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Începând cu 1 ianuarie 2006, respectiv 1 februarie 2006, România este membru cu drepturi depline al organizaţiilor 
europene de standardizare CEN (Comitetul European de Standardizare), respectiv CENELEC (Comitetul European de 
Standardizare pentru Electrotehnică).

Astfel, prin intermediul ASRO (Asociaţia de Standardizare din România), a devenit posibilă participarea specialiştilor 
români la lucrările europene de standardizare, susţinerea punctelor de vedere naţionale sau propunerea de teme 
noi de standardizare.

CEN, Comitetul European de Standardizare, a fost fondat în anul 1961 de către organis-
mele naţionale de standardizare care făceau parte din Comunitatea Economică Europeană 
şi ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.  CEN este o organizaţie tehnică nonprofit, 
organizată în conformitate cu legile belgiene. Sediul CEN este la Bruxelles. Principala sa ac-
tivitate este coordonarea elaborării de standarde europene din toate sectoarele economice 
cu excepţia electrotehnicii, electronicii şi telecomunicaţiilor. 

CENELEC, Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică, a fost fondat în 
anul 1973 şi este o organizaţie nonprofit, organizată în conformitate cu legile belgiene. 
Sediul CENELEC este la Bruxelles. Principala sa activitate este coordonarea elaborării de stan-
darde europene din domeniul electrotehnicii şi electronicii. 

Principala activitate ale organizaţiilor europene de standardizare este coordonarea elaborării de standarde euro-
pene. Intenţia este de a elabora standarde armonizate care să fie respectate de către toate ţările Uniunii Europene, 
astfel încât:

- producătorii să-şi poată vinde cu uşurinţă produsele în toate ţările,
- instalarea să se poată efectua în orice ţară,
- clientul să poată judeca şi compara calitatea produselor din orice ţară.

Elaborarea standardelor europene se realizează în cadrul comitetelor tehnice de standardizare, organizate pe 
domenii de activitate. În cadrul CENELEC funcţionează comitetul tehnic de standardizare TC 79 „Sisteme de alarmă”. 
Acest comitet tehnic elaborează standarde pentru sistemele electrice şi electronice, de detecţie, de supraveghere, 
de alarmă şi de control pentru protecţia persoanelor, bunurilor precum şi pentru componentele utilizate în aceste 
sisteme. Domeniul de activitate, fără a fi limitat, cuprinde sistemele împotriva efracţiei, sistemele de alarmă împotri-
va incendiului, sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate, sistemele de alarmă împotriva altor 
riscuri, sistemele de alarmă sociale şi de evacuare, sisteme de control şi supraveghere, sisteme de supraveghere CCTV, 
sisteme de transmisie şi comunicaţii asociate. Standardele elaborate se referă de asemenea la încercările necesare 
ale sistemelor privind funcţionarea, mediul şi compatibilitatea electromagnetică.

În România, în cadrul ASRO, a fost înfiinţat comitetul tehnic CT 27 „Sisteme de alarmă”, care este „oglinda” co-
mitetului tehnic european menţionat şi al cărui obiect de activitate este similar. 

Ca stat membru al Uniunii Europene, România are obligaţia de a adopta toate standardele europene. Stan-
dardele europene (EN) sunt publicate numai ca standarde naţionale identice cu standardele europene atât în ceea 
ce priveşte conţinutul tehnic cât şi prezentarea. 

Standardele europene sunt puse în aplicare numai prin adoptarea lor ca standarde române. Adoptarea se poate 
face prin una din metodele următoare:

- publicarea versiunii române (caz în care textul standardului este tradus integral în limba română);
-  publicarea prin reproducere a unei versiuni oficiale (caz în care standardul român include textul original în lim-

bile engleză, franceză sau germană);
-  metoda confirmării adoptării (caz în care este tradus doar titlul standardului european care se publică în Buleti-

nul Standardizării).

STANDARDE EUROPENE PENTRU SISTEMELE 
DE ALARMĂ
Ing. Teodor STĂTESCU
Asociaţia de Standardizare din România
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Standardele europene din acest domeniu aflate în vigoare (adoptate sau nu ca standarde europene) sunt prezen-
tate în tabelele de mai jos. Ele au fost grupate pe subdomenii (serii de standarde). Acolo unde a fost cazul au fost 
prezentate, în paralel, şi indicativele şi titlurile standardelor române corespondente. Pentru informare, în tabelele 
de mai jos, sunt prezentate de asemenea şi proiectele de standarde europene noi aflate în diferite faze de lucru.

NOTĂ: În tabelele de mai jos prescurtările au următoarea semnificaţie:
RO           =  standardul european a fost adoptat ca standard român şi este disponibil în limba română 

EN/FR/DE =  standardul european a fost adoptat ca standard român, dar este disponibil numai în engleză, 
franceză sau germană

Seria EN 50130 “Sisteme de alarmă / prescripţii comune”

Indicativul şi titlul 
standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

  Indicativul şi titlul
standardului român corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

EN 50130-4:1995 
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic 
compatibility - Product family standard: 
Immunity requirements for components 
of fire, intruder and social alarm systems

SR EN 50130-4:2001
Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibi-
litate electromagnetică. Standard fami-
lie de produse. Prescripţii referitoare la 
imunitatea componentelor din sistemele 
de detecţie incendiu, efracţie şi de 
alarmă socială

RO

EN 50130-4:1995/A1: 1999 
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic 
compatibility - Product family standard: 
Immunity requirements for components 
of fire, intruder and social alarm systems 
(Amendament 1)

SR EN 50130-4:2001/A1:2001
Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibi-
litate electromagnetică. Standard fami-
lie de produse: Prescripţii referitoare la 
imunitatea componentelor din sistemele 
de detecţie incendiu, efracţie şi de 
alarmă socială

RO

EN 50130-4/A2: 2003 
Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic 
compatibility - Product family standard: 
Immunity requirements for components 
of fire, intruder and social alarm systems 
(Amendament 2)

SR EN 50130-4:2001/A2:2003
Sisteme de alarmă. Partea 4: Compatibi-
litate electromagnetică. Standard fami-
lie de produse: Prescripţii referitoare la 
imunitatea componentelor din sistemele 
de detecţie incendiu, efracţie si de 
alarmă socială

RO

EN 50130-5:1998 
Alarm systems -- Part 5: Environmental 
test methods

SR EN 50130-5:2004
Sisteme de alarmă. Partea 5: Metode 
pentru încercări de mediu

EN/FR/DE

Seria EN 50131 “Sisteme de alarmă împotriva efracţiei”

Indicativul şi titlul standardului european
Observaţii 

privind stan-
dardul european

Indicativul şi titlul standardului 
român corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind stan-

dardul român

EN 50131-1:1997 
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 1: Gen-
eral requirements

Valabil până la 
01.05.2009

SR EN 50131-1:2001
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă împotriva efracţiei. 
Partea 1: Prescripţii generale

RO
Valabil până la 
01.05.2009

EN 50131-1:2006 
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 1: Gen-
eral requirements

Înlocuieşte EN 
50131-1:1997  

SR EN 50131-1:2007
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă împotriva efracţiei. 
Partea 1: Prescripţii generale

EN/FR/DE
Înlocuieşte SR EN 
50131-1:2001  

EN 50131-2-2:2008
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems 
-- Part 2-2: Intrusion detectors - Passive infrared 
detectors

Trebuie adoptat ca 
standard român până 
la data de 01.12.2008

EN 50131-2-3
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- 
Part 2-3: Requirements for microwave detectors

Prevăzut să fie 
disponibil în 
2008
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EN 50131-2-4:2008
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems 
-- Part 2-4: Requirements for combined passive 
infrared and microwave detectors

Trebuie adoptat ca 
standard român până 
la data de 01.12.2008

CLC/TS 50131-2-5:2004
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-5: 
Requirements for combined passive infrared and 
ultrasonic detectors

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

EN 50131-2-5
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems 
-- Part 2-5: Requirements for combined passive 
infrared and ultrasonic detectors

Proiect
Va înlocui CLC/TS 
50131-2-5:2004

CLC/TS 50131-2-6:2004
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-6: 
Requirements for opening contacts (magnetic)

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

EN 50131-2-6
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 2-6: 
Requirements for opening contacts (magnetic)

Proiect 
Va înlocui CLC/TS 
50131-2-6:2004

CLC/TS 50131-2-7-1
Alarm systems - Intrusion systems - Intrusion 
detectors - Glass break detectors (Acoustic)

Proiect

CLC/TS 50131-2-7-2
Alarm systems - Intrusion systems - Intrusion 
detectors - Glass break detectors (Passive)

Proiect

CLC/TS 50131-2-7-3
Alarm systems - Intrusion systems - Intrusion 
detectors - Glass break detectors (Active)

Proiect

CLC/TS 50131-3:2003
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 3: Con-
trol and indicating equipment

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

EN 50131-3
Alarm systems – Intrusion systems -- Part 3:Con-
trol & indicating equipment

Proiect
Va înlocui CLC/TS 
50131-3:2003

CLC/TS 50131-4:2006
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- 
Part 4: Warning devices

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

EN 50131-4
Alarm systems - Intrusion systems - Part 4: Warn-
ing devices

Proiect
Va înlocui CLC/TS 
50131-4:2006 

EN 50131-5-3:2005
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 5-3: 
Requirements for interconnections equip-
ment using radio frequency techniques

SR EN 50131-5-3:2006
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă împotriva efracţiei. 
Cerinţe pentru echipamentele 
de interconectare care utilizează 
tehnici de radiofrecvenţă

EN/FR/DE

EN 50131-6:1997
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 6: Power 
supplies

Înlocuit cu 
noua ediţie EN 
50131-6:2008  
Rămâne în 
vigoare în 
paralel cu ediţia 
nouă până la 
01.12.2010

SR EN 50131-6:2002
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă împotriva efracţiei. 
Partea 6: Alimentare

RO

EN 50131-6:2008
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- 
Part 6: Power supplies

Ediţie nouă
Trebuie adoptat ca 
standard român până 
la 01.12.2008

CLC/TS 50131-7:2003
Alarm systems - Intrusion systems -- Part 7: Ap-
plication guidelines

SR CLC/TS 50131-7:2007
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă împotriva efracţiei. 
Partea 7: Ghid de aplicare

RO

EN 50131-8
Alarm system - Intrusion systems -- Part 8: Secu-
rity fog devices

Proiect
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Seria EN 50132 “Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate”

Indicativul şi titlul 
standardului european

Observaţii privind 
standardul european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi observaţii 
privind standardul român

EN 50132-1 
Alarm systems – CCTV 
surveillance systems for 
use in security applications. 
System requirements 

Proiect

EN 50132-5:2001 
Alarm systems – CCTV 
surveillance systems for 
use in security applications 
Video transmission 

SR EN 50132-5:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de supraveghere TVCI care 
se utilizează în aplicaţiile 
de securitate. Partea 5: 
Transmisie video

RO

EN 50132-7:1996 
Alarm systems – CCTV 
surveillance systems for 
use in security applications 
Application guidelines 

SR EN 50132-7:2002
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de supraveghere TVCI 
utilizate în aplicaţii de 
securitate. Partea 7: Ghid 
de aplicare

RO

Seria EN 50133 “Sisteme de control al accesului utilizate în aplicaţii de securitate”

Indicativul şi titlul 
standardului european

Observaţii privind 
standardul european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi observaţii 
privind standardul român

EN 50133-1:1996 
Alarm systems - Access 
control systems for use in 
security applications -- Part 
1: System requirements

SR EN 50133-1:2002
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de control al accesului 
utilizate în aplicaţii de 
securitate. Partea 1: 
Prescripţii pentru sisteme

RO

EN 50133-1:1996/A1: 2002 
Alarm systems - Access 
control systems for use in 
security applications -- Part 
1: System requirements 
(Amendament 1)

SR EN 50133-1:2002/
A1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de control al accesului 
utilizate în aplicaţii de 
securitate. Partea 1: 
Prescripţii pentru sisteme
(Amendament 1)

EN/FR/DE

EN 50133-2-1:2000 
Alarm systems - Access 
control systems for use in 
security applications -- Part 
2-1: General requirements 
for components

