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Standardul EN 50849 din Martie 2017

REZUMAT

Înlocuiește EN 60849 din 1998. A fost aprobat de CENELEC din care face parte și ROMANIA
Ultimul termen de implementare la nivel național: 2018-03-03
Ultimul termen în care trebuie retrase standardele naționale care vin în conflict: 2020-03-03
Schimbări tehnice importante:
- Anexa A, măsurarea inteligibilități mesajelor a fost adusă la zi conform EN 60268-16.
- Sistemele de sonorizare pentru evacuarea în caz de incendiu sunt excluse din obiectivul acestui standard.
- Componentele care sunt certificate EN 54-16 și EN 54-24 sunt corespunzătoare pentru a fi utilizate în aplicații
conforme cu acest standard.
CEN/TS 54-32 asigură direcția (orientarea) pentru sistemele de sonorizare care pot fi utilizate pentru evacuare în
cazul unor urgențe.

INTRODUCERE
Standardul este destinat înlocuirii precedentului standard EN 60849.
În baza experienței din ultimii ani, inteligibilitatea se exprimă în STI. Nu se mai utilizează RASTI deoarece nu dă
rezultate suficient de precise.
S-au scos toate cerințele care veneau în conflict cu standardele EN-54-16 și EN-54-24.

1. SCOPUL
Standardul specifică performanțele cerute sistemelor de sonorizare care sunt destinate în principal difuzării de
mesaje pentru protecția vieții, în unul sau mai multe spații, în caz de urgență.
Acest standard nu se aplică sistemelor de sonorizare utilizate pentru evacuarea în caz de incendiu indiferent dacă
sunt sau nu conectate la un sistem de detecție incendiu.

2. CERINŢELE GENERALE ALE SISTEMULUI (Capitolul 4 ORIGINAL)
a) Când apare o alarmă, sistemul va deconecta imediat orice funcție care nu are legatură cu rolul de urgență.
b) În afara cazului de defectare datorită evenimentului de urgență sau reparației de întreținere, sistemul va fi
disponibil în orice moment. În cazul nefuncționării datorită reparațiilor se vor lua măsuri de comunicare
alternative.
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c) Sistemul va fi capabil să difuzeze un prim semnal de atenționare în 3 secunde de la activarea modului de
urgenţă.
d) Sistemul va fi capabil să difuzeze semnale de atenţionare și mesaje vocale la una sau mai multe zone simultan.
Va exista cel puţin un semnal de atenţionare corespunzător alternând cu unul sau mai multe semnale vocale.
e) În orice moment operatorul sistemului va primi prin intermediul sistemului de supraveghere (monitorizare)
indicaţii asupra funcționării corecte sau asupra defectării lanţului critic, defectării unui amplificator sau a unei
linii de difuzoare.
f) Defectarea unui singur amplificator sau circuit de difuzoare va duce la lipsa acoperirii uneia sau mai multor
zone de difuzoare.
g) Un semnal de atenţionare va precede primul mesaj pentru 4-10 secunde. Semnalele și mesajele succesive vor
continua până vor fi schimbate conform procedurii de evacuare sau vor fi oprite manual. Intervalul dintre
mesajele succesive nu va fi mai mare de 30 sec și semnalul de atenţionare va fi difuzat de câte ori perioada de
liniște va depăsi 10 sec.
h) Toate mesajele trebuie să fie clare, scurte şi pe cât posibil planificate. Când se utilizează mesaje preînregistrate
acestea vor fi păstrate în memorie nevolatilă și vor fi continuu supravegheate pentru disponibilitate.
i) Conținutul mesajelor și limba utilizată vor fi cerute sau precizate de client.
j) Sistemul va putea fi divizat în zone de difuzoare dacă aşa o cere procedura de evacuare.
k) În determinarea zonelor de difuzoare se vor aplica criteriile:
1. Inteligibilitatea mesajului într-o zonă nu va fi redusă sub cerințele paragrafului 5.1 de către difuzarea
mesajului într-o altă zonă.
2. Nicio zonă de detecţie a urgenţei nu va conține mai mult de o zonă cu difuzoare. Pentru alte utilizări, o
zonă de difuzoare poate fi subîmpărţită.
l) Va exista o sursă de alimentare cu energie suplimentară (a doua sursă).

