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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

      Цей стандарт є тотожний переклад EN 50131-2-2:2008 Alarm systems. 

Intrusion and hold-up systems. Part 2-2: Intrusion detectors. Passive infrared 

detectors (Cистеми тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. 

Частина 2-2: Охоронні сповіщувачі. Пасивні інфрачервоні сповіщувачі). 

      Технічний комітет, який несе відповідальність за цей стандарт є ТК 165 

«Індустрія безпеки». 

       Стандарт містить вимоги відповідно до чинного законодавства України. 

       До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

       - вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;           

       - слова «EN 50131-2-2», «цей Європейський стандарт» та «цей документ» 

змінено на «цей стандарт»; 

       - структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Титульна сторінка», 

«Передмова», «Національний вступ», «Зміст» оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

       - замінено познаки одиниць фізичних величин: «mm» – «мм», «s» – «с», 

«h» - «год», «ms-1» - «м/с», «Hz» - «Гц», «V» -  «В», «kPa» - «кПа», «µm» - 

«мкм», «kg» - «кг», «оС/min» - «оС/хв.», «mm» - «мм», «Vs-1» - «В/с», «mV» - 

«мВ», «mT» - «мТл», «kJm-3» - «кДж/м3», «Ω» - «Ом», «W» - «Вт», «lx» - 

«лк». 

        Міжнародні стандарти, на які є посилання в тексті можна замовити в 

Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ». 

        До стандарту долучено національне пояснення, виділене в тексті рамкою 

з перекладом міжнародних стандартів українською. 

        Європейські стандарти на які є посилання в цьому стандарті, 

впроваджено в Україні як національні: 

 

EN 50130-4:1995                            ДСТУ EN 50130-4:2006 Системи тривожної  

                                                         сигналізації. Частина 4. Електромагнітна          

                                                         сумісність. Стандарт на ряд продукції.                       

                                                         Вимоги до тривкості складників систем                

                                                         тривожної  сигналізації про  пожежу,   

                                                         проникнення та суспільну небезпеку            

                                                         (EN 50130- 4:1995, IDT)   

 

EN 50131-1:1997                            ДСТУ EN 50131-1:2006  Системи тривожної  

                                                         сигналізації. Системи охоронної  

                                                         сигналізації  Частина 1. Загальні вимоги                                                      

                                                         (EN 50131-1:1997, IDT)  
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   ВСТУП 

        Цей стандарт поширюється на пасивні інфрачервоні сповіщувачі (надалі 

за текстом, сповіщувач), які використовуються як складники систем 

охоронної сигналізації, що встановлені в будівлях. Він установлює чотири 

класи безпеки та чотири кліматичні класи. 

         Призначенням сповіщувача є виявлення широкого спектру 

інфрачервоного випромінювання, яке випромінюється порушником, 

формування необхідної кількості сигналів або сповіщень для використання 

рештою складників системи охоронної сигналізації. 

         Кількість та сфера застосування цих сигналів або сповіщень  найбільша  

для систем, які мають вищі класи безпеки. 

         Цей стандарт установлює тільки вимоги до сповіщувача та методи 

випробувань. Вимоги до інших типів сповіщувачів установлюються іншими 

стандартами серії  EN 50131-2. 

 

 

Повну версію стандарту можна придбати за посиланням: 

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=52252 
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