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Předmluva

Tento dokument (EN 15153-1:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2013 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 července 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15153-1:2007.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

technické požadavky byly uvedeny do souladu s TSI pro konvenční vozidla, a●

požadavky byly revidovány s ohledem na umožnění nových technologií.●

Tato řada norem Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky sestává
z následujících částí:

Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla;●

Část 2: Výstražné houkačky.●

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky



Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční a technické požadavky pro čelní světlomety, obrysová světla
a koncová světla vlaků, včetně vysokorychlostních a konvenčních vlaků, avšak netýká se silničních
vozidel, vozidel metra a autonomních systémů.

Tato evropská norma také stanovuje požadavky na zkoušení a posuzování shody.

Přenosná svítidla jsou vyloučena z předmětu této evropské normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