2.1. PERSOANA RESPONSABILĂ (4.2 ORIGINAL)
Persoana sau organizaţia care controlează spaţiul va numi o "persoană responsabilă" care va asigura întreținerea
corespunzătoare a sistemului astfel încât acesta să funcționeze conform cerințelor.
Persoana responsabilă trebuie să fie instruită corespunzător și să aibă autoritatea și resursele necesare pentru a
îndeplini sarcinile eficient.
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2.2. PRIORITĂŢI (4.3 ORIGINAL)
2.2.1. CLASIFICAREA PRIORITĂŢILOR (4.3.1 ORIGINAL)
Este necesar să se decidă asupra priorității mesajelor pe baza:
- oricărui răspuns automat programat;
- percepției riscului ocupanților care poate cere preluarea manuală a răspunsului programat.
Evenimentelor li se va da un nivel de prioritate în concordanţă cu gradul urgenţei. Sunt recomandate
următoarele nivele primare, dar mai pot fi adăugate și altele:
a) Evacuarea - situații cu potențial de ameninţare a vieții și care cer evacuarea imediată
b) Alertă - situație periculoasă care cere o atenţionare asupra unei iminente evacuări
c) Fără-urgență - mesaje operaţionale , teste de sistem etc.
Utilizarea acestor nivele în ordine descrescătoare a priorităţii va asigura că alarmele necesare vor fi difuzate mai
întâi în zonele cu risc imediat.

2.2.2. PRIORITĂŢI OPERAŢIONALE (4.3.2 ORIGINAL)
Daca sistemul este capabil să opereze în mod complet automat, va exista o modalitate de control pentru:
- tipul mesajului preînregistrat ce urmează să fie difuzat;
- distribuirea mesajelor în diferite zoneȘ
- difuzarea de instrucţiuni şi informaţii în timp real către ocupanți cu ajutorul microfonului de urgenţă.
Trebuie să existe posibilitatea preluării manuale a oricărei funcţii programate:
a) Pornirea și oprirea mesajelor de alarmare preînregistrate;
b) Selectarea unor mesaje preînregistrate de alarmare potrivite;
c) Conectarea sau deconectarea unor zone de difuzoare;
d) Difuzarea mesajelor live cu ajutorul microfonului de urgență (daca există).
NOTĂ: Aceste comenzi manuale pot face parte dintr-un panou de comandă de urgenţă.
Microfonul de urgenţă va avea cea mai mare proritate în accesarea sistemului.
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2.3. CERINŢE DE SECURITATE (4.4 ORIGINAL)
Se vor aplica cerințele de securitate ale EN 60065 și, daca este cazul, în medii explozive EN 60079.

3. CERINŢE TEHNICE ALE SISTEMULUI (Capitolul 5 ORIGINAL)
3.1. INTELIGIBILITATEA MESAJULUI VOCAL (5.1 ORIGINAL)
În orice zonă distinctă acustic, pe 90% din suprafaţă, va trebui să avem STI >= 0.5, iar valoarea minimă nu trebuie
să fie mai mică de 0,45.
Deşi inteligibilitatea cerută reprezintă un minim, se poate intâmpla ca în spaţii foarte reverberante sau
zgomotoase aceasta să nu poata fi atinsă. În aceste cazuri se va ajunge la un acord cu autorităţile şi cu alte
entităţi interesate.
Este indicată în anexe conversia între diferite scale de inteligibilitate.

3.2. INDICAŢII PENTRU STAREA DE FUNCŢIONARE AUTOMATĂ (5.2 ORIGINAL)
a) Disponibilitatea sistemului;
b) Disponibilitatea alimentării cu energie;
c) Orice defecțiune;
d) Pentru sistemele care au mai multe zone - zonele selectate si modul de operare al acestora (evacuare, alertă
sau preselectarea unui microfon);
e) Dacă pentru o zonă sunt prevăzute mai multe mesaje de urgenţă dependente de cerințele de evacuare trebuie
specificat ce mesaj este difuzat și în ce zonă.

