:
10 V
Modulace:
amplitudová
Sledování stavu
beze změny
Funkční zkouška
vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A
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Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 11.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 12 Zkouška odolnosti proti rychlým přechodovým dějům, ČSN EN 50130-4 ed. 2
(ČSN EN 61000-4-4 ed. 3), zkouška TA č. 29
Princip zkoušky: Prokázat odolnost EUT vůči působení přechodových dějů, které mohou vytvářet relé, stykače
atd. spínající induktivní zátěže, a které se mohou indukovat do signálních a datových obvodů.
Postup: Při zkoušce jsou přiváděny rychlé přechodové impulzy na napájecí a/nebo signální vstupy a výstupy
EUT. EUT se připojí na vhodný napájecí zdroj a k monitorovacímu a zatěžujícímu zařízení. Před zkouškou se
provede u EUT při jmenovitém napájecím napětí funkční test.
Do síťového přívodu se aplikuje rušivý signál o amplitudě 2 kV, kladné a záporné polarity po dobu 1 minuty.
Do ostatních napájecích a signálních vedení, se aplikují impulzy o amplitudě 1 kV obojí polarity po dobu jedné
minuty metodou kapacitního klešťového injektování.
Výsledek zkoušky:
Funkce při injektáži rušení do síťového přívodu :
Požadavek normy
Amplituda:
+2 kV
Sledování stavu
beze změny
Funkční zkouška po 1 min.
vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A

-2 kV
beze změny
vyhovuje
A

Funkce při injektáži rušení do datových a nn vedení:
Požadavek normy
Amplituda:
+1 kV
Sledování stavu
beze změny
Funkční zkouška po 1 min.
vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A

-1 kV
beze změny
vyhovuje
A

Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 12.
Zkoušku provedl: Moulis
Kap. 13 Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům, ČSN EN 50130-4 ed. 2 (ČSN EN 61000-4-5 ed. 3),
zkouška TA č. 31
Princip zkoušky: Prokázat odolnost EUT vůči působení relativně pomalých impulsů vysoké energie, které se
mohou indukovat do napájecích a signálních kabelů z úderu blesku v blízkém okolí nebo od spínání
v distribučním systému nebo síti nízkého napětí.
Postup: Při zkoušce jsou do vedení střídavých síťových napájecích vedení injektovány pomalé
vysokoenergetické napěťové rázy v obou vazebních módech vedení-vedení a vedení-zem a do ostatních
napájecích a signálních vedení ve vazebním módu vedení-zem.
Výsledek zkoušky:
Funkce při injektáži 20 rázů rušení do síťového přívodu v módu vedení-vedení :
Požadavek normy
Amplituda:
+0,5 kV
-0,5 kV
+1 kV
Sledování stavu
beze změny
beze změny
beze změny
Funkční zkouška
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A
A
A

-1 kV
beze změny
vyhovuje
A
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Funkce při injektáži 20 rázů rušení do síťového přívodu v módu vedení-zem přes sériový rezistor 10 Ω ):
Požadavek normy
Amplituda:
+0,5 kV
-0,5 kV
+1 kV
-1 kV
+2 kV
-2 kV
beze
beze
beze
beze
beze
beze
Sledování stavu
změny
změny
změny
změny
změny
změny
Funkční zkouška
vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A
A
A
A
A
A
Funkce při injektáži 5 rázů rušení do ostatních napájecích/signálních vedení v módu vedení-zem přes sériový
rezistor 40 Ω :
Požadavek normy
Amplituda:
+0,5 kV
-0,5 kV
+1 kV
-1 kV
Sledování stavu
beze změny
beze změny beze změny
beze změny
Funkční zkouška
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
Klasifikace zkoušky (A,B,C,D)
A
A
A
A
Závěr: Výsledky odpovídají požadavkům ČSN EN 50130-4 ed.2, kap. 13.
Zkoušku provedl: Moulis
Zkoušky EMC (provozní), ČSN EN 55032 ed.2
Kap. 6 Měření rušivého napětí na síťových a telekomunikačních vstupech /výstupech, ČSN EN 55032
ed. 2, tab. A.10, A.12, A.13kap. 6, zkouška TA č. 32
Princip zkoušky: Prokázat, že rušivý signál, který zkoušený vzorek (EUT) přenáší prostřednictvím síťového
přívodu do rozvodné sítě v rozsahu kmitočtů od 0,15 do 30 MHz nepřesahuje meze třídy B - pro informační
techniku.
Postup: Zkoušené zařízení (EUT) musí vyhovět mezím rušení uvedeným v níže uvedené tabulce. Je-li
vyhověno mezi pro střední hodnotu při měření přijímačem s kvazivrcholovým detektorem, považuje se EUT za
vyhovující oběma mezím a měření s přijímačem s detektorem střední hodnoty není nutné.
1) Kompatibilita s ústřednami PZTS Galaxy
Meze pro rušení šířené vedením na síťových svorkách – zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah
(MHz)
0,15 až 0,50
0,50 až 5
5 až 30

