
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 29, 280 Prosinec 2013

Drážní zařízení – Drážní vozidla – Trojfázové ostrovní (externí)
napájecí soustavy pro kolejová vozidla

ČSN
CLC/TS 50546
33 3509

 

Railway applications – Rolling stock – 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles

Applications ferroviaires – Matériel roulant – Systemes d,alimentation triphasée (externe) de quai pour
les véhicules ferroviaires

Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Dreiphasige Fremdeinspeisung für Eisenbahnfahrzeuge

Tato norma je českou verzí technické specifikace CLC/TS 50546:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Technical Specification CLC/TS 50546:2013. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá technickou specifikaci CLC/TS 50546:2013 vydanou v souladu s vnitřními předpisy
CEN/CENELEC, část 2.

Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.
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Tato technická specifikace byla schválena CENELEC dne 2013-05-16.

Členové CENELEC jsou povinni oznámit existenci této TS stejným způsobem jako u EN a umožnit, aby
TS byla v příslušné formě okamžitě dostupná na národní úrovni. Je dovoleno, aby zůstaly v platnosti
národní normy, které jsou s TS v rozporu.
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Předmluva

Tento dokument (CLC/TS 50546:2013) vypracovala pracovní skupina 19, SC/9XB Elektromechanické
materiály vozového parku technické komise CLC/TC 9X Elektrické a elektronické zařízení pro
železnice.

Žádná vhodná evropská norma nepojednává o připojování ostrovních napájecích soustav. Tato
technická specifikace uvádí tři výkonové úrovně pro ostrovní (externí) napájecí soustavu
3 AC 400 V/50 Hz a to:

400 kW – soustava s vysokým výkonem;●

86 kW – soustava se středním výkonem;●

44 kW – soustava s nízkým výkonem.●

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

Tento dokument vychází z výzkumného projektu MODTRAIN (MODPOWER) financovaného EU. Je
součástí souboru norem, které se navzájem na sebe odkazují. Posloupnost jednotlivých norem je
následující:

Obrázek 1 – Přehled technického rámce pro CLC/TS 50534, který vymezuje základ
pro další odvozené normy

1 Rozsah platnosti

Tato technická specifikace stanovuje požadavky na kompatibilitu definovaných soustav a osvědčené
praxe pro ostrovní (externí) napájecí soustavy trojfázového proudu AC 400V/50 Hz. Zaměřuje se na
popis definovaných rozhraní týkajících se elektrického napájení ve stanicích, depech, dílnách a na
odstavných kolejích drážních vozidel.

Tato technická specifikace stanovuje požadavky na charakteristiku napájení a konektorů.

Elektrické charakteristiky se týkají 3 AC 400V/50 Hz.

Snímání sledu fází je mimo rozsah této technické specifikace, ale předpokládá se, že sled fází mezi
externím napájením a kolejovým vozidlem je synchronizovaný.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