3.3. SUPRAVEGHEREA AUTOMATĂ A DEFECŢIUNILOR (5.3 ORIGINAL)
Indicatoare la echipamentul central:
a) Scurtcircuit, deconectarea sau defectarea sursei de alimentare cu energie primară;
b) Scurtcircuit, deconectarea sau defectarea sursei de alimentare cu energie secundară (stand-by);
c) Scurtcircuit, deconectarea sau defectarea oricărui echipament de încărcare a bateriilor asociat surselor de
energie primară sau secundară;
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d) Întreruperea oricărei siguranțe, întrerupător sau dispozitiv de protecţie care poate împiedica difuzarea
mesajelor;
e) Defectarea lanţului de transmisie de la capsula microfonului la preamplificator și a lanţului de transmisie de la
preamplificator la sistemul de sonorizare de urgență, dacă există;
f) Scurtcircuit sau întrerupere în calea de transmisie la difuzoare;
g) Lipsa unor amplificatoare sau module necesare pentru funcționarea corectă a sistemului;
h) Defectarea oricărui amplificator de rezervă, dacă există;
i) Defectarea generatoarelor de semnal de urgență, inclusiv memoria de mesaje preînregistrate;
j) Scurtcircuit sau deconectarea dispozitivelor de alarmă vizuală;
k) Defectarea unui procesor care nu mai poate executa corect programul;
l) Detectarea oricărei erori în verificarea memoriei;
m) Încetarea oricărui proces de scanare sau interogare;
n) Defectarea oricărei comunicații de date sau vocale între părțile unui sistem distribuit.
În plus, trebuie să existe un semnal de alarmă vizual și acustic bine definit.

3.4. SUPRAVEGHEREA (MONITORIZAREA) ECHIPAMENTELOR CONTROLATE PRIN SOFTWARE (5.4 ORIGINAL)
Echipamentele vor fi supravegheate printr-o procedură de autotestare internă (watch-dog):
a) Circuitele de supraveghere și indicatoarele nu vor fi afectate de defectarea microprocesoarelor sau a
circuitelor auxiliare.
b) Circuitul de supraveghere va monitoriza execuția rutinelor asociate elementelor programului principal.
c) În cazul imposibilității microprocesorului de a-și executa corect programul, circuitul de supraveghere va:
 reinițializa procesorul și va încerca să repornească programul în mai puțin de 10 sec de la apariţia
erorii;
sau
 va înregistra că a aparut o defecţiune
 va reseta automat sistemul și va emite o avertizare sonoră și vizuală ce indică faptul că s-a făcut
o resetare automată.
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3.5. INTERFAŢAREA CU UN SISTEM DE DETECŢIE URGENTĂ (5.5 ORIGINAL)
Trebuie aplicate următoarele cerinţe:
 Sistemul de comunicație cu sistemul de detecție trebuie supravegheat permanent.
 Sistemul de detecție a situației de urgență trebuie să fie capabil să primească informații despre defectele
din sistemul de sonorizare. Trebuie să primească măcar o informație de defect general al sistemului de
sonorizare.
 Sistemul de sonorizare trebuie să fie capabil să difuzeze mesajele de urgență chiar dacă ulterior activării
acestora, interconectarea cu sistemul de avertizare se defectează.

3.6. SURSE DE ALIMENTARE (5.6 ORIGINAL)
Defectarea unei surse de alimentare nu trebuie să ducă la oprirea difuzării mesajului în mai mult de o zonă.
În cazul în care clădirea trebuie evacuată după căderea sursei de alimentare principală, sursa de alimentare de
rezervă va asigura difuzarea mesajelor pentru o durată egală cu dublul timpului de evacuare a clădirii, dar nu mai
puțin de 30 minute.
În cazul în care clădirea nu trebuie evacuată după căderea sursei principale de energie, atunci sursa de rezervă
trebuie să asigure funcționarea sistemului pentru 24 de ore (sau 6 ore dacă există generator de rezervă) și apoi
încă 30 minute în modul de urgență. În cazul în care clădirea ramâne neocupată pentru mai mute zile, este
absolut necesar ca sistemul de sonorizare să funcționeze în modul de urgență timp de 30 minute după ce
clădirea va fi ocupată din nou.
Este absolut necesar ca bateriile să se încarce la 80% din capacitate în 24 ore după ce s-au descărcat complet.
Se va asigura evacuarea gazelor corozive produse de încărcarea bateriilor.