Meze (dB(µV))
Kvazivrcholové
Střední
66 až 56
56 až 46
56
46
60
50

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhraní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V pásmu 0,15 MHz až 0,50 MHz klesá mez lineárně s logaritmem kmitočtu.

Frekvenční rozsah:
Přívodní linka:
Detektor:
Teplota: 23° C

150 kHz až 30 MHz
Fáze (L1), Neutral (N)
Quasi Peak, Average
Vlhkost: 31 %
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1) Kompatibilita s ústřednami PZTS Galaxy
Meze pro rušení šířené vedením na síťových svorkách – zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah
(MHz)
0,15 až 0,50
0,50 až 5
5 až 30

Meze (dB(µV))
Kvazivrcholové
Střední
66 až 56
56 až 46
56
46
60
50

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhraní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V pásmu 0,15 MHz až 0,50 MHz klesá mez lineárně s logaritmem kmitočtu.

Frekvenční rozsah:
Přívodní linka:
Detektor:
Teplota: 23° C

150 kHz až 30 MHz
Fáze (L1), Neutral (N)
Quasi Peak, Average
Vlhkost: 31 %
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3) Kompatibilita s ústřednami PZTS ASSET
Meze pro rušení šířené vedením na síťových svorkách – zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah
(MHz)
0,15 až 0,50
0,50 až 5
5 až 30

Meze (dB(µV))
Kvazivrcholové
Střední
66 až 56
56 až 46
56
46
60
50

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhraní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V pásmu 0,15 MHz až 0,50 MHz klesá mez lineárně s logaritmem kmitočtu.

Frekvenční rozsah:
Přívodní linka:
Detektor:
Teplota: 23° C

150 kHz až 30 MHz
Fáze (L1)
Quasi Peak, Average
Vlhkost: 30 %
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Výsledek zkoušky: Rušivé napětí na síťovém přívodu zdroje nepřesáhlo dlouhodobě hodnoty dle
ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6 , limity B.
Zkoušku provedl: Moulis
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Kap. 6 Měření rušivého pole, ČSN EN 55032 ed. 2, kap. 6 tab. A.4, A.5, zkouška TA č. 33
Princip zkoušky: Prokázat, že rušivý signál, který zkoušený vzorek (EUT) vyzařuje do volného prostoru.
Měření se provádí v rozsahu kmitočtů od 30 do 1000 MHz nepřesahuje meze třídy B - pro informační techniku.
Postup: Zkoušené zařízení (EUT) musí vyhovět mezím rušení uvedeným v níže uvedené tabulce. Měření se
provádí přijímačem s kvazivrcholovým detektorem, pro zkrácení doby měření lze použít detektor vrcholové
hodnoty. V případě rozporu má přednost měření provedené přijímačem s kvazivrcholovým detektorem.
1) Kompatibilita s ústřednami PZTS Galaxy
Meze rušení šířeného zařízením pro zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah (MHz)
30 až 230
230 až 1000

Kvazivrcholové meze (dB(µV/m))
30
37

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhranní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V případě výskytu rušení se mohou vyžadovat i další opatření.

Frekvenční rozsah:
Detektor:
Teplota: 23° C

30 MHz až 200 MHz, 200 MHz až 1000 MHz
Kvazivrcholový
Vlhkost: 31 %

Číslo protokolu: 2021 9923
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2) Kompatibilita s ústřednami PZTS MB Secure
Meze rušení šířeného zařízením pro zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah (MHz)
30 až 230
230 až 1000

Kvazivrcholové meze (dB(µV/m))
30
37

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhranní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V případě výskytu rušení se mohou vyžadovat i další opatření.

Frekvenční rozsah:
Detektor:
Teplota: 22° C

30 MHz až 200 MHz, 200 MHz až 1000 MHz
Kvazivrcholový
Vlhkost: 33 %

Číslo protokolu: 2021 9923
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3) Kompatibilita s ústřednami PZTS ASSET
Meze rušení šířeného zařízením pro zařízení třídy B ITE
Kmitočtový rozsah (MHz)
30 až 230
230 až 1000

Kvazivrcholové meze (dB(µV/m))
30
37

Poznámka 1 – Pro kmitočty rozhranní pásem platí nižší meze.
Poznámka 2 – V případě výskytu rušení se mohou vyžadovat i další opatření.

Frekvenční rozsah:
Detektor:
Teplota: 23° C

30 MHz až 200 MHz, 200 MHz až 1000 MHz
Kvazivrcholový
Vlhkost: 30 %

Číslo protokolu: 2021 9923
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Výsledek zkoušky: Rušivé napětí vyzářené zařízením do prostoru nepřesáhlo dlouhodobě hodnoty dle
ČSN EN 55032 ed. 2 kat.B.
Zkoušku provedl: Moulis
Kopie protokolu je uložena v archivu zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA spol. s r.o.
*) Takto označené zkoušky jsou mimo rámec akreditace, udělené dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Prohlášení:
Odstavec „Závěr“ je chápán jako výrok o shodě.
Rozhodovací proces pro výrok o shodě nebere v úvahu nejistoty měření při limitním výsledku.
Místo provedení zkoušek je v sídle ZL: Popovova 1788/10, Praha 4 - Modřany, 143 00 není-li uvedeno jinak.
Výsledky zkoušek se vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.
Protokol nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukován jinak, než celý.
Datum vydání protokolu: 17.5.2021
Kontroloval a schválil:
Vedoucí ZL Zbyněk Görner

-------------------------------------------------------------- konec protokolu ------------------------------------------------------------

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1a

Zkušební sestava pro ověření kompatibility s ústřednou GalaxyGD-48 po IP vrstvě (obr. vlevo) a po
optice (obr. vpravo)

Zkušební sestava pro ověření kompatibility s ústřednou MB Secure 5000 po IP vrstvě (obr. vlevo) a po
optice (obr. vpravo)

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1b

Zkušební sestava pro ověření kompatibility s ústřednou ASSET 801Z po IP vrstvě

Zkušební sestava pro ověření kompatibility s ústřednou ASSET 801Z po optice

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1c

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1d

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1e

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.3.0.F-BOX

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.3.0.F-BOX

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1f

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1g

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP

Průmyslový switch pro kruhovou topologii 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1h

Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt RDW-S-4C-BOX

Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt RDW-S-4C-BOX

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1ch

Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt TDW-S-4C-BOX

Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt TDW-S-4C-BOX

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1i

Optický převodník PZTS sběrnic RDW-S-PDS-BOX/12

Optický převodník PZTS sběrnic RDW-S-PDS-BOX/12

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1j

Optický převodník PZTS sběrnic TDW-S-PDS-BOX/12

Optický převodník PZTS sběrnic TDW-S-PDS-BOX/12

Číslo protokolu: 2021 9923
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Příloha č.: 1k

Dvoukanálový převodník RS485/BUS-2 na LAN miniLAN-4B2

Dvoukanálový převodník RS485/BUS-2 na LAN miniLAN-4B2

TESTALARM Praha, s.r.o.
Zkušebna EZS (PS)

Kontrolní list

Příloha č.:

Ústředna EZS

Identifikace
zkoušeného výrobku:

Typ:

Průmyslový managed switch LAN-RING 1)
Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt 2)
Optický převodník PZTS sběrnic 3)
Dvoukanálový převodník RS485/BUS-2 na LAN 4)
1)
2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP; 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE; 2G-2S.3.0.F-BOX;
2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP; 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP
2)
RDW-S-4C-BOX; TDW-S-4C-BOX
3)
TDW-S-PDS-BOX/12; RDW-S-PDS-BOX/12
4)
miniLAN-4B2

Výrobce:

METEL s.r.o.

Zadavatel:

METEL s.r.o.
Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice

Protokol o zkoušce:

2021 9923

Stupeň zabezpečení:
Třída prostředí:

Stát: ČR

Průmyslové switche a optopřevodníky lze použít v ústřednách
PZTS, se kterými mají prokázanou kompatibilitu a to až do stupně
zabezpečení 4 – vysoké riziko.
II

Hodnocení ACO:
Požadavky pro všechny stupně zabezpečení
Dle: ČSN EN 50131-1 ed.2; ČSN EN 50131-3; ČSN EN 50131-6 ed.2
Požadavek

Předpis/čl./kap./tab.

