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1 Rozsah platnosti
Tento dokument stanovuje požadavky na technickou kompatibilitu mezi pantografovými sběračiNP1)
a trolejovými vedeními, s cílem dosažení volného přístupu na tratě evropské železniční sítě.

POZNÁMKA Tyto požadavky jsou definovány pro omezený počet typů sběračů, jež vyhovují
požadavkům definovaným v 5.3 v souladu s geometrií a vlastnostmi kompatibilních trolejových
vedení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro přehlednost textu je dále v textu normy používán v souladu s
ČSN IEC 60050-811:2017, 811-32-02 termín „sběrač“.