3.7 CONDIȚII CLIMATICE ȘI DE MEDIU (5.7 ORIGINAL)
a) Când nu sunt cerințe speciale, echipamentul de control și amplificare precum și blocul de alimentare asociat
trebuie sa funcționeze în:
1) Intervalul de temperatură -5°C … +40°C
2) Umiditate relativă 25% - 90%
3) Presiune atmosferică 86kPa - 106 kPa
b) Toate celelalte echipamente:
1) Temperatură -20°C … +55°C
2) Umiditate relativă 2% - 99%
3) Presiune atmosferică 86kPa - 106kPa
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3.8 MARCAREA ȘI SIMBOLURI PENTRU MARCARE (5.8 ORIGINAL)
Echipamentul va fi permanent marcat cu informații privind funcționarea. Marcarea trebuie să fie făcută astfel
încât să poată fi identificate modalitățile de control.

4. CERINȚE PRIVIND INSTALAREA (Capitolul 6 ORIGINAL)
Sistemul trebuie instalat conform IEC 60364, dacă nu este cerut altfel de către standardele naționale. Cablurile
trebuie să fie suficient de robuste pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului înainte și în timpul urgenței.
Când sistemul este utilizat împreună cu un sistem de detecție a urgenței, sistemul trebuie să fie compatibil cu
cerințele acestuia.
Când se fac suplimentări sau modificări la un sistem existent care nu este compatibil cu acest standard, atunci tot
sistemul va fi up-gradat pentru a corespunde acestui standard.

5. OPERAREA SISTEMULUI (Capitolul 7 ORIGINAL)
5.1. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE (7.1 ORIGINAL)
Instrucțiunile de operare, inclusiv acțiunile care trebuie desfășurate în caz de defectare, trebuie să fie accesibile
rapid de la fiecare echipament de control. Pe cât posibil se vor utiliza instrucțiuni grafice (ilustrații).
Actualizarea instrucțiunilor de operare se va face după fiecare îmbunătățire a sistemului sau pe baza experienței
practice acumulate. Instrucțiunile vor include:
- funcționarea operativă a sistemului
- acțiuni ce trebuie făcute în cazul unei defectări a sistemului.
Se vor păstra copii ale instrucțiunilor.

5.2. ÎNREGISTRĂRI CE TREBUIE PĂSTRATE (7.2 ORIGINAL)
a) Instalarea:
1) Detalii despre amplasarea tuturor reperelor echipamentului.
2) Măsuratorile de performanță a sistemului, includ:
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- măsurarea încărcării cu difuzoare pentru fiecare circuit;
- reglajele tuturor mărimilor reglabile din sistem, inclusiv nivelul puterii de ieșire a
amplificatoarelor de putere;
- nivele de presiune sonoră;
- măsurări de inteligibilitate.
b) Log book
Trebuie păstrat un Log Book în care se înregistrează toate evenimentele sistemului împreună cu înregistrările
automate. Acesta va include:
1) Data si timpul de utilizare al sistemului.
2) Detalii despre teste și verificările de rutină ale sistemului.
3) Timpul și data fiecărei defecțiuni apărute.
4) Detalii despre defectele găsite și despre modul în care au fost găsite.
5) Acțiunile efectuate pentru a remedia defectele.
6) Data, timpul și numele persoanei care răspunde de sistem.
7) Semnătura persoanei responsabile dacă a apărut sau a fost remediată o defecțiune.

5.3. ÎNTREȚINEREA (7.3 ORIGINAL)
5.3.1. GENERALITĂȚI (7.3.1 ORIGINAL)
Va exista o procedură stabilită pentru programarea întreținerii și a retestării sistemului de urgență conform
recomandării proiectantului de sistem împreună cu fabricantul echipamentului și conform standardelor
relevante. Sistemul complet va fi verificat cel puțin o dată pe an de către o persoană competentă și poate fi
verificat în una sau mai multe inspecții.