Montážní návod, značení výrobku
a uživatelské podmínky

Hodnocení

ČSN EN 50131-3

kap. 9,10
11.1.6.1, 11.13

Splňuje
Zkouška č. 43

Prokázání nezávislých povinných funkcí ČSN EN 50131-3
na jiných detekčních událostech

11.3, 11.4.1 až
11.4.7

Splňuje
Zkouška č. 1

Údaje pro časování detekce

ČSN EN 50131-3

tab. B1

400 ms

ČSN EN 50131-3

8.9

Splňuje
viz. čl. 11.4.1.

Tíseň

400 ms

ČSN EN 50131-3

8.9

Splňuje
viz. čl. 11.4.2.

Sabotáž

400 ms

ČSN EN 50131-3

8.9

Splňuje
viz. čl. 11.4.3.

Porucha

10 s

ČSN EN 50131-3

8.9

Splňuje
viz. čl. 11.4.4.

Vyhodnocení
časování

10 s

ČSN EN 50131-3

8.9

Splňuje
viz. čl. 11.4.4.

Signál

Trvání

Narušení

(pokračování)
Indikace

ČSN EN 50131-3

Maximální zatížení napájecího zdroje

ČSN EN 50131-6 ed.2 kap.7.3

---

Stabilita výst. napětí - postupná změna zátěže

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.15.5, 7.4

---

Stabilita výst. napětí - skoková změna zátěže

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.15.6, 7.5

---

Signal. - výpadek vnějšího napájecího zdroje
(EPS)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.1, 7.6

---

Signalizace – nízké napětí akumulátoru –
baterie (SD)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.2, 7.7

---

Signalizace – porucha akumulátoru (SD) *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.3, 7.8

---

Signalizace – nízké výstupní napětí *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.4, 7.9

---

kap. 8, tab. 6

---

Signalizace – porucha napájecí jednotky (PU) *) ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.5, 7.10

---

Signalizace – porucha PU-nabíjení
akumulátoru *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 7.11

---

Dálkově řízený test *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.2.6, 7.12

---

Nabíjení akumulátoru (SD)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.3, 4.4, 7.13

---

Přepěťová ochrana *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.5, 7.14

---

Zkrat

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.6, 7.15

---

Přetížení

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.7, 4.10, 7.16

---

Ochrana proti hlubokému vybití *)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.8, 7.17

---

Automatické přepnutí na záložní napájecí zdroj
(APS)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.9, 7.18

---

Ochrana proti sabotáži **)

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.11, 7.19

---

Ochrana proti sabotáži – přístup dovnitř krytu

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.11, 7.20

---

Detekce sabotáže – odejmuti z montážního
úchytu

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.11, 7.21

---

Detekce sabotáže – vniknutí dovnitř krytu

ČSN EN 50131-6 ed.2 4.11, 7.22

---

* - Zkoušku vyžadovat, pokud lze aplikovat a s ohledem na stupeň zabezpečení
** - Zkoušky ochrany sabotáže provést, pokud není zdroj umístěn v krytu ústředny

Indikace stavů na ústředně
Dle: ČSN EN 50131-3, čl. 8.5, 8.6, tab. 6; ČSN EN 50131-1 ed.2, tab. 8,9 - výběr
St. zabezpečení
Požadavek

1

2

3

Hodnocení

4

střežení

klid

střežení

klid

střežení

klid

střežení

klid

P

NA

P

NA

P

NA

P

NA

---

P

NA

P

NA

NP

NA

NP

NA

---

Ukončení
nastavování
střežení
Stav střežení
P - Povinné
NP - nepovoleno
NA - Neaplikovatelné

Detekce sabotáže
Dle: ČSN EN 50131-3, čl. 8.7.2, tab. 8, 9 a 10 - výběr
St. zabezpečení

Požadavek pro stupeň zabezpečení
Přístup dovnitř krytu a
Nástroj – ocelová tyčka o průměru (mm)
Demontáž z úchytu
Max. vzdálenost před detekcí sabotáže (mm)
Demontáž z úchytu (bezdrátové)
Max. vzdálenost před detekcí sabotáže (mm)
Proniknutí krytem b

1
P
2,5
V
10
V
10
V

2
P
2,5
V
10
P
10
V

3
P
1
P
5
P
5
V

4
P
1
P
5
P
5
P

Hodnocení
Splňuje SZ 1 až 4 #
viz. čl. 11.8.3.
Splňuje SZ1 až 4 #
viz. čl. 11.8.4.
-----

P - Povinné
* - Platí pro bezdrátovou ústřednu a bezdrátové ovládací zařízení
a - neaplikováno pro zařízení typu A
b - při umístění vně zabezpečených prostorů

# - Průmyslové switche a optopřevodníky METEL jsou určeny pro montáž do samostatných
krytů nebo do krytů ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň zabezpečení je dán
sabotážní ochranou zvoleného krytu.

