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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována SC 9XC, Elektrické napájecí a uzemňovací systémy pro
zařízení veřejné dopravy a pomocná zařízení (Pevná zařízení), Technickou komisí CENELEC TC 9X,
Elektrické a elektronické aplikace pro dráhy. Byla předložena k formálnímu hlasování a byla schválena
CENELEC jako EN 50122-1
dne 2010-11-16.

Tento dokument nahrazuje EN 50122-1:1997.
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všech takovýchto
patentových práv.
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• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
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jako normy národní (dop) 2011-11-16
• nejzazší datum zrušení národních norem,
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Tato evropská norma byla zpracována pod mandátem, který byl udělen CENELEC Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a v rozsahu své působnosti tato norma pokrývá relevantní
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1 Rozsah platnosti

Tato Evropská norma stanovuje požadavky na ochranná opatření pro zajištění elektrické bezpečnosti
pevných trakčních zařízení AC a/nebo DC trakčních soustav a ostatních zařízení, která mohou být
ohrožena trakčními napájecími soustavami.

Platí také pro ostatní pevná zařízení která jsou nezbytná k tomu, aby byla zajištěna elektrická
bezpečnost během údržbových prací na elektrických trakčních systémech.

Tato evropská norma platí pro všechna nová vedení a významné rekonstrukce stávajících vedení pro
následující elektrické trakční systémy:

železnic;a.
systémy hromadné dopravy např.:b.

tramvají;1.
nadzemních a podzemních drah;2.
horských drah;3.
trolejbusových systémů; a4.
magneticky nadnášených systémů, které využívají trolejové vedení;5.

systémy pro přepravu materiálu.c.

Tato evropská norma neplatí pro:



důlní trakční systémy v hlubinných dolech;d.
jeřáby, přepravní plošiny a obdobná přepravní zařízení na kolejích, prozatímní konstrukce (např. výstavníe.
konstrukce) pokud nejsou napájeny přímo nebo přes transformátory ze systému trakčního vedení a nejsou
ohroženy trakční napájecí soustavou;
visuté lanové dráhy;f.
pozemní lanové dráhy.g.

Tato evropská norma nespecifikuje pracovní postupy na údržbu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