5.3.2. INSCTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE (7.3.2 ORIGINAL)
Va exista un manual de întreținere care să ofere detalii despre toate operațiile necesare pentru a păstra
instalația în perfecta stare de funcționare. Se vor stabili în mod clar:
a) Metoda de întreținere.
b) Orice secvență legată de întreținere.
c) Identificarea componentelor care necesită întreținere.
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d) Cel puțin un set de cataloage pentru echipament și material.
e) Lista și locația pieselor de schimb.
f) Lista și locația sculelor speciale.
g) Certificate de testare așa cum sunt cerute de autorități.
h) Un set de planuri care descriu amplasarea și interconectările tuturor componentelor sistemului de sonorizare.

Anexa A (informativă): Măsurarea inteligibilității. Se preferă STI.
Anexa B (normativ): Metode de măsurare a inteligibilității:
B.1. Numărul de măsurători și calculul rezultatului (B.3 ORIGINAL)
Se va măsura inteligibilitatea pentru fiecare zonă acustică în mai multe puncte alese respectând criteriile:
a) Numărul punctelor de măsurare pentru fiecare zonă acustică va fi mai mare sau egal cu cel indicat în tabelul
B.1.

B.1 – Minimum number of measurement points
Area of the ADA
(m²)

Minimum number of measurement points

Less than 25

1

25 to less than 100

3

100 to less than 500

6

500 to less than 1 500

10

1 500 to less than 2 500

15

Greater than 2 500

15 per 2 500 m²

b) Distanța dintre punctele adiacente de măsură va reflecta uniformitatea acoperirii sonore.
c) Punctele de măsura vor fi uniform repartizate pe suprafață fără preferințe pentru puncte slabe sau forte.
d) Nu mai mult de o treime din puncte vor fi localizate în axul difuzoarelor.
e) În afara altor recomandări, înălțime punctului de măsură va fi de 1.2 m pentru poziția așezat și 1,6 m pentru
poziția "în picioare".
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În scopul determinării cu un singur număr a scorului de inteligibilitate pentru o zonă acustică se aplică regulile:
a) Orice suprafață continuă cu inteligibilitate proastă și care este mai mică de 10 mp se exclude și nu se
menţionează.
b) Pentru toate măsurătorile facute în suprafețele rămase în zona acustică se scot punctele cu cea mai proastă
inteligibilitate, dar nu mai mult de 10 % din suprafața zonei și nu mai mult de 10 % din punctele de măsură.
c) Pentru punctele rămase se calculează media aritmetică și se notează valoarea minimă.
B.2. Zgomotul ambiental (B.4 ORIGINAL)
Se măsoară zgomotul ambiental în zona acustică în puncte reprezentative pentru un timp suficient pentru a
reprezenta zgomotul ambiental. Pentru a se putea face o corecție a măsuratorilor STI, spectrul zgomotului
ambiental trebuie determinat în toate benzile de o octavă de la 125 și până la 8000 hz. Indicații pentru post
procesarea datelor măsurate sunt date în EN 60268-16. Deoarece zgomotul de fond nu este constant și cel mai
bine este să fie măsurat ca Leq pe o perioadă de timp reprezentativă.
B.3. Semnal Test (B.5 ORIGINAL)
Unde sunt utilizate microfoane de urgență se simulează un vorbitor normal aplicând acustic un semnal test
microfonului de urgență. Pentru alte surse de sunet se injectează electronic semnalul la o intrare
corespunzătoare. Se va verifica daca reglajele sunt poziționate astfel încât semnalul să fie reprezentativ.
Reglați semnalul test astfel încât nivelul de presiune sonoră continuă ponderat A să fie cu 3 dB mai mare decât
nivelul de presiune sonoră ponderat A masurat pentru 40 sec (doar dacă anunțul este mai scurt) când VAS
difuzează mesaj live la nivelul mesajului de urgență.
Unde nu este practic să se difuzeze mesajul test direct, acesta trebuie analizat în benzi de o octavă de la 125Hz
până la 8000 Hz pentru fiecare tip de locație asftel încât STI-ul rezultat să poată fi calculat din diferențele de
nivel. Indicații pentru post-procesare se găsesc în EN-60268-16.
B.4. Înregistrări (B.6 ORIGINAL)
Pentru măsurătorile de zgomot și inteligibilitate se consemnează:
a) Poziția punctelor de măsură
b) Nivelul de zgomot neponderat în bezi de o octavă, de la 125Hz până la 8000 Hz față de 20 micropascali în
fiecare punct de măsură.
c) Durata perioadei de măsură a zgomotului ambiental.
d) Metoda măsurarii STI (conform EN 60268-16).
e) Valoarea STI în fiecare punct.
f) Valoarea STI calculată pentru zona acustică conform B.3.