Rozlišení poruch
Dle: ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 8.1.4, tab. 1 – výběr, ČSN EN 50131-3, čl. 8.1.4, tab. 1 - výběr
Požadavek pro stupeň zabezpečení

St. zabezpečení

Hodnocení

1

2

3

4

Tísňové prostředky

P

P

P

P

Základní napájecí zdroj

P

P

P

P

Náhradní napájecí zdroj

P

P

P

P

---

Poplachový(é) přenosový(é) systém(y) c

P

P

P

P

---

Požadovaná výměna baterie

a

P

P

P

P

---

Porucha napájecího výstupu b

V

V

P

P

Monitorovací funkce

V

V

P

P

P - Povinné
* - Platí dle ČSN EN 50131-6
a - pouze u napájecích zdrojů typu C
b - dle ČSN EN 50131-6, čl. 4.2.5
c - má-li PZTS více než jeden přenosový systém, musí být rozpoznána porucha každého z nich

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.4.2.
---

--Splňuje SZ4
viz. čl. 11.11.1.

Detekce opakovaných neplatných pokusů o udělení oprávnění
Dle: ČSN EN 50131-3, čl. 8.3.2.4, tab. 4 - výběr
St. zabezpečení

Požadavek pro stupeň zabezpečení

1
V
10
V
21

2
V*
10
V*
21

3
P
10
V
21

4
P
3
P
7

Zablokování vstupního uživatelského rozhraní
Max. počet pokusů před prvním zablokováním
Sabotážní signál nebo zpráva
Max. počet pokusů před aktivací sabotáže
P – Povinné, V - Volitelné
* - Pro stupeň zabezpečení 2 musí být splněn alespoň jeden z těchto dvou požadavků

Hodnocení
-----

Ochrana proti sabotáži
Dle: ČSN EN 50131-3, čl. 8.7.1, tab. 7 - výběr
St. zabezpečení

Požadavek pro stupeň zabezpečení
(pro umístění uvnitř zabezpečeného prostoru)

1

2

3

4

Stupeň ochrany (IK kód)

04

06

06

06

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.8.2.

Energie úderem (J)

0,5

1

1

1

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.8.2.

Hodnocení

Záznam událostí - kapacita paměti
Dle: ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 8.10, tab. 21; ČSN EN 50131-3, čl. 8.10
St. zabezpečení

Požadavek pro stupeň zabezpečení

1

2

3

4

Kapacita paměti - minimální počet událostí

V

250

500

1000

Minimální trvanlivost paměti po výpadku
napájení

V

30
dní

30
dní

30
dní

Hodnocení
-----

Způsob monitorování propojení
Dle: ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 8.7.3, 8.8, 8.9; tab. 14 až 20 – výběr; ČSN EN 50131-3, čl. 8.7, 8.8 a
8.9
Požadavek pro stupeň zabezpečení

St. zabezpečení

Hodnocení

1

2

3

4

P
400 ms

P
400 ms

P
400 ms

P
400 ms

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.4.1 - 4.

Monitorování záměny komponentů PZTS
(časování)

V
V

V
V

V
100a s

P
10 s

---.

Maximální přípustné trvání nedostupnosti
propojení

100 s

100 s

100 s

10 s

Stav střežení
(časování ČSN EN 50131-3, čl. 8.9)

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.11.2.

Max. přípustný interval ověřování
Monitorování propojení

240 min

120 min

S nebo Po S nebo Po

100 s
S

Splňuje SZ4
viz. čl. 11.11.1.

10 s
S

P – Povinné
V – Volitelné
S – Signál nebo zpráva sabotáž
Po – signál nebo zpráva porucha
a – Je-li detekce záměny obsažena ve stupni PZTS

Vlivy okolního prostředí
Dle: ČSN EN 50130-4 ed.2; ČSN EN 50130-5 ed.2; ČSN EN 55 022 ed.3
Typ zkoušky vlivu prostředí,
Třída prostředí
čl.
odolnosti proti rušení
I
II III IV
a měření vyzařovaného (vedeného) rušení
Suché teplo (provozní)

Vlhké teplo, konstantní (provozní)
Vlhké teplo, cyklické (provozní)
Vnik vody (provozní)
Vnik vody (provozní)

ČSN EN 50130-5 ed.2

Chlad (provozní)

Hodnocení

8

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 32

10

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 33

12

•

--■

14

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 62

•

---

•

16 (IPX-2)
16 (IPX-4)
20

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 65

22

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. *81

Změny síťového napájecího napětí

7

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 38

Poklesy a krátkodobá přerušení síťového
napájecího napětí

8

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 35

9

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 36

10

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. *80

11

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. *80

Rychlé přechodové děje

12

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 37

Rázový impuls

13

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 39

Úder (provozní)

Elektrostatický výboj
Rušení vysokofrekvenčním
elektromagnetickým polem
Rušení indukované
elektromagnetickými poli

ČSN EN 50130-4 ed.2

Vibrace, sinusové (provozní)

Emise vedením

ČSN EN 55032 ed.2, třída B, kap. 6,
tab. A.10, A.12, A.13

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 40

Vyzařované rušení

ČSN EN 55032 ed.2, třída B, kap. 6,
tab. A.4, A.5

•

■

•

•

Splňuje TP II
Zkouška č. 41

• - zkouška musí být provedena

Sestava zkoušeného výrobku:
CIE:
Typ
1)

2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP

2)

2G-2S.0.3.F-BOX-PoE

3)

2G-2S.3.0.F-BOX

4)

2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP

5)

2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP

Název
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x FE PoE++
(80W) port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x Dl s podporou vyvážených
smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x
RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB
port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové
ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP
eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog,,
VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí II, výr. č.:
20210201014879, výrobce METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x FE PoE
port, 2x Dl s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné
NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS
modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management,
redundantní vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT
MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízeni
kamer), 8x lPWatchdog, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída
prostředí II, výr. č.: 20210216009598, výrobce METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x GE port,
2x Dl s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC
RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP
server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní
vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT:
SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízeni kamer), 8x
lPWatchdog, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí
II, výr. č.: 20200811028748, výrobce METEL
Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 2x GE port,
4x FE PoE port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x Dl s podporou
vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 1x
RS485 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB
port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové
ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP
eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízeni kamer), 8x lPWatchdog,
VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, třída prostředí II, výr. č.:
20210225018689, výrobce METEL
Průmyslový switch, 2x COMBO port (SFP/RJ45), 8x Fast Ethernet
port s PoE 25W/ 2 porty až 60W, podpora vizualizačního softwaru,
Event management s podporou: ovládání kamer přes HTTP/ONVlF,
vyvážené smyčky, digitální vstupy, MIOS moduly a čidla, E-mail, lP
Watchdogy, ETH eventy. TCP eventy, přepěťové ochrany FE portů
1000A, 2 vstupy napájení, podpora kruhové topologie LAN-RlNG.v1
a v2, podpora VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP,
RSTP-M, instalace na rovný podklad / na DIN35 / do 10´´ stojanu, 12
VDC/24 VDC/48 VDC/12 VAC/ 24 VAC/ 56 VAC, třída prostředí II,
výr. č.: 20210308012354, výrobce METEL

6)

RDW-S-4C-BOX

7)

TDW-S-4C-BOX

8)

RDW-S-PDS-BOX/12

9)

TDW-S-PDS-BOX/12

10)