SR EN 50133-2-1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de control al accesului 
utilizate în aplicaţii de 
securitate. Partea 2-1: 
Prescripţii generale pentru 
componente

EN/FR/DE

EN 50133-7:1999 
Alarm systems - Access 
control systems for use in 
security applications -- Part 
7: Application guidelinesv

SR EN 50133-7:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de control al accesului 
utilizate în aplicaţii de 
securitate. Partea 7: Ghid 
de aplicare

EN/FR/DE
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Seria EN 50134 “Sisteme de alarmă socială”

Indicativul şi titlul standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

EN 50134-1:2002 
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 
1: System requirements

SR EN 50134-1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă socială. Partea 
1: Prescripţii referitoare la 
sisteme

EN/FR/DE

EN 50134-2:1999 
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 
2: Trigger devices

SR EN 50134-2:2002
Sisteme de alarmă. Sisteme 
de alarmă socială. Partea 2: 
Dispozitive de declanşare

RO

EN 50134-3:2001 
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 
3: Local unit and controller

SR EN 50134-3:2004
Sisteme de alarmă. 
Sisteme de alarmă socială. 
Partea 3: Unitate locală şi 
echipament de control

EN/FR/DE

EN 50134-5:2004 
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 
5: Interconnections and communications

SR EN 50134-5:2005
Sisteme de alarmă. 
Sisteme de alarmă socială. 
Partea 5: Comunicaţii şi 
interconectări

EN/FR/DE

CLC/TS 50134-7:2003 
Alarm systems - Social alarm systems -- Part 
7: Application guidelines

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

   

Seria EN 50136 “Sisteme şi echipamente de transmisie a alarmei”

Indicativul şi titlul standardului european
Observaţii privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul standardului 
român corespondent

Disponibilitate 
şi observaţii 

privind 
standardul 

român

EN 50136-1
Alarm systems - Alarm transmission systems 
-- Part 1: General requirements for alarm 
transmission systems Proiect

Va înlocui EN 
50136-1-2:1998, EN 
50136-1-3:1998 şi 
EN 50136-1-4:1998

EN 50136-1-1:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 1-1: System general 
requirements for alarm transmission 
systems 

SR EN 50136-1-1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 1-1: Prescripţii 
generale pentru sisteme de 
transmisie a alarmei

EN/FR/DE
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EN 50136-1-1/ A1: 2001 
Alarm systems - Alarm transmission 
systems and equipment System general 
requirements for alarm transmission 
systems 
(Amendament 1) 

SR EN 50136-1-1:2004/A1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 1-1: Prescripţii 
generale pentru sisteme de 
transmisie a alarmei
(Amendament 1)

EN/FR/DE

EN 50136-1-1/prA2 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 1-1: System general 
requirements for alarm transmission 
systems 
(Amendament 2)

Proiect

EN 50136-1-2:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 1-2: Requirements for 
systems using dedicated alarm paths 

SR EN 50136-1-2:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 1-2: Prescripţii 
referitoare la sisteme care 
utilizează canale de alarmă 
dedicate

EN/FR/DE

EN 50136-1-3:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 1-3: Requirements for 
systems with digital communicators using 
the public switched telephone network 

SR EN 50136-1-3:2003
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 1-3: Prescripţii 
referitoare la sisteme cu 
comunicatoare digitale pe 
reţeaua telefonică publică cu 
comutare

EN/FR/DE

EN 50136-1-4:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 1-4: Requirements for 
systems with voice communicators using 
the public switched telephone network 

SR EN 50136-1-4:2003
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 1-4: Prescripţii 
referitoare la sisteme utilizând 
comunicatoare vocale pe 
reţeaua telefonică publică cu 
comutare

EN/FR/DE

EN 50136-1-5 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment -- Part 1-5: Requirements 
for Packet Switched Network PSN

Proiect
Prevăzut să fie 
publicat în 2008

EN 50136-1-7 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment -- Part 1-7: Requirements 
for common application layer protocol, 
CALP, for alarm transmission systems using 
packet switched network, PSN, over IP

Proiect

EN 50136-2-1:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment 2-1: General requirements 
for alarm transmission equipment 

SR EN 50136-2-1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 2-1: Prescripţii 
generale pentru echipamente 
de transmisie a alarmei

EN/FR/DE

EN 50136-2-1:1998/A1:2001
Alarm systems - Alarm transmission 
systems and equipment Part 2-1: General 
requirements for alarm transmission 
equipment 
(Amendament 1)

SR EN 50136-2-1:2004/A1:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 2-1: Prescripţii 
generale pentru echipamente 
de transmisie a alarmei
(Amendament 1)

EN/FR/DE

EN 50136-2-2:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 2-2: Requirements for 
equipment used in systems using dedicated 
alarm paths 

SR EN 50136-2-2:2003
Sisteme de alarmă. Sisteme şi 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 2-2: Prescripţii 
referitoare la echipamente 
pentru sisteme utilizând canale 
de alarmă dedicate

EN/FR/DE
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EN 50136-2-3:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 2-3: Requirements for 
equipment used in systems with digital 
communicators 

SR EN 50136-2-3:2003
Sisteme de alarmă. Sisteme si 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 2-3: Prescripţii 
referitoare la echipamente 
utilizate în sisteme cu 
comunicatoare digitale pe 
reţeaua telefonică publică cu 
comutare

EN/FR/DE

EN 50136-2-4:1998 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment Part 2-4: Requirements 
for equipment used in systems with voice 
communicators 

SR EN 50136-2-4:2004
Sisteme de alarmă. Sisteme si 
echipamente de transmisie a 
alarmei. Partea 2-4: Prescripţii 
referitoare la echipamente 
utilizate în sisteme cu 
transmisie vocală pe reţeaua 
telefonică publică cu comutare

EN/FR/DE

CLC/TS 50136-2-5 
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment -- Part 2-5: Requirement for 
equipment used in transmission equipment 
using in IP technology

Proiect

EN 50136-3
Alarm systems - Alarm transmission systems 
and equipment -- Part 3: Requirements RCT 
(Receiving Centre Transceiver)

Proiect

CLC/TS 50136-4:2004
Alarm systems - Alarm transmission 
Annunciation equipment 

Nu este adoptat 
ca standard 
român. În cazul 
specificaţiilor 
tehnice (TS) 
adoptarea 
nu este 
obligatorie.

CLC/TS 50136-7:2004
Alarm systems - Alarm transmission 
Application guidelines 

Nu este adoptat 
ca standard 
român. În cazul 
specificaţiilor 
tehnice (TS) 
adoptarea 
nu este 
obligatorie.

Seria EN 50137 “Sisteme de alarmă combinate şi integrate”

Indicativul şi titlul standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

CLC/TS 50398:2002 
Alarm systems - Combined and integrated 
alarm systems - General requirements

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul specificaţiilor 
tehnice (TS) adoptarea 
nu este obligatorie.

CLC/TS 50398 
Alarm systems - Combined and integrated 
alarm systems - General requirements

Proiect
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Seria EN 50486 „Sisteme audio şi video pentru uşi”

Indicativul şi titlul standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

EN 50486 
Equipment for use in audio and video door-
entry systems

Proiect
Prevăzut 
să intre în 
vigoare în 
2008

Seria EN 50518 “Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor”

Indicativul şi titlul standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

EN 50518-1  
Monitoring and alarm receiving centre. 
Part 1 Requirements 

Proiect

EN 50518-2 
Monitoring and alarm receiving centre. Part 
2: Requirements for technical facilities 

Proiect

Rapoarte tehnice

Indicativul şi titlul standardului european

Observaţii 
privind 

standardul 
european

Indicativul şi titlul 
standardului român 

corespondent

Disponibilitate şi 
observaţii privind 
standardul român

CLC/TR 50456:2005 
Guidelines to achieving compliances with EC 
directives for alarm systems

Nu este adoptat ca 
standard român. În 
cazul rapoartelor 
tehnice (TR) adoptarea 
nu este obligatorie.

CLC/FprTR 50515
List of interpretations on published
standards on “Alarm Systems”

Propus pentru 
aprobare în 
2008

CLC/TR 50XXX
Alarm Terms & Definitions

Proiect