CUI: RO1572736;
Nr. Reg. Com: J23/713/21.03.2012
Cont LEI: RO25 BRDE 410SV208 9408 4100 BRD Agentia Orizont

Societate certificata conform SR EN ISO 9001:2008
www.audio.ro
www.market.audio.ro
www.casainteligenta.com

ROMAUDIOVIDEO
Sos. Eroilor Nr. 154, Moara Vlasiei, Jud. Ilfov
Contact: Tel. +40 373.550.217, Fax: +40 373.550.218
E-mail: office@audio.ro; office@casainteligenta.com

g) Spectrul semnalului de test neponderat în benzi de o octavă, de la 125 Hz la 8000 Hz.
h) Orice condiții care pot afecta valabilitatea măsuratorilor.
i) Dacă zgomotul ambiental nu este egal cu nivelul de zgomot în situații de urgență, aplicați o corecție datelor
obținute pentru valorile inteligibilității având ca referință zgomotul ambiental în zona acustică. Consemnați
valoarea inteligibilității astfel ajustată.
j) Dacă semnalul test nu este reglat astfel încât să reflecte nivelul mesajului în situații de urgență, aplicați o
corecție corespunzătoare datelor neprelucrate pentru a obține valorile de inteligibilitate ținând cont de nivelul
mesajului de urgență. Consemnați valorile obținute.
Anexa C (normativ): Semnalul sonor de atenționare:
C.1. Audibilitatea semnalelor de atenționare (C.2 ORIGINAL)
Semnalele de atenționare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) Nivel minim absolut: 65dB ponderat A
b) Nivel minim absolut la capul patului: 75dB; ponderat A
c) Nivelul de presiune sonoră a alarmei este între 6dB și 20dB deasupra nivelului de zgomot ponderat A (sau 9
până la 23 dB în bezi de frecvență relevante)
1) Metoda de măsură a zgomotului de fond va fi corelată cu natura zgomotului;
2) Zgomotul de scurtă durată (<30 sec) va fi măsurat utilizând LAeq
3) Pentru perioade de timp mai lungi zgomotul se va măsura utilizând LA10
d) Nivelul maxim de alarmă nu va depăși în nici un punct de ascultare 120dB ponderat A pentru a se limita
expunerea.
C.2. Atragerea atenției: metoda de măsurare a nivelului de semnal (C.3 ORIGINAL)
Se utilizează curba A de ponderare, LAeq, se va măsura pentru cel puțin 10 sec la punctul de măsură când sistemul
este în operare normală ca sistem de urgență, dacă semnalul de atenționare poate fi redat continuu. Pentru
semnalele cu durată mai scurtă de 10 sec măsurătorile se vor face pentru cel puțin 5 repetiții.
Măsurătorile se vor face în puncte reprezentative care vor fi detaliate în specificațiile sistemului pentru fiecare
zonă de acoperire.
C.3. Metoda de măsurare a nivelului de zgomot ambiental (C.4 ORIGINAL)
Se utilizează curba A de ponderare, LAeq. Se va măsura pentru o perioadă suficientă pentru a reprezenta rezonabil
nivelul zgomotului ambiental în momentul testelor de inteligibilitate.
Măsurătorile se vor face în puncte reprezentative care vor fi detaliate în specificațiile sistemului pentru fiecare
zonă de acoperire. Se vor menționa evenimentele ocazionale posibile care pot modifica zgomotul ambiental.
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