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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

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

ISO 17687 vypracovala technická komise ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy.

Úvod

Tato mezinárodní norma podporuje automatickou identifikaci, monitorování a výměnu informací
o mimořádných situacích týkajících se nebezpečných nákladů přepravovaných silničními vozidly. Tyto
informace mohou zahrnovat identifikaci, množství a současný stav tohoto zboží (např. tlak a teplota),



jakož i relevantní informace nouzové reakce. Tyto informace mohou být zaslány před nebo během
přepravy zboží takovým způsobem, který všem zúčastněným stranám umožňuje přístup a správnou
interpretaci těchto informací. Pokud jsou vozidla přepravující nebezpečné zboží vybavena vhodnou
elektronikou a komunikačními funkcemi, mohou tato vozidla odpovídat na dotazy ohledně svého
stavu, nebo sama vytvořit zprávu.

Tato mezinárodní norma nestanoví ani neupřednostňuje žádné konkrétní palubní nebo mimopalubní
systémy, které by zajišťovaly monitorování, komunikaci nebo uchovávání dat. Jestliže však existují,
pak je tato mezinárodní norma uplatňuje. Tato mezinárodní norma nechce ovlivňovat zákony
a nařízení různých zemí ohledně přepravy nebezpečného zboží, ale nabízí prostředky pro
elektronickou podporu nouzových postupů pomocí normy na elektronickou identifikaci a sledování
zpráv.

Tato mezinárodní norma zahrnuje čtyři kontextové situace:

obecné požadavky;a.
palubní systémy;b.
od příjemce na straně infrastruktury k centrům záchranných systémů;c.
od center záchranných systémů k dalším centrům záchranných systémů.d.

Cílem je, aby zde definované informace, nesené na palubě dopravního prostředku a umožňující být
jakýmikoliv komunikačními prostředky převedeny do patřičných silničních systémů, byly pro daný
silniční systém vyhovující.

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma podporuje automatickou identifikaci, monitorování a výměnu informací
o mimořádných situacích týkajících se nebezpečných nákladů přepravovaných na palubě silničních
vozidel. Tyto informace mohou zahrnovat identifikaci, množství a současný stav tohoto zboží (např.
tlak a teplota), jakož i relevantní informace nouzové reakce. Pokud jsou vozidla přepravující
nebezpečné zboží vybavena vhodnou elektronikou a komunikačními funkcemi, mohou tato vozidla
odpovídat na dotazy ohledně svého stavu nebo samy vytvořit zprávu.

Zde definované informace, nesené v elektronické podobě na palubě dopravního prostředku
a umožňující být jakýmikoliv komunikačními prostředky převedeny do patřičných silničních systémů,
jsou pro daný silniční systém vyhovující. Hlavním cílem této mezinárodní normy nejsou hospodářské
nebo komerční zájmy, ale pomoc při záchraně životů usnadněním nouzové reakce. Tato mezinárodní
norma podporuje lokální „on-site“ potřeby stejným způsobem jako běžné vizuální bezpečnostní
značky, ale s volitelnou, doplňkovou, vylepšenou a univerzálnější elektronickou verzí.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