miniLAN-482

Není předmětem zkoušky:
SDR-120-12

Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo
1xRS422, 1x obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci
přerušení optického vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku
napájení,
instalace
na
rovný
podklad,
12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC, optický konektor
SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210115024, výrobce METEL
Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo
1xRS422, 1x obousměrný kontakt a 1x relé LOCK pro detekci
přerušení optického vlákna, výpadku protějšího zařízení a výpadku
napájení,
instalace
na
rovný
podklad
nebo
DIN35,
12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC, optický konektor
SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210324029, výrobce METEL
MM/SM univerzální optický převodník systémových sběrnic, 1x
SC/PC optický konektor (CWDM), 2x data BUS, 1x relé LOCK
NO/NC, Přepěťová ochrana, Digitální modulace, instalace na rovný
podklad nebo DIN35, 12VDC, optický konektor SC/PC, třída prostředí
II, výr. č.: 20210204031, výrobce METEL
MM/SM univerzální optický převodník systémových sběrnic, 1x
SC/PC optický konektor (CWDM), 2x data BUS, Přepěťová ochrana,
Digitální modulace, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC,
optický konektor SC/PC, třída prostředí II, výr. č.: 20210316020,
výrobce METEL
Dvoukanálové převodníky RS485/BUS-2 na LAN. 1x ethernet port, 2x
sběrnice RS485/BUS-2, Modbus RTU/TCP, TCP-server/TCP-klient,
Rychlost převodu LAN/RS port od 3ms, 600W přepěťová ochrana
všech portů, Šifrovaný SNMPv3 management,instalace na rovný
podklad nebo DIN35, 12VDC, třída prostředí II, výr. č.:
20210205044965, výrobce METEL

Jednofázový spínaný zdroj pro montáž na lištu v kovovém pouzdře
SLIM – pro napájení průmyslových switchů, třída prostředí II, bez
v.č., výrobce Mean Well

1) Kompatibilita s ústřednami PZTS Galaxy
CIE:
Ústředna PZTS, 48 zón, bez v.č., výrobce Honeywell Security
C048-D-E4 (GalaxyGD-48)
Akumulátor
ACE:
CP050
MK7 (CP037)
Další komponenty:
C072
C080
E080-10

12V/1,3Ah

LCD klávesnice bez dvířek, bez v.č., výrobce Honeywell Security
LCD klávesnice, bez v. č., výrobce Honeywell Security

Galaxy RIO (Remote Input/Output), bez v.č., Honeywell Security
Řídící modul přístupového systému v plastovém krytu pro jedny
nebo dvoje dveře, bez v.č., Honeywell Security
Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu v provedení
plošného spoje, bez v.č., Honeywell Security

2) Kompatibilita s ústřednami PZTS MB-SECURE
CIE:
Ústředna PZTS, až 4096 zón, bez v.č., výrobce Honeywell Security
MB5000 (N013860)
Akumulátor
ACE:
N013003

Další komponenty:
N013930
N010130.10

12V/1,3Ah

Grafická klávesnice TouchCenter, bez v.č., výrobce Honeywell
Security

IB2 modul sběrnic, bez v.č., Honeywell Security
BUS-2/BUS-1 4DG/2O modul, bez v.č., Honeywell Security

3) Kompatibilita s ústřednami PZTS ASSET
CIE:
Ústředna PZTS a ACS, možnost připojení až 360 modulů = 2880
ASSET 801Z
vstupů, bez v.č., výrobce Traqde FIDES
Akumulátor

ACE:
KMU-4

12V/1,3Ah

Ovládací klávesnice, bez v.č., výrobce Trade FIDES

Další komponenty:
ASSET 16.20

Univerzální modul, slouží pro připojení různých typů smyčkových
detektorů a 2 čteček do systému Asset, bez v.č., výrobce Trade
FIDES

Poznámka:
Průmyslové switche a optopřevodníky METEL jsou určeny pro montáž do samostatných krytů nebo do
krytů ústředen PZTS se sabotážní ochranou. Stupeň zabezpečení je dán sabotážní ochranou zvoleného
krytu.

Celkové hodnocení:
Zařízení splňuje požadavky dle uvedených norem a předpisů v rozsahu požadovaném
Certifikačním postupem NBÚ.
Průmyslové switche a optopřevodníky lze použít v ústřednách PZTS, se kterými mají
prokázanou kompatibilitu a to až do stupně zabezpečení 4 – vysoké riziko.
Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí II. dle ČSN EN 50131-1 ed.2.
Razítko a podpis:

Datum:
17.5.2021

Tento dokument je vystaven nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC
17025.

OSVĚDČENÍ

Č.j.: TAP-17/2021

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU
(nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)
Držitel:
IČ:
Název zařízení:

METEL s.r.o.
Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice
25974289
Průmyslový managed switch LAN-RING 1)
Digitální optopřevodník 2x RS485 + 1x duplex kontakt 2)
Optický převodník PZTS sběrnic 3)
Dvoukanálový převodník RS485/BUS-2 na LAN 4)
výrobce:

Typové označení:
1)

2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP; 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE;
2G-2S.3.0.F-BOX; 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP;
2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP
2)
RDW-S-4C-BOX; TDW-S-4C-BOX
3)
TDW-S-PDS-BOX/12; RDW-S-PDS-BOX/12
4)
miniLAN-4B2
Čís. protokolu:

METEL s.r.o.

ze dne:

2021 9923

17.5.2021

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,
že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací
apod.) v rozsahu předpisu NBÚ.

