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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 50239:2018) vypracovala technická subkomise CLC/SC 9XA Komunikační,
signalizační a ovládací systémy, technické komise CLC/TC 9X Elektrické a elektronické zařízení pro
železnice.

Tento dokument nahrazuje EN 50239:1999.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2018-11-27
–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2020-11-27
Hlavní změny vzhledem k EN 50239:1999 jsou následující:

–    z EN 50239:1999 byly vypuštěny částí týkající se úrovně integrity bezpečnosti (SIL), zejména
příloha A se všemi jejími příklady;

–    text této evropské normy platí pouze pro posun;

–    název normy byl změněn na „Drážní zařízení – Systém dálkového rádiového řízení trakčního
vozidla pro posun“.

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



Úvod
Tato evropská norma poskytuje minimální soubor požadavků pro aplikaci dálkového řízení trakčních
vozidel,
obsluhovaných pozemním personálem při posunu, pomocí prostředků rádiové komunikace.

Norma bere v úvahu minimální soubor požadavků s ohledem na následující aspekty:

–    provozní požadavky pro použití systému dálkového rádiového řízení;

–    funkční požadavky na systém dálkového rádiového řízení;

–    technické požadavky na systém dálkového rádiového řízení.



1 Rozsah platnosti
Tato evropská norma obsahuje aplikační požadavky týkající se dálkového radiového řízení hnací
jednotky pro posun obsluhované personálem, který není fyzicky přítomen u ovládacích prvků
v kabině vozidla.

Specifikace požadavků na rádiové prostředky a bezdrátové protokoly, stejně jako specifikace
požadavků na bezdrátovou komunikaci mezi jednotlivými prvky vlaku, nejsou předmětem této normy.

Tato evropská norma je použitelná pro nově vyráběná vozidla a dodatečně vybavená vozidla.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


