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Předmluva

Tento dokument (EN 15892:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 256 „Železniční aplikace“,
jejíž sekretariát spravuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do srpna 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN a/nebo CENELEC nejsou zodpovědné za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky Směrnice 2008/57/EC

Pro vztah ke Směrnici 2008/57/EC, viz informativní přílohu ZA, která tvoří nedílnou část tohoto
dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metodiku typové zkoušky pro měření hladin hluku v kabině
strojvedoucího železničních vozidel pro hodnocení shody s příslušnou evropskou legislativou.

POZNÁMKA Příslušná evropská legislativa zahrnuje směrnici 2003/10/EC z 6. února 2003 a rozhodnutí
komise z 23. prosince 2005 (o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová
vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému) a z 21 února 2008 (o technické
specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního
železničního systému).

Tato norma je použitelná pro:

měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího plynoucí ze zvuku vnějších výstražných houkaček, je-li vozidlo●

v klidu;
měření hluku uvnitř kabiny strojvedoucího, je-li vozidlo v pohybu.●

Tato norma není použitelná pro:

doplňkové měření, které může být požadováno pro přejímací zkoušky, ale není požadováno v TSI uvedených●

v této normě;
měření hluku z vnitřních a vnějších zvukových zařízení jiných, než vnější výstražné houkačky;●

běžnou kontrolu hlukové zátěže vlakového personálu.●

Zkušební postupy uvedené v této evropské normě jsou technické třídy (třída 2, s přesností ±2 dB),
která je přednostní třídou pro účely deklarování hluku, jak je definováno v EN ISO 12001.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