ČSN EN 50131-1 ed.2

ČSN EN 50130-5 ed.2

vyhovuje

ČSN EN 50131-3

ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 55032 ed.2

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

-

Stupeň:

Riziko:

-

Podmínky používání:

Průmyslové switche a optopřevodníky lze použít v ústřednách PZTS, se kterými mají
prokázanou kompatibilitu a to až do stupně zabezpečení 4 – vysoké riziko.
Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí II dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.2.
Platnost osvědčení:
od

17.5.2021

do

16.5.2024

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře
TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum:

17.5.2021

Razítko a podpis:

Podmínky pro používání osvědčení
1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení PZTS. U zařízení
kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními
prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení
podle obecně závazných předpisů.
2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení PZTS, jejichž distribuci provádí
v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám,
uvedeným v tomto osvědčení.
3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry
posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží
stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím
odstavci.
5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být
reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním
otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být
proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

Místo pro razítko držitele osvědčení:

CERTIFICATE

Ref.No.: TAP-17/2021

ABOUT CLASSIFICATION OF I&HAS COMPONENTS
(beyond accreditation of testing laboratory according to EN ISO/IEC 17025:2018)
Holder:
METEL s.r.o.
Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice
ID. No.:
25974289
Industrial switch for Ring Topology 1)
Industrial digital optoconverter - bus 2x RS485 or 1x RS422 2)
Optical converter of I&HAS buses 3)
Two-channel RS485/BUS-2 to LAN Converters 4)

Product name:

Type:

Manufacturer:

1)

2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-PP; 2G-2S.0.3.F-BOX-PoE;
2G-2S.3.0.F-BOX; 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP;
2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP
2)
RDW-S-4C-BOX; TDW-S-4C-BOX
3)
TDW-S-PDS-BOX/12; RDW-S-PDS-BOX/12
4)
miniLAN-4B2
Test report No.:

METEL s.r.o.

Issue date:

2021 9923

17.5.2021

Pursuant to result of tests performed in accredited testing laboratory No.1172 TESTALARM Praha was mentioned equipment advised and

verified,
that according to relevant articles of EN 50131-1 and according to mentioned to prescription NBÚ
and mentioned standards (technical specifications etc.)

ČSN EN 50131-1 ed.2

ČSN EN 50130-5 ed.2

satisfy

ČSN EN 50131-3

ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 55032 ed.2

to definite requirements for its application in objects following the security grade.
Grade:

---

---

Risk:

Using conditions:

Industrial switches and optoconverters can be used in control panels I&HAS with whom they have proven
compatibility and up to security grade 4 - high risk.
Function of equipment was verified for environmental class II according to ČSN EN 50131-1 ed.2 art. 7.2.
Certificate availability:
from

17.5.2021

till

16.5.2024

Declaration: Against this Certificate is possible to remonstrate till 15 days from the day of deliverance by
testing laboratory TESTALARM PRAHA. Certificate may be reproducing only entire and double sided.

Date: 17.5.2021

Stamp and signature:

The condition for the use of certificate
1) The certificate applies to the electronic part of the I&HAS device. For equipment
combined with other physical design principles or communication means, this
certificate does not replace the obligation to test or approve it under the generally
binding regulations.
2) The holder of the certificate shall be responsible for ensuring that all I&HAS equipment
distributed under the certificate issued conforms to the documentation submitted and
to the conditions specified in that certificate.
3) In the event of a change in design, wiring, etc., affecting the functions or parameters of
the equipment under assessment, the issued certificate does not apply to such modified
equipment.
4) The certificate may be withdrawn by the test laboratory from the holder, provided that
the holder fails to comply with the conditions of use specified or arbitrarily makes the
changes referred to in the previous paragraph.
5) If copies of the certificate are made with the approval of the testing laboratory, the
reproduction shall be performed on both sides and shall bear the original stamp of the
holder of the certificate, as shown on the front page, in the place shown below. Stamp
must be performed in other than black.

Place for dealer stamp:

Place for certificate holder's stamp:

